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КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВIР

з метою сприяння регулюванню трудових вiдносин та соцiально-економiчних

HTepeciB, забеiпечення соцiальноТ захищеностi працiвникiв, Пiлприсмство

titIтлово-комунального господарства Моршинськоi мiськоi ради в особi

IIlpeкTopa ковалика василя Богдановича, (налалi iменусться _ роботодавець), ]

o-."i.T сторони та труловиЙ колектиВ прачiвtlикiВ ПiдприСмствА ЖИТЛОВО,

ко}Iунального господарства NIоршинськоi MicbKoi радив особi голови

первинноi профспiлковоi органiзаuii Пiдприсмства житлово-комуна,lьl{ого

tосподарства Mbp-"nc'*oT йiськоi ради Магас Вiри Михайлiвни! вибраноТ т,а

\ .iоВНоВаЖеНоТ ТруДоВИМ коЛеКТИВоМ На ПреДсТаВНИЦ_гВо, (нала'ri iMeHl'cr ься -

Пэофсгriлкова органiзацiя), ,з лругоТ сторони. нада-lti iMeHoBaHi (',rсlрони. \,к-Iа-lи ttей

К,--l--IеКТИвн иЙ договiр про наступнi взасм н i зобов' язання :

ЗАГАЛЪНI ПОЛО}КЕННЯ

1 .l. Цей Колективний логовiр укладений вiдповiдно до чинного

l:конодавства УкраТни i с актом, який регулюс виробничi, Tpy;toBi i соцiальгtсl-

елономiчнi вiдносини мiж роботодавцем (уповноваженим ним органом) та

:]}довим колективом Пiдприсмства житлово-комунального господарсrtsа

\lЬршинськоТ MicbKoT ради (далi - Пiлприсмство) на oc'oBi взасмного ),згодження

.-TepeciB CTopiH. /..._.._л;

1.2. умови цього колективного договору с, обов'я,]кОВИМИ l1-IlЯ ('T'opiH. ЯК1

;:t-lго пiдписали. [_{i умови у випадку буль-якt,lх суперечок iрозбiя<ностеЙ не мо}к)ть

. f актуватися як тaKi, що гtогiршують, у порiвняннi ,] чинним ,]Llконоllавсl,tsо\,l

\'краТни. становише пparrir""niu, iнакше вiдповiднi умови ви,]наюl ься недiйсни\4и,

1 .3. l lоложення цього Колективного договор), поширюються на Bcix

-рацiвникiв ГIiлприемства незалежно вiд того, чи е вони членами профспiлки, it
a\бов'язковими як для Роботодавця, так i для прачiвникiв lliдприсмс,Iва,

|'4'ЖоднаiзСторiнцЬоГоКолективНоГоДоГоВорУНе\,lожеВ
.r]HocTopoнHboMy порядку припинити його дiю або виконання своiх обов'язкiв ,за

- ii \l.
l .5. Уьцови цього Колект,ивноI,о до[,овор), ,забезilеч),ю,lь plBHl IlpatsL,l la

,.1окjIивостi прашiвникiв жiнок i праrriвникiв чо.llовiкiв.

1.6. змiни та доповнення до Колективного договорУ ПРОТЯГОМ СТРОКУ ЙОГО

.-iT можуть вноситися пiсля попереднього проведення ко,llекТивl]их переr,оворiв

.:.rьки при взаеN4нiй згодi CTopiH iB порялку визначеному законоj{авствоN4,

l .] , Стороt-tи. шо пiдписали Колективьtий договiр, звiту ють про його

з}tконання на .jагальн1.1х зборах трудовоr,о ко"llекI,иts\ :

-,за пiврiччя - у липнi-серпнi поточного року;
- за piK - у лютому-березнi наступного року,
i.8. Колективний договiр набирас чинностi з Дня його пlдписання

]редставниками CTopiH i дiс до прийняття Сторонами нового КолективноI,о

,огоВоРУ.
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Роздiл I

ОРГАНIЗАЦIЯ ВИРОБНИЦТВА, ПРАЦI, ЗN{IНИ В ОРГАНIЗАЦIi
ВИРОБНИЦТВА I ПРАЦl, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОi

ЗАЙНЯТОСТI

1,l. Жоден труловий договiр (контракт), укладений Роботодавцем iз
працiвником, не може суперечити цьому Колективному договору таким чином,
щоб, у порiвняннi з ocTaHHiM, права та iнтереси прашiвникiв у трудовом1, дрговорi
(KoHTpaKTi) були якимось чином обмеженi. У випадку виникнення такого
протирiччя, вiдповiднi положення трудового договору (контракту) визнаються
недiйсними.

1.2, Роботодавець зобов'язаний для кожного праuiвника ро,зробиl,и i

затвердити у формi посадовоТ (робочоi') iHcTpyKuiT його обов'язки, ознайомити
праl_tiвника iз ними та вимагати належного здiйснення прачiвником його Tp1,:oBoi'

функuiТ.
1,3. Кожен працiвник зобов'язаний сумлiнно, якiсно i належно виконувати

своТ обов'язки, працювати чесно i добросовiсно, додержуватися дисциплiни прачi.
вчасно i точно виконувати розпорядження Роботодавця, дотримуватись труловоТ та
технологiчноТ дисциплiни, вимог нормативних aKTiB iз охорони працi. дбайливо
ставитися до майна Роботодавця,

|.4. Прашiвники можуть бути звiльненi з Пiлприемства у випадку змiн в

органiзацiТ виробництва i працi, при скороченнi чисельностi чи штату праuiвникiв.
1.4.1, У випадках, передбачених п. 2.4. цього Колективного логовор\

працiвники персонально попереджаються Роботодавцем про майбутнс вивiльнення

у письмовiй формi пiд розписку не пiзнiше, Hi>K за два мiсяцi. Ilри цьому
Роботодавець нада€ прачiвнику iншу роботу за вiдповiдною професiсю чи
спецiальнiстю, а у випадку неможливостi цього або при вiдмовi праrtiвниl<а Bi.,t

запропонованоТ йому роботи останн iй працевлаштову сться caN,l ocTi й Hcl.

|.4.2, При вивiльненнi працiвникiв дотримуватись вимогзаконодавсl,ва lцо,llо
переважного права на залишення на роботi та гарантiй окремим категорiям
працiвникiв (ст,ст , 42, |84, 198 КЗпП УкраТни).

1.5, Прачiвникам, звiльненим з Пiлприемства вiдповiдно до п. б ст. 36 та п.

1, 2,6 ст. 40 КЗпП УкраТни за iнiцiативи Роботодавця, виплачуеться вихijtна
допомога у розмiрi не менше середнього мiсячного заробiтку,.

1.6. Розiрвання трудового договору можливе з iнших пiдстав, перелбачеttих
ст. ст. З6-4|, 4З,45 КЗпП УкраТни.

1,] . У разi, якщо Роботодавець плануе звiльнення праuiвникiв ] rIричин
економiчного, технологiчного, структурного чи аналог,i.tного характер\,аСlсl )
зв'язку з лiквiдацiею, реорганiзацiсю, змiною форми власностi пiлrприс мства. Bitt

повинен завчасно, не пiзнiше як за три мiсяцi до намiчуваних звiльнень нада],и
Профспiлковiй органiзацiТ iнформацiю щодо цих заходiв, вк,,tк-lчак)чи iHQlr.lpMattiKl

про причини наступних звiльнень, кiлькiсть i категорiТ прачiвникiв, яких це може
стосуватися, про термiни проведення звiльнень, а ],акож провесlt4 KoHc).,lbrariil' l
профспiлками про заходи шодо запобiгання звiльненням чи ,]веденню Тх кiлькостi
ло MiHiMyMy або пом'якшення несприятливих наслiдкiв буль-яких звi-ltьнень.



1.8. Зберiгати протягом одного року за праrriвниками, вивi.ltьненип,tи ,]

пiдприсмства з пiдстав, перелбачених п. 1 ст, 40 КЗгrП УкраТни. Право на )'к"lаДеННЯ
трудового договору у разi гlовторного прийняr-r,я на poСlo'l'1', ) tsИГIа.'l!()

проведення прийняття на роботу прачiвникiв аналогiчноТ квалiфiкаuiТ.

У разi повторного прийняття на роботу таких прачiвникiв, зараховувати весь

попереднiй стаж iх роботи на пiдприемствi до безперервного i вiдновлЮваТИ ДЛя

них Bci соцiально-побутовi пiльги на piBHi, не меншому нiж до звiльненНЯ.

l .9. Надавати працiвникам пiдприсмства безоплатнi юридичнi консу'льтацii
необхiдну iнформацiю щодо чинного трудового законодавства, гарантtй

працю, соцiально-економiчних пiльг, перелбачених законодаВсТВОМ

колективним договором.

Роздiл lI

НОРМУВДННЯ Й ОПЛДТА ПРАЦI, СИСТЕМА, РОЗМIРИ ЗАРПЛАТИ
ТА IНШИХ ВИДIВ ТРУДОВИХ ВИПЛАТ

2.|, Роботодавець забезпечус прачiвникам безпечнi умови прачi, достатнi для

виконання роботи, обумовленоТ труловим договором, посадовиМИ Та робочими
iнструкчiями, встановлюс нOрми прачi вiдповiдно до досягнутого рiвня органi'заui'i

прачi i виплачУс прачiвникам заробiтну плату; розмiр якоТ залежить вiд скла,,lнос,l,i

та умов виконання роботи, професiйно-дiлових якостей праuiвника, реЗУЛьтатiВ
його праui та госполарськоТ дiяльностi Пiдприсмства.

2.2. Прачiвникам Пiдприсмства гарантусться виI1.Ilата заробi,rноТ rl,tа,ги не

нижче мiнiмального рiвня, законодавчо встановленого в державi.
2.З, Заробiтна плата виплачуеться працiвникам регулярно, не рiлше дВоХ разiв

на мiсяць через промiжок часу, що не перевищус t1,1iстнадцяlи каJIендарних ]ltiiB. га

не пiзнiше семи днiв пiсля закiнчення перiоду, за який здiйснюс,ться вип.rаr'а. У

разi, коли день виплати заробiтнот плати збiгасться з вихiдtlиlл, святкови\,1 або

неробочим днем.,заробir,на плата виплаLI),сl,ься ltaпepe;to;trr i.

та
на

i

Заробiтна п-Iата працiвникам за час вiдI,lустки
три днi до iT початку.

2,4. lнформаrriя про оплату прачi прачiвникiв
i може надаватися iншим органам та особам тiльки
законодавством, або за згодою працiвника.

2,5. Оплата працi i матерiальне заохочення прачiвникiв Пiдприсмства
житлово-комунального госполарства МlоршинськоТ MicbKoT ради зДiйСнЮСтьСЯ

згiдно Закону УкраТни uПро оплату праui> та прийнятих на ПiлприСМСТвi
кПоложення про оплату праrii гrрачiвникiв Пiдприсмства житлово-комуна"ПЬНОГО

господарства МоршинськоТ MicbKoT ради) (далi - Полоя<еt{ня про ОПлат)' праui

прачiвникiв П}ItКГ) (fолаток JYчl) та <Положення Ilpo премiювання>> (Долаток

}ъ2)
2.6, !оплати i надбавки за працю понад установленi норми зверх посадового

ок,lаду (тарифноТ ставки) прачiвникам встаноts.jlюються вiдгttlвi;tно ;ttl t<I lо,lонеtltlя
про оплату прачi гlрачiвникiв Пiлприемства жит-хово-комунального госllо_,tt]рс,ll]а

\4оршинськоТ MicbKoT рали>> (Додаток J\ч 1).

випJIаLIуст,ься не гIiзнiше нiж за

Пiлприсмства с конфiленцiйною

у випадках прямо перелбачених



2,7. оплата прашi прачiвникiв Пiлприемства здiйснюсться в першочеРговомУ

порядку. Bci iншi платежi здiйснюються Пiлприсмством пiсля викоl]анtlя

зобов'язань щодо оплати прачi. За прачiвниками зберiгасr,ься право на вигlJlати

гарантованi Законом УкраТни uПро оплат), прачi>> та <<Положенням про опJат),

прачi прачiвникiв ПЖКГ>, прийнятому на Пiдприсмствi.
2.8, Профспiлкова органiзашiя здiйснюе контроль за дотриманняМ

законодавства про оплату прашi.
2.g, Премiювання гrрашiвникiв проводиться вiдповiдно до <Положення,прО

премiювання прачiвникiв>. При вирiшеннi питань оплати праrri Роботодавеl(ь
(орган, що його представляс) керуеться положеннями статтей Кзпп Укратни i

Законом УкраIни пПро оплату прачi>.

2.10.Понаднормовi години, згiдно КЗпП УкраТни, не можуть перевиш),вати

i20 годин на piK.
2,l l.праuiвнику Пiдприсмства при прийняттi на роботу' вiдповiдно до

законодавства Укратни, Роботодавець мае повiдомляти про розмiр, порядок та
TepMiH виплати заробiтнот плати, а також правове обгрунтування пiдстав, порядк),

та умов, вiдповiдно до яких можуть здiйснюватись у,тримання iз заробiтнот гr,tати.

Роздiл III

встдновлЕння гдрднтIй,компЕнсдцIй I пtльг

3.1, Прачiвникам надаються гарантiт, компенсацiт та пiльги при сjlужбових

вiдрядженнях, при перетздi на роботу в irrшу мiсцевiсть та в iнших виI,1адках,

перелбачених чинним законодавством УкраТни.
з.2. N4едичне обслуговування та оздоровлення прашiвникiв lliдприсмства

органiзовуються Роботодавцем з урахуванням результатiв господарськот

-]iяльностi при наявностi для цього вiдповiдних коштiв на рахунк1, Пiлприемства.

При чьому Роботодавець зобов'язусться:
3.2.1.Створювати умови для безпечноТ прачi iналежно утримувати t]cl

санiтарно-побутовi примiшення вiдповi:tно llo вимог санiтарних та r,il,iснiчtlих

правил i вимог з охорони прачi.
з.2,2. Органiзувати медичнi огляди працiвникiв, коли це передбачс,но

законодавством Укратни, та сприяти Тх проведенt{ю за оплатою Ili;lrlрисмсl вil.

3.2.2.РоботодавецЬ гарантуе прачiвникам Пiдприсмства на час медиLIноIо

огляду зберiгати за ними мiсце роботи i серелнiй заробiток.

3.3. Пiлприсмство спiльно з Профспiлковою органiзацiсю
зобов'язу€ться виплачувати одноразову матерiальну допомогу:

3.3.1. У випаДкУ важкоТ хвороби гrрачiвника (онко;lогiчне ,]ахворюtsання.

хiрургiчне втручання) - ло 10 000 (десяти тисяч) грн.

з.з,2,У зв'язку iз смертю прачiвника Пiлприсмства лруNсинil чо;tовiковi

(батькам, рiдним брату/сестрi або дiтям померлого), згiдно копiт cBillolt,l ва rtpcl

смерть у розплiрi 1 мiнiмальноТ заробiтноТ плати,

з,4. Виплачувати прашiвниковi вихiлну допомог}, в poз\Ilpl та порядк)

lrерелбаченому ст. 44 КЗпП УкраТrlи.
З.5. Роботодавець зобов'язу,(,ться:



з.5.1. Створювати належнi умови для дiяльностi Koп,riciT з соцiа,rьItоI,о

.-трахування на випадок тимчасовоТ непрашездатностi на Пiдприсмствi,

3.5,2. Забезпечити збереження архiвних документiв, згiдно яких здiйснюс,гься

,_rформлення пенсiй або iнвалiдностi, отримання пiльг i компенсацiй, визначених

]аконодавством,
3.5,3. Вживати заходiв до зниження захворюваностi праttlвникlв l втрат

эобочого часу через хворобу.
З.6. Профспiлкова органiзацiя зобов'я:зусться, , _._. .

3.6.1. Контролювати ,-,inoou. використання коштiв на виплату сочiал1111

пi:tьг, проведення куль,турно-масових заходliB, доводити iнформачiю до членlв

. э} .]ового колективу.
3.6.2. Сприяти органiзаuiТ проведеннЮ оздоровленttя

_эацiвникiв. ! .

з.6.з. Органiзовувати проведення культурно-масових, фiзкультурних l

tlз:оровчих заходiв для прачiвникiв Пiлприсмства та членiв iх сiмей,

з.6,4, ознайомлювати членiв трудового колективу з новими нормативними

]ктами з питань соцiального страхування та пенсiйного забезпечення. надава,I и

{онсультативну i методичну допомогу з питань соцiального ]ахист\,

Роздiл I\i

рЕ}киМ роБоти, тривдлIстЬ роБочого чдсу l вlдпочинку

4.1, Вiдповiдно До ст. 50 КЗпП УкраТни нормальна трива;tiсгь робочоtсl

часу працiвникiв не може перевищувати 40 годин на тиждень.

4,2, На Пiдприсмствi встановлений п'ятиденний робочий тиждень з таким

]е/hимом роботи:
Робочi днi : понедiлок-п'ятниця;
початок роботи - 8.00;

закiнчення роботи - 17.00;

перерва для вiдпочинку та харчування

(арчування тривалiстю
час.

не менше 1.0 години. [1ерерва не включасться в робочий

4.4. Режим роботи працюючих, oKpiM Колективного договору. може

э,lЗНаЧаТися Гlравилами внутрiшнього трудового розпорядку та графiками роботи,

4.5. Робота у ur*iлпi днi забороняеться. Залучення окремих прачiвникiв ;to

:trботи у цi днi допускаеться лише у випадках, шо визначаються законодавством, за

-;iсьмовим наказом директора l з дозволу ПрофспiлковоТ органiзаuiТ,

Загальним вихiдниN,I днем с недiля. Щругий вихiдний день при п'ятиденном)

:tlбочомУ тижнi визначаеться законодавчо графiками роботи, i, як правило, ма€,

(ст. 73 КЗпП УкраТни)
Hacl\ пний .tettb ttiс-tя

та лiкування

- 12.00-13.00;

-.]-]аватися пiдряд iз загальним вихiдним днем,

4,6, У випадку, коли святковий або неробочий день

;tliгасться з вихiдним днем, вихiдний день переноситься на

святкового або неробочого.



4.7, Пр" роботi В нiчниЙ чаС встановлена тривалiсть роботи (змiни)

скорочусться на годину.
4,8. lотримуватись вимог законодавства

окремих категорiй прашiвникiв до надурочних робiт,
:Hi.

щодо обмеження ,]аjlучення

роботи у нiчний час та вихiднi

4,g, Робота в нiчний час оплачусться в пiдвищеному розмiрi вiдповiдно до

,,Ilоло>ttення про оплату праrri прачiвникiв ПЖКГ>>.

4.10. вiдповiдно до Законiв УкраТни кПро оплату прашi>>. ,'ПРО ВiЛЦУ'СТКИ>>

Пiлприсмство зобов'язусться :

4.10,1. Оплачувати працю, надавати та оплачувати вlдпустки працlвникам

Пiлприсмства вiдповiдно до <Положення про оплату праui> та Законiв УкраТни

,,ПрО оплату працi), uПро вiдпустки>, Надавати працiвникам Пiлприсмства

шорiчнi основну, додаткову, соцiальнi вiдпустки вiдповiдно ло графiкiв вiдпусток,

поiод*."их з Профспiлковою органiзацiсю, та вiдпустки без збереження заробiтноТ

пJати згiдно чинного законодавства.
4.|о,2.ЩорiчнУ основнУ вiдпусткУ надавати прачiвникам Пiлприсп,tства

тривалiстю не менше як 24 календарних днi за вiлпрацьований робочий piK. який

вiллiчусться з дня укладання трудового договору.
письмово повiдомляти прашiвника про дату почаl,ку йоt,о вiltlусtки tle

пiзнiше як за два тижнi до встановленого графiком перiолу.

4.10.3. В залежностi вiд категорiТ прашiвникiв, умов Тх роботи та характер),

праlti, навантаження, Biky та стану здоров'я праuiвникам Пiдпри€,мства надаються

вilпустки, передбаченi законодавством УкраТни.
4.10.4. Додатковi вiдпустки в зв'язку з навчанням, соцiальнi вiлltl с,гкrt

надаватИ вiдповiдНо до розДiлiв 3, 4 Закону УкраТни кПро вiдпустки>>,

4. ] 1. Поряdок наdання, перенесення mа поdiлу ulорiчнuх вidпусtпок.

4.11.1.IJ_[орiчнi основна та додаткова вiдпустки повноТ тривалостi у перший

pik роботи надаються працiвникам Пiдприс,мства пiсля закiнчення шести мiсяLtiв

безпереРвноТ робОти на Пiдприсмствi (ст.79 КЗпП УкраТни).

4.1 1.2. у разi надання праuiвнику Пiлприсмства шорiчноТ вiлtlусr,ки лtl

закiнчення шестимiсячного TepMiHy безперервноТ роботи Тх трива;liс,гь

вliзначасться пропорчiйно до вiдпраrrьованого часу, kpiM визнаt{ених закоtIо]vI

вttпадкiв, коли чi вiдпустки за бажанням прачiвника надаються Ilовнот трива"lос,гi,

4.1 1.3. tl_\орiчнi додатковi вiдпустки :ru бажанням праuiВНИКа MOrh\ ГL

на.]ава1ись одночасно з щорlчною основною вlдIIусткою або окре\lо вiд неТ.

4.1 1,4. Черговiсть надання вiдпусток визначасться графiксlм, що

затверджуються директором Пiдприсмства ,за погодженням з Просрспi;tковсlкl

trрганiзацiсю з урахуванням iHTepeciB виробництва, особистих iH-r,epeciB

прачiвнИкiв, можЛивостi для ТХ вiдпочинку та з дотриманням вимог Закону УкраТни

,i-lpo вiдпустки)) в частинi пiльг окремим категорiям праuiвникiв вiдIlовiдi]о ,'{О

ч.lf ст. 10 цього законодавчого акту.
4.1 1.5. ПеренеСення чИ подiл шорiчноТ вiдпустки, вiдк;lикання з вiitпустки

з:iйснюсться вiдповiдно до cT.l i, l2 Закону УкраТни uПро вiдпустки>.

4.11.б. Шорiчна вiдпустка N,Iоже бути подiлена на прохання прашiвtjикаt на

частинИ ,u y*ou", шо одна iз iT частИн становИтиме не менше l4 календарних днiв.



4.||.7 .Вiдкликання з шорiчнот вiдпустки допускасться лише за згодою

-зацiвника для:
- вiдвернення стихiйного лиха, виробничоТ aBapiT або негайного усунення ii

-зС;tiДКiВ; __а^_: ^trл п/.\/аqt't](I м2]

- вiлвернення неU-\асних випадкiв, простою, загибелi або пс),вання маиllа

Ji:приемства та в iнших випадках, передбачених законодавством,
'4.|2. 

Вiдпустка без збереження заробiтноТ плати,

4.|2.1. За бажанням працlвника йому надасться вiдпустка без збереiкення

-.i-lати в обов'язковому порядку у виIIадках, перелбачених с,г,25, ст,2б ЗакЬril

\-краТни ,,Про вiдпуски) зокрем.а: 
_:_л.y Ал_ л"_Toni /р

1 ) MaTepi або батьку, якиЙ виховус дiтей без MaTepi (в тому числl и у разl

тривалого перебування MaTepi" в лiкувальному закладi), шо ма€] двох i

бiльше дiтей BiKoM до l5 po*i. або дитину-iнвалiда, - r,рива;tiс-I,ю JO 1,1

календарних днlв щорlчно; ,_ __*^_л_л_iii оiпгlrzстт
2)чоловiковi'ДрУжинаякоГоперебУвасУпiсляпологовiЙвiДпустцt,-

тривалiстю до 14 календарних днiв; - cTaTTi 18 та частинi
3) MaTepi або iншим особам, зазначеним.у частинl третlи

першiЙ cTaTTi 19 цього Закону, в разi якшо дитина потребус доN{ашнього

ДоГЛяДУ'-тривалiсТЮ'ВИЗНаЧеноЮВМеДИЧНоМУВИсНоВку,а"[еНебi;lьшяк
до досягнення дитиною шестирiчного BiKy, а в разi якtцо дитина хвора на

шукровий дiабет I типу (iнryлiнозалежний)або якщо ди,гина, якiй не

встановлено iнвалiднiсть, хвора на тяжке перинатальне ураження нервовоТ

системи, тяжку вроджену ваду розви1ку, рiлкiсне орфанне захворюванt]я,

онкологiчне, онкогематологiчне захворювання, дигячий uеребра:rьнил"{

паралiч, тях<кий психiчний розлад, гостре або хронiчне захворювання

НИрокIVсТуПеНя'пЪбiльшякДоДосЯГНеННЯДИl.ИНОiО
шiстнаДЦятирiчноговiкУ,аякшоДитинiВсТаноВЛеНокаТегорiю''дИТИнаЗ
iнвалiднiстю пiдгрупи д" або дитина, якiй не встановлено iнвалiднiсть,

отримала тяжку TpaBN4y, потребус трансп:цlт]i:i' ор_,111,,л::ir:ус.

палiативнот допомоги - до досягнення ДИТИНоЮ вiсiмнадцяТИрlЧНоI'о BlKY' -

не бiльш як до досягнення дитиною шiстнадцятирlчного вlку;

| ПерелiК тяжкиХ захворювань, розладiв, _травм, 
cTaHiB тоЩо, що дас право

rрачiвникунаоТрИМанН"u'дпУ.'кибеззбереженнязаробiтноТПЛаТИнаДИТИНу'
якiй не встановлена iнвалiднiсть, затверджуеться Кабiнетом VIiHic,piB УкраТни;

З'; *u.r.pi;;; йiй особi, зазначЬнiй у частинi трет,iй с,'а,гтi l8 цьоr,о Закtrнt,

:.lя догляДу за дитиною ,,no* оо 14 poKiB на перiол ого-цошення карантин\ на

зi:повiднiй територiТ; ..,,,,,,iл_, ?,,znHrl V
4) учаснЙкам вiйНи, особаМ, на якиХ поширюеться чиНнiсть Закону УкраТни

''Про статус ветеранiв-uiй"", гарантiТ Iх соцiаrьного захисту", - тривалiсткl

до l4 календарних днiв шорiчно;

особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвциною, статус яких

зстановлений вiдповiдно до Закону Украiни "Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii

ix соцiального захисту", _ тривалi.iо до 21 календарного дня шорiчttо;

10



5)

6)
1)
8)

пенсiонеРам за BiKoM та iнвалiДам III групИ - тривалiстю до З0 календарних

днiв шорiчно;
iнвалiдам I та II груп - тривалiстю до 60 календарних днiв щорiчно;

особам, якi олруЖуються, - тривалiстю до 10 календарних днiв;

працiвникам у рьзi cMepTi рiдних по kpoBi або по шлюбу: чоловiка

лружини), батькiв (вiтчима, мачухи), дитини (пасинка, падчiрки), братiв,

сестер - тривалiстю до ] календарних Днiв без урахування часу,

необхiдного для проТзду до мiсця поховання та назад; iнших рiлних
тривалiстю до 3 календарних днiв без урахування час). необхiдrlогtl д;tя

лiкчваtitlя -

проiзлу до мiсця поховання та назад;

9) прачiвникаМ для догляду за хворим рiдним по KpoBi або по шлюбу, який за

висновком медичного закладу потребус постiйного сТОРОННЬОГО ДОГЛЯДУ. -

тривалiстю. визначеною У медичному висновку, але не бiльше 30

календарних днiв;
10) працiвникам для завершення санаторно-курортного

тривалiстю, визначеною у медичному висновку;

l I ) працiвникам, допущеним до вступних iспитiв у вищi навчальнi заклади.

) - ,риъалiст- 15 календарних днiв без урахування часу, необхiдного для

протзлу до мiсцезнаходження навчального закладу та назад.

l2) прашiвникам, допущеним до складання вступних iсtlитiв в асlriрангу,рr

з вiдривом або без вiдриву вiд виробництва, а також працiвникам, якi

навчаються без вiлриву вiд виробництва в аспiрантурi та успiшно
виконують iндивiдуальний план пiдготовки, - тривалiстю, необхi;tноЮ l(.1я

протзду до мiсцезнаходження виtllого навчального закладу або зак"llа,l)

науки i назад;
lз) сумiсникам - на TepMiH до закiнчення вiдпустки за основни\,1 мlсцем

роботи;
14) ветеранам праui - тривалiстю до l4 календарних днlв щорlчно;

l5) працiвнИкам, якi не викоРисталИ за попереднiМ мiсцеМ роботи шорiчгr1,

основну та додатковi вiдпустки повнiстю або частково i олержса-lи ,]а ltих

грошову компенсацiю, - тривалiстю до 24 календарних ДНiв у перший piK

роботИ на даномУ пiдприсмствi до настання шестимiсячного TepMiHy

безперервноТ роботи;
l6) прачiвникам, дiти яких у Biui ло l8 poKiB вступають ло tIавчаjьних

закладiв, розташованих в iншiй мiсцевостi, - ,грива"liстю l2 ка-IенJарни\

днiв без урахування часу, необхiдного для проТзлу До МiСЦеЗНаХОДЖеttНЯ

навчального закладу та у зворотному напрямi,

за наявностi двох або бiльше дiтей заз}{аченого BiKy така вiДП\'СТКа IiаДаСТЬСЯ

окремо для супроводження кожноТ дитини;

17)прачiвникам на перiол проведення у вiдповiдному населеном), гrунк,гi

антитерористичнот операшii, заходiв iз забезпечення нацiональнот безпеки i

оборопи, вiдсiчi i стримування збройноТ агресiТ РосiйськоТ ФелераuiТ у

донецькiй та Луганськiй областях з урахуванням часу, необхiдного для

повернення до мiсця роботи, але не бiльш як ciM календарних днiв lliс;lя

11



_эItйняття рiшення про припинення антитерористичноТ операчiТ, заходiв iз

;эбезпечення нацiональноТ безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройноТ

.. PeCiT Росiйськоi ФелерачiТ у !,онечькiй та Луганськiй областях,

зз сiмейними обставинами та з iнших причин прашiвнику може надаватися
-.*:ка без збереження заробiтноТ плати на TepMiH, обумовлений уголою мiж

не бiльше 15iвником та Роботодавцем або уповноваженим ним органом, але

них днiв на piK.

. Надавати працiвникам Пiдприсмства шорiчнi додатковi вiдпу,стки

Jo.raTKy }г9 1з _ (пЕрЕлIк проФЕсIй I посдд.
,j\цIвнИкIв В якиХ ддС прдвО нд t-tlоРIчнI доддтковI
роБоту Iз шкlдливими I вюккими умовдI\4и прлцI>;

Jo:aTKy JVg

\цIвникIв в

зАЙнятIсl,ь
вIдпу(,тк1.1

зАЙня1-Iсть
вIдпусткL]

НЕНОРМОВАНИЙ РОБОЧИЙ ДВНЬU.

Bci приведенi
i е чинними

5.2.1. Праuiвник Пiдприсмства мас право

:\,ктивноТ i творчоТ праrri шляхом укладення

с невiд'смними частинами цього Ко.тrективного

його дiТ та обов'язковими для виконання,

реалiзувати своТ здiбнос,гi ло
трудового договору, який Mo>tte

додатки
на перiол

Роздiл V

рltI"{NiIАння I звIльнЕння прАцlвникIв, вlдповlдАльнl(,ть,]А
ПОРУШЕННЯ УМОВ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

5.1. Кожен прийнятий прашiвник зобов'язаний ознайомитися з умовами

_-Iекти вного дого вору.
5,2. Гарантii при укладеннi трулового договору, перевеttеннi на iншу-

. вивiльненнi працiвникiв та звiльненнi:

l ) безстроковим, шо укладасться на невизначений строк;

]) на визначеНий строк, встановлений за погодженням CTopiH;

3) на час виконання певноТ роботи;
4)за особливою формою трудового договору - контрактом,

5.3. Забороняеться укладання трудовот уголи з громадянином, якому за

чним висновком запропонована робота протипоказана.

5,4, При укладаннi трудового договору угодою CTopiH може запроваджене

rробування, про що застерiгасться в наказi про прийнят,гя на робсlт,л"

s.s, f,о прашiвникiв застосовуеться випробувальниЙ TepMiH в порядку та на

вах передбачених ст.26,28 КЗпП УкраТни,

5.6. Перевелення працiвника Пiдприсмства на iншу роботу допускаеться

.-Iьки за його згодою, KpiM випадкiв перелбачених ст. 33 КЗпП УкраТни:
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- .-Iише для вiдвернення або лiквiдацiТ наслiдкiв стихiйного лиха, епiдемiй,

а також iнших обставин, якi ставлять або можут,ь

нормальнi життсвi умови людей,
ili, виробничих аварiй,

не вважасться переведенням на iншу роботу i не потребус зголи працlвника

:цення його 
"u 

,Ь*у ж пiдпРи.r.r"i, в ycTa'oBi, органiзацiТ на iнше робоче

в iнший .rру*rурниИ пiдро.дiп у тiй же мiсцевостi, доручення роботи на

ти пiд загрозу життя чи

j.3. Припинення трудових вiдносин можливе

.:-.;t. в тому числi: з iнiцiативи працiвника, з

еного ним органу,

5.7. У зв'язку iз змiнами в органiзацiТ вир_обничтва i гrраui доtlуска€ться

iстотних умов прачi при ,рЙо"жен"i роботи за тiсю ж ,",1lui,:::тj
:кацiсю u" по.u^Ъю. Про змiну iстотних умов праui - систем та po,]MlplB

прачi, пiльг, режиму роботи, встановл:пт, :б: .:,:1:I:::,::":::::T:::

;;;;;;; ;rr"'по"iдомп.пйи, не пiзнiше нiж за ДВа мiсяцi. Якщо

П УкраТни.

\ вання прачiвника у вiдпустчi,
j.l0. Перелiк заходiв, якi вживаються на Пiдприсмствi адмiнiстрацiс,к-l ;to

,. " ;ltKiB труловоТ дисциплlни:
J.o прашiвникiв може бути

...,iнарного стягнення :

.. :огана;
]. звi",tьнення.

j,9. Не допускасться звiльнення
- т}i\lчасовоТ непрацездатностi, KpiM

з пiдстав, передбачених КЗпП
iнiцiативи Робоr,одавця або

' : liцiативи Роботодавця вПрацlвника з lнlцlаlиви I-L)L,LJ

п.6 ст.40 КЗпП УкраТни, а TaKo)I( } перl()f

застосовании один l^аки.х захо;iitз

Порядок
иться у

та умови накладання
вiдповiдностi та поряду

дисциплiнарних стягнень до

передбачено ст. 141 - 152 КЗпll
прачiвникiв

УкраТни,

або ,заходiв

порушникiв

збитки
поря jlK)

5.1 l. Незалежно вiд застосованих дисциплlнарних стягнень

ського впливу, адмiнiстрацiя Пiдприсмства застосовус до

-озоТ дисциплiни заходи матерiального впливу, а саме:

- часткове або повне позбавлення працiвiiика Bcix видiв rrремiй;

- стягнення з прашiвника вiдшколування за спричиненi ма,rерiальнi

tiC\,IcTBy у розмiрi заподiяноТ з його вини ш]коди в ]\4ежах, в

:;;";;;;уkЗпП УкраТни та чинним законодавством Украiни,
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ку. Наказ у необхiдних випадках доводиться до вiдома працlвникlв

и€мства.

Якцо
вник не
.шоне

протягом року з дня застосування дисциплi",ll]"лI:, л:::,:",u",
Буо. 

"iооани.й "ouo*y 
дисциплiнарному стягненнк), то BlH вва/(ас-гься

цзз щисциплiнарного стягнення,

Роздiл VI

УN{ОВИ ТА ОХОРОНА ПРАЦI :

6.1 . З метою створення здорових та безпечних умов праrri на Пiдприсмствi

о-lавець зобов' язу€ться :

6.1.1. Розробити, за погодженням з

-_ -:grГо

профспiлковою органiзаuiсю, i

' l ' l \JЭУvvrr rr^9 -|,^-"-nou^IJL,!, 
досягнення встановлених

итИ виконання комплексних заходlВ шодо uu"п,:л":::,л "'_' пDr]IтIАнЦq

;#";' #;;;, гiгiсни прачi та виробничого сереДоВИЩа, пiДвишення

рiвня охорони праui" запобiганпr.:1:зокiв виробничого травматизм\"

iйних захворювань i аварiй (Щоdоmок JYlt l 5).
сlйниХ захворюtsань l ОбарlYl \/1v 

ценЬ структурних пiдроздiлiв
6.1,2. Виконати заходи щодо пiдготовки примlt

:-- -л Al .,.пптuо

\1ства до роботи в осiнньо-зимовий перiол у TepMiH до 0l жовтня,

забезпечити протягом цього перiолу стiйкий температурний режим у

ичих примiщеннях згiдно встановлених норм,

6. 1 .з. При укладеннi трулового договору проiнформу.вати пiд розписку

: з н и ка про н аявн icTb н а роб очому м icui "ЙЪ,п,ч::" : :j'#*"::" :;Х"^ТlХ;
ffiffi;;;;;;j^ки тх впливу на здоров'я, а такоЖ ПРО ЙОГО ПРаВа На ПlЛ

rенсацiТ за роботу в таких умовах,
мiсць за умовами прашi, згiдно з

6.1.4, Проводити атестацiю робочих
,. ;# :;";;;;;; iip 

" 
Б., i n n о u оТ о р га н i з ач iT 

:р ф l::: ], : :л, 
u 

л,; :"::JJ",#;};
*;Ч;;J^,J,*"й^;;;;;;", y*ou працi, медичного обслуговування.

:-Y

6.1.5. Проволити n.puoo"uno, згiдно нормативних з-ll1l_,,-:::::,"iI.,' l 'J' l IP\JDUA",;:"-;;;;--IM2I 
в, споруд, булiвель щодо lx

,iчного стану обладнання, машин, механlзм1]

o' L.,' DtrJllJl4L:-::;:;;; 
t/^;;" iож на роботах, пов'язаних lз

i-l}lвими та небезпечними умовами працl, а TaIr

i.]ненняN,,I або здiйснюваних у ",.:|j:,l:"",1:,,J:y::::}:"1_/.T,]"};]l-,;;;;'"'.й.r;;; ;; iпш"*, засобами iндивiлуального ,]ахистV ,за

-,.:lовJеними норма ми (!оdumок N 1 6), )..н\/,rямiнv або

]новленого TepMiHy Тх носiння з незалежних вiд працiвника причин,

6.1,8. Компенсувати протягом 30 днiв u",pu," rrpauiBH"-i, j:,j,::oji:;i
-r',lrirun;;,i;;;;; Б,о*р""И ч.п"),_ на прилбання спецодягу та lнших

.tlбiв iндивiдуального захисту, якLцо внас,ltiдо,к несво1.]1::,:," забезпечення

-.Jсником прuuir""ка BiH був змушений прилбати Тх за власнl кошти,

6.1.9, Забезпечувати за рахунок коштiв пiдприсмства ny1"T,]:,,,}j-]il]H;
б, l ,у' JаOезllсчу боLY| 5(l yql\J lrvl\ 

л*:л ___., ..rо,,о..rrrо та iнших засобiв
з/(ирення, вiдноьлення i ремонт спецодягу, спецвзуття та

14



ll _ _ ^а-,-^
}rirвi:уального захисту' утримання побутових примiшень вlдповlдно до

lнirupn"x норм i правил гiгiени,
г,^,;.i':iо.''^" ЗабезпеЧуватИ безплатНо працiвНикiв, якi працЮють на роботах iз

Ь;;"r; умовами праui, молоком або iншиМИ РiВНОuiННИМИ ХаРЧОВИМИ

Р" ffЪХuотах з особливо шкiдливими умовами працi безплатно надавати за

f1""orn." им и нормами лiкувально-профiлактичне харчування,

t 6.1.1 l.Забезпечити на Пiдприсмствi належний питний режим' . .

l 6.1.12. працiвникам, якi працюють на роботах, пов,язаних iз забрулненням,

L.";;; ъ;.;;;r"о за встановленими нормами I\dИло. На роботах, де можливий

Бп," на шкiпч шкiдливо дiючих речовин, видаВаТи безплатно За ВсТаНоВЛеНИМИ

Бt,u"" rи"roii та знешКоджуючi засоби (Доdаmок N 17),

f ' 6. 1 . l з. За рахунок коштiв пiдприсмства здiйснювати проведення

b.o.o"r".""i"o; прийнятТi на роботуj i перiоЛичниХ (протягом труловоТ

Ё;#;iЙо)rrrих оглядiв прачiвникiв, зайнятих на важких роботах, роботах iз

Б;;;;;;; 
-;; 

небезпечними умовами праrii або ТаКИХ, Де С' tlО'Реба 1

ББ;;;*у лоборi, а також шорiч"о.о медич ного оглядI_о. i.1 
:],T:i,a",:l "rх,г 

- - 
Забезпечити виконання рекомендацiй i висновкiв медичноt ko*lcll ,]а

Ьrt _-., оruтами огляду прачiвникiв,
г ' 

o.r.l4. При свосчасному проходженнi прашiвником перiодичного медичного

]r_-rrri, зберiгати за ним середнiй заробiток на встановлений час проходження

r,".ЁJ'оопr.*uти до роботи прачiвникiв, якi без поважних причин ухиляються

ь поо*одження обов'язкового медичного огляду,

t- 6.1.15.ОрганiзОвувати за рахунок коштiв пiдприемства на прохання

buui*"nu ubo за .uo., iнiцiативою позачерговий медичний огJlяli, якшо

H;,;;;n-""]*u., ulо погiршення стану його здоров'я пов'язане з умовами гiраui,

r',*,;.;.l;.-iъ.цiвнипi", япi потребують за станом здоров'я надання легшоi

ь"r;;'п.i.*о"ти, за Тх згодоЮ, тимчасОво абО без обмеження строк),на iншr1,

ьбоrу у вiдповiдностi з медичним висновком,

г bnnury прачi у таких випадках проводити згiдно чинного законодавства,

l ;.,i.l;: Ёроrоо"r" систематичний аналiз стану захворюваностi i випадкiв

Io,r,"u.ouoT пепрацездатностi та вживати заходiв до усунення прич"п 
'u*1:|,o_?,To;

l 6.1.18. Забезпечити диспансерним лiкарським наглядом працlвникlв 1з

l*o"ii";;; ;rорюваннями, якi ,рйruпо i часiо хворiють, iнвалiдiв та BeTepaHiB

l'buu' u.r.rn. забезпечувати належне утримання та фiНаНСУВаННЯ ВiДПОВiДНО ДО

l *оrrо|".у пункту охорони здоров'я пiдприсмства, комплектування цехових

l*r.ron необхiдними медикаментами, 
riй кiлькостi осiб вiдl 6.1.20. Створити комiсiю з питань охорони праrri у plBt

l *r,irйrр.-iт i ,руооuого колективу, Сприяти ii роботi вiдповiдно до Положення

l поо неТ,

l 
-' 6.|,2|. Проводити спiльно з профспiлковою стороною сво€часне

l *r."Йr;;;", та вести облiк нещасних випадкiв, професiйних захворювань i аварiй

| на виообництвi.

l-:lll
I

_



забезпечити безумовне виконання запропонованих комiсiсю з розслiлування
_:.:]оГо випадку на виробництвi органiзашiйно-технi.tних заходiв по кожно\,l\

асному випадку.
6.|.22, Проводити щоквартально за участю представникiв профспiлкового
..\ аналiз причин виникнення нешасних випадкiв,

.,,:обництвi. Вiдповiдно до висновкiв розробляти
пбiгання травматизму та забезпечувати Тх виконання.

C,.1.23. Створити для працiвникiв, якi отримали iнвалiднiстЬ на ДаНОМ}:

-:;:€\ICTBi, умови прачi для подальшого виконання ними трудових обов'язkiв
_ з]:но до медичних висновкiв або органiзувати Тх перенавчання.

.:зз--iiфiкацiю чи надомну працю.
о.1.24.Зберiгати середню заробiтну

_.:нення роботи, якщо створилась виробнича ситуацiя, небезпечна дЛя йОгСl

- : чи здоров'я, або працiвникiв, якi його оточують, i навколишнього

.f,овища. Факт наявностi такоi ситуашiТ пiдтверлжуеться спецiалiсТом з охоронИ

:_" пi.lприсмства з участю представника профспiлки, а в разi виникнення
-_..iKT1, - вiдповiдним державним органом нагляду за охороною праui За )'ЧаСТЮ

fётавника профспiлки.
6.1.25. Проводити виплатУ вихiдноТ допомоги в розмiрi 3-х мiсячноl,tl

]нього заробiтку у випадку розiрвання трудового договору з iнiцiативи
, .зника через невиконання адмiнiстрачiсю законодавства Ilpo охорону rlpaui.

DB колективного договору з цих питань.
Видiлити кошти на охорону праui в розмiрi 0,5о/о вiл фонлу огl,гIати lrраui ,за

_ :]ll€\,IcTBa вiд нешасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань.

6.1 .27.Органiзувати роботу кабiнету з охорони прачi пiдприс,мсr,ва згi.ltно з

.:]tlBll\{ поло)(енням про кабiнет охорони прачi.
6..1 .28. За рахунок коштiв пiдприсмства проводит1 j::::::лiл:.ri:l1r:11]:
пiлки та членiв KoMiciT з питань охорони прачi, уповноваЖеНИХ тРУДОВИХ

.:KT1,lBiB структурних пiдроздiлiв з питань охорони праrri. надавати Тм вiльний

_ urCHOBHoT роботи час (до 8 годин на мiсяць) iз збереженням заробiт,ьlот It;lа,t,и jl.rtя

.,.ченнЯ до перевiрок стану умов, безгtеки гrраui та розс"|liлування неlIIасFiих

_l .iiiB.
6.|,29, Проводити за встановленими графiками навчання, iHcTpyKTax< та

:eBipKy один раз на piK знань з охорони прачi праuiвникiв, якi зайнятi на роботах
пi:вищеною небезпекою або там, де с потреба у професiйному лоборi.

охорони прашi на пiдприсмствi за )частtt)6,1.30. Проволити щомiсячно днi
_]ставни Ki в профспiлковоТ сторони.

6,1.31. Не залучати жiнок до важких робiт i робiт iз шкiдливими абО

. езпечними умовами прачi та в нiчнi змiни, до пiдiймання i перемiLt{ення речей.
них граничнi норми вiдповiдно до наказiв
вiд 29.12.93 ,\г9256 ,га Bilt l0.12.93 JY!]4l .

(BiKoM вiд l4 до l8 poKiB) до важких робiт,i
умовами працi, пiдiймання i перемiщенtlя
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. ] яких перевищус встановленi для
liHicTepcTBa охорони здоровlя УкраТни

6.|,32. Не залучати неповнолiтнiх
iз шкiдливими або небезпечними

аварiй та профзахворювань
заходи щодо зниження i

плату за праuiвником на перiо;t

::._]нiй piK (ст. l9 З.У. ,,Про охорону
о.1.26. Вiдповiдно до чинного

аlьнообов'язкового державного

праui>).
законодавства забезпечити здiйснення

соцiального страхування прачiвникiв



i:.зй, вага яких перевишус встановленi для них граничнi норми, вiдповiдно
--.-lзiв N4iHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТни вiд 31.03.94 ЛГ94б та вiд 22,0З,96

б.1.33. Не залучати неповнолiтнiх до нiчних, надурочних робiт та робiт у

6.2. Прачiвники Пiдприсмства зобов О язуються :

6,2.\. Вивчати та виконувати вимоги нормативних aKTiB про охорогrу, прачi,
ЗI1-1 експлуатацiТ машин, механiзмiв, устаткування та iнших засобiв

: _ бництва.
6.2.2.Застосовувати засоби iндивiдуального захисту у випадках,

ре.lбачених правилами технiки безпеки праui.
6.2.З.Проходити у встановленому порядку та в строки поlrерелнiй i

: э:ичнi медичнi огляди,
6.2.4.СвоСчасно iнформувати вiдповiдну посадову особу про виникнення

зпечних та аварiЙних ситуацiЙ на робочому мiсцi, дiльницi, в структурному
iлi. особисто вживати посильних заходiв щодо iх запобiгання та усунення.

6,2.5. .Цбайливо та рашiонально використовувати майно пiдприс.плства. не
:\ скати його пошкодження чи знишення.

б.3. Профспiлкова сторона зобов'язуеtься:
6.3.1. Здiйснювати контроль за дотриманням Роботолавцем законодаtsс.гва

ОхОрОНУ праui, створенням безпечних i нешкiдливих умов працi, належних
:.'''бничих та санiтарно-побутових умов, забезпеченням праrriвникiв спецодяго]\1.

.1\lи засобами iнливiдуального la колективноI,о захис ly.
У разi виявлення порушень вимагати Тх усунення.

до
JY9

6.З.2. Представляти iнтереси працiвникiв у вирiшеннi питань
_ri. у випадках, визначених чинним законодавством, вносити

охорони
власнику

повiднi подання,
6.з,з. Iнформувати працiвникiв про Тх права i гарантiт в сферi охорони

i. змiни в законодавствi з охорони прачi.
6.З,4. У разi загрози життю або здоров'ю прачiвникiв вимагати вiд

тодавця негайного припинення робiт на робочих мiсцях, дiльницях, цехах на
:. необхiдний для усунення цiеТ загрози.

6.З.5. Здiйснювати контроль за наданням пiльг i компенсацiй за робот1, в
:._l-rивих i небезпечних умовах', вiдшкодуванням шкоди, заподiяноi здоров'ю

iвника.
6.З.6. Брати участь:
- В роЗробui програм, положень, нормативно-правових документiв з питань
ни праui на пiдприсмствi,

в органiзацii навчання працюючих з питань охорони працi.
- в управлiннi загальнообов'язковим державним соцiальним страхуванням

iвникiв вiд нешасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань,
- У проведеннi атестацiТ робочих мiсць, за iT результатами вносити

позицiт Щодо покрашення умов працi, медичного обслуговування, оздоровлення
_iiвникiв, надання Тм вiдповiдних пiльг i компенсацiй.

- У роЗслiдуваннi нещасних випадкiв, профзахворювань, аварiй, складаннi
:В Про НеЩасниЙ випадок на виробничтвi, готувати своТ висновки i надавати
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_J]tiцiТ, представля,ги iнтереси потерпlлого у спlрних питаннях,

- у проведеннi перевiрки знань посадових осiб з охорони працi,

Роздiл VII
гдрднтIi дIялъностI проФспIлкових оргднIв тд
lнших прЕдстдвницъких оргднlв прдцIн икIв

7.1. Роботодавець зобов'язусться:
..1.1. Сприяти створеннЮ належниХ умов для дiяльностi профспiлковоТ

членами

-.зацiТ пiдприсмства, Надавати для роботи та проведення зборiв

.знltкiв примiшення з yciM необхiдним обладнанням, зв'язком, опаленням,

-..,енням, прибиранням.
7.|.2. За наявностi письмових заяв працiвникiв, якi

перераховувати на рахунокспiлки шомiсячно i безоплатно

::К\ ПРОТЯГОМ
-.1.3. Змiна

_. ;_lьно-економiчних прав
;.1.6. На принципах

-: ЭВ,lаШТУВаННi,

профспiлки

3-х банкiвських днiв пiсля виплати заробiтнот плати.

умов трудового договору, умов працi, допускасться лише за

-:]3_]ньою згодою первинного профспiлкового органу.
-.1.4. Розглядати протягом 7 днiв вимоги i подання профспiлкового

.эТ\шоДоУсУНеНнЯПорУшеНЬЗакоНоДаВсТВаПроПраЦЮТакоJlек.ГИВнОl.t)
-,t,зор\,, невiдкладно вживати заходiв до iх усунення,

7.i.5. На вимогу ПрофспiлковоI органiзачiТ надавати в тиrкневий TepMiH

:-..зiJнi документи, iнформачiю та пояснення, що стосуються додержання

юнодавства про працю, умов працi, виконання колективного договору,

працiвникiв та розвитку [liлприсмства,
соцiального партнерства rIроводити зусr,рiчi,

, -i_lьтвцiт, iнформувати Профспiлкову органiзачiю про гIлани l напрямки

] :.1тк\, Пiдприсмства.
- ],1 . Брати участь у заходах Профспiлковоi органiзацiТ на iI

-,-lення.
Роздiл VIII

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РlВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ }ItIHOK I

ЧОЛОВIКIВ
8.1. Жiнкам i чоловiкам забезпечуються piBHi права та можливостl у

просуваннi по роботi, пiдвищеннi квалiфiкачiт та

:зri:готовцi.
8.2. Роботодавець зобов'язаний:
- створювати умови працi, якi до:rво ляли б жiнкам i чоловiкам з;tiйснювати

] _trB\ дiяльнiсть на рiвнiй ocHoBi;
можливiсть сумiщати трудову дlяльнlсть- забезпеLIувати х<iнкапд i чоловiкам

: . rtейними обов'язками;
- здiйснювати piBHy оплату прачi

" .. .:фiкацiТ та однакових умовах прашi,

- вживати заходiв щодо створення

жiнок i чоловiкiв при однаковiй

безпечних для життя i здоров'я умов
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-ВжИВаТИЗахоДiВшоДоУНеМоЖЛИВJlеННЯТаЗаХИсТУвiдвипаДкiв
_:.- t-\ &льних дOмагань та iнших проявiв насильства за ознакою cTaTi,

8.з, роботодавцю забороняеться в оголошеннях (реклаМi) ПРО BaKaHciT

-:_,:lонуВати робОту лише жiнкам або лише чоловiкам, за винятком спешифiчноТ

l itrТИ, яка може виконуватися виключно особами певноТ cTaTi, висувати рiзнi
: '"lu]гиl даючи перевагу однiй iз статей, вимагати вiд осiб, якi влаштовуються на

] _ ]trTr'. вiдомостi про Тхнс особисте життя, плани шодо народження дiтей.

8.4. Роботодавець може здiЙснювати позитивнi дiТ, спрямованi . на

*--ягненНя збалаНсованогО спiввiднОшеннЯ жiноК i чоловiкiв у рiзних сферах
-: . -овоТ дiяльносТi, а такоЖ серед рiзних категорiЙ працiвникiв,

(Закон ВР УкраТни, вiд 08.09.2005, Jrгч 2866-Iy "Про забезпечення рiвних прав

-: ,"it)zhJивостеЙ жiнок i чоловiкiв", розл. IV).

Роздiл IX
ВIДПОВIДДЛЪНIСТЬ CTOPIH I ВИРIШЕННЯ СПОРIВ

9.1,y випедку невиконання чи неналежного виконання обов'язкiв.
-::._]бачених циМ Колективним договором, Сторони несуть вiдповiдальнiс,l,ь

, :-oBi:Ho до чинного законодавства Украiни.
9.2.спори мiж Сторонами вирiшуються в порядку, встановленому чинним

- :.- .1Ho.faBcTBoM УкраТни.
t).3.Притягнення до дисциплiнаРНОТ,

: _..L]вiдальностi не виключае притягнення
j . iэiаlьноТ вiдповiдальностi.

ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ

l0.1.CTpoK чинностi цього Колективного договору - з дня його пiдписання
-:з]ставниками CTopiH до (_)) ---.------------.-..--- 20_ р,

10.2,Ilоложення цього Колективного договору дiють ДО УКЛаДеННЯ НОВОГО абО

- -:зг-lяду цього Колективного договору Сторонами,

:0.3.ЗмiНи i допОвнення до цього Колективного договору

, .. riT можутЬ вноситися тiльки при взасмнiй згодi CTopiH та
-, ,::iнятТя та рессТрашiТ, шо Й саN4 Колективний логовiр.

i0.4.контроль за виконанням Колективного договору здiйснюсться

_ -.1эонами, якi його уклали,
10.5. Вiдносини, не врегульованi цим Колективним договором, регулюються

:-: пiдставi чинного законодавства Укратни, У випадку змiни чинного

_,::,r--lНоД&Вства В перiод дiТ даного Колективного договорУ застосовуються умови.

-=:е:баченi чинним законодавством УкраТни,

l 0.6.До договору додаються:
- Дола.гок лгri - ((ПоЛожЕннЯ про оплАту IIPAI{I гIрАцIвникI[]

- _]присNlствА житлов о-коI\4унАльного ГОСПОДАРСТВА
ltоршинськоi мIсъкоi рдди>

_ додаток Jф2 - (полоItЕННrI ПРО ПРЕI\4IЮВАНFUI t]РАЦlВНИКlВ
, -.присN4ствА х{итлов о- к оr\4унАлъ но го ГОСПОДАРСТВА

алмiнiстративноТ чи кримiнальноТ
винних осiб до цивiльно-правовот.

протягом строку
мають Ti ж стадiт

Itоршинськоi IиICbKoi рдди>
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- Додаток }ф 3 - (ПРАВИЛА ВНУТРIШНЪОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ
__: ]рисN4ствА ЖИТЛОВ О-КОN4УНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

: _ ?шинськоi N4ICbKoi рдди>
- Додаток .,ф 4 - (ПЕРЕЛIК ВИРОБНИЦТВ (ДIЛЬНИЦЬ) ЗА ФОРNlАN4И l

_ .::ТЕI\4Аr\4И ОПЛАТИ ПРАЦI)
- Додаток Jф 5 _ (СДИНА CITKA I\4II{РОЗРЯДНИХ ТАРИФНИХ

: :ФIЦIСНТIВ ПО ПЖКГ))
- Додаток Jф б - (СХЕN4И ПОСАДОВИХ ОКЛАДIВ КЕРIВНИКIВ,

.. _tФЕСIоНАЛIВ)
- Додаток Jф 7 - (СХЕ1\'IИ ПОСАДОВИХ ОКЛАДIВ ФАХIВЦIВ)
- додаток .,\]ъ 8 - (схЕми посддових оклддIв тЕхнIчних

_..],'КБОВЦIВ)
- Додаток JrГg 9 - (I\4IСЯЧНI ТАРИФНI СТАВКИ))
- Додаток Л]Ъ l0 - (КОЕФlЦlСНТИ СПIВВlДНОШЕ,НЬ VllСЯЧНОi

- :.?ilФноi с,глвки роБIтникlв)
- Додаток ЛЪ l l - (ТАРИФНl С'IАВКИ РОБlТНИКlВ)
- Додаток JYч 12 - (ГРАФIК РОБОТИ (ЗN'IIННОСТI) В ПЖКГ НА 2021-2023

::
- Додаток J\Ъ l3 - (ПЕРЕЛIК ПРОФЕСIЙ I ПОСАД,

--- 1ЦIВНИКIВ В ЯКИХ ДЛС ПРАВО НА IЛОРIЧШ ДОДАТКОВI
: -. ?оБоту Iз шкIдливиN4и Й вджкиl\ди уI\4овдIч{и прдцI))

- Додаток ЛЬ |4 - (ПЕРЕЛIК ПРОФЕСIЙ ТА ПОСАД,
,.. \ЦIВНИКIВ В ЯКИХ ДАС ПРАВО НА ШОРIЧНУ ДОДАТКОВУ
; :. :-{ЕнорN4овАниЙ роБочиЙ ДЕнь))

- Додаток ]ф 15 - (КОN4ПЛЕКСНI ЗДХОДИ ШОДО ДОСЯГНЕt]НЯ
- _ ?\1дтивIв БЕзпЕки, гIгIсни прАцl тА вироБничого сЕрЕдовиlllА,
- -.tsIIшЕння Iснуючого рIвня охорони прАцI, зАпоБIгАння
:,:.-l \дкА]\,I вироБничого трАв]\4АтизN4у. проФЕсlЙних
. '.\,BOP[OBAI]Ь l АВАРIЙ)

- додаток лq 16 - (пЕрЕлIк проФЕсtЙ тд посАд прАцIвникIВ. ЯКИМ
:,'_]\СТЬСЯ БЕЗОПЛАТНО СПЕЦОДЯГ, СПЕЦВЗУТТЯ ТА IНШI ЗАСОБL]
. . -1lВlДУВАЛЪНОГО ЗАХИСТУ)

- додаток }гs 17 - (пЕрЕлiк проФЕсIЙ I посАд прАцIвниКIВ. ЯКИN4
:,._].\СТЬСЯ БЕЗОПЛАТНО N4ИЛО, N4И[ОЧl ТА ЗНЕШКОДЖУiОЧl ЗАСОБИ)

- додаток Jф l8 - (пЕрЕлIк проФЕсtЙ, здЙнятIсть прАtiIвНИКIВ В
-.:.,1\ ддс прдво нА встАновлЕння доплАти в розN4IрI до l2% до
:.]IIФноi стАвки зА роБоту Iз шкlдливиN4и I вАжкиN4и уN4овАN4и

-: \ЦI))
-Додаток J\lч 19 <Набiр медикаментiв iприспосiблень в цеховiй аптечцi для

- _ -;ння першоТ медичноТ допомоги)

ЗАЙНJIТIСТЬ
ВIДПУСТКИ

зАЙнrIтlсть
ВIДПУСТКУ

якостl 1

оа,]и на
- Додаток Л,l 20 <Заходи по забезпеченню надiйсностi. покращення

- -з}tшення ефективноТ роботи пiлприсмства l,а змiцнення пlaTepia;tbHoi'

- il р.
l0.7.Bci приведенi додатки с невiд'смними частинами цього Колективного

]оговору i с чинними на перiол його дiТ та обов'язковими для ВИкоНаннЯ

С:оронами договору.
20



Додаток NЪl

Заmверd}tсуло
профспiлковоТ !иректор

комчнальн
ово-комунального }vlоршинс

Ради
N{. Магас валик
2021 р. << ц>>

положЕння про оплАту прАцt прАцIвникlв
п tдп ри€ VICTBA }китл ово-кому нАлъного гос п одАрствА

моршинсъЕоi мIсъкоi рдди

1. Загальнi положення
1.1.Положення про оплату прашi працiвникiв Пiдприсмс,гва житлово-

, ,.:,. наlьного господарства NlоршинськоТ MicbKoT ради (далi - Положення про
_ ._.1т\ праui прачiвникiв ПЖКГ) застосовусться при обчисленнi заробiтноТ плати
-:.".BHl,tKiB Пiдприсмства житлово-комунального господарства N{оршинськоТ
_.-;коТ ради.

1.2.Дане Положення розроблене вiдповiдно до Колексу законiв llpo праLlк)
_" -:.:'Hlt. Господарського кодексу УкраIни, Закону УкраТни uПро оплату гtрацi>>,

_ -_:.\т\ пiдприсмства та iнших чинних нормативно-правових документiв, що
]- -,.]юють дiяльнiсть пiлприсмств у сферi оплати прачi прачiвникiв.

1.3. Це Положення визначас систему оплати прачi на [Iiдприсмствi, 1Т

_ :.\т\ру, строки i перiодичнiсть виплати заробiтноТ плати, iншi гIитання оплати
-:= i праiliвникiв Пiлприсмства.

l..l.Щжерелом коштiв на оплату прачi € частина доходу та iншi кошти,
. _з:,канi у результатi господарськоТ дiяльностi пiдприемства вiдповiдно до
: .,_ j iого законодавства,

1.5.Критерiями рiвня оплати прачi працiвникiв Пiлприсмства с:

- результати господарськоТ дiяльностi та piBeHb доходностi Пiдпри€мства;

- посадовi оклади працiвникiв, визначенi на ocHoBi тарифноТ системи опJати
*:::i вiдповiдно до норм чинного законодавства i колективного договору.

житлово-

;-iеъfiнlh

---щлr,

€m-Б

2I
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l.б.структура заробiтнот плати складасться з основнот i додатковот зарплати, а

. jкож iнших заохочувальних та компенсацiЙних виплат.

основна заробiтна плата с обов'язковою винагородою працiвнику за виконану

.;:rr роботу згiдно посадовими (функцiональними) обов'язками та установленими
-,rр\lами прачi (норми виробiтку, обслуговування) i встановJlюсться у виглялi
-_rсадових окладiв (тарифних ставок). основна заробiтна плата Не Може бути

.ншою встановленого законодавством Украiни розмiру мiнiмальнот заробiтноi

___]ати.

Додаткова заробiтна гIлата - це винагорода за шрацю

,= роботу в понадурочний час, за труловi успiхи i винахiдливiсть, особливi умови
_:зцi; вона включае доплати, надбавкИ, компеНсацiйнi виплати, перелбаченi

:.::{НИМ законодавством, доплатИ за викоНаннЯ обов'язкiв тимчасово вiдсутнього

,:зцiвника, компенсацiТ при службових вiдрядженнях, тошо.

1.7.розмiри посадових окладiв (тарифних ставок) працiвникам визначаються в

_-.g,KHOCTi вiд наявноi освiти, рiвня квалiфiкашiТ, робiтникам квалiфiкацiйного
: rзряду у межах лiапазону визначеного для цих посад (професiй) Д'овiлником
";rriфiкацiйних характеристик професiй
- :эrrфiкачiйному списку.

прачiвникiв i вiлобра>r(аються у

оплата прачi прашiвникiв здiйснюсться за фактично вiдпраuьованиЙ час,

:,:\о.fЯЧИ з посадового окЛалу (тарифноТ ставки), або в залежностi вiд виконання

: _ ]\l виробiтку з урахуванням пiдвищень, доплат та надбавок, передбачених

_ :.1чи\4 законодавствоМ.
KoHKpeTHi розмiрИ доплат) надбавок та iнших виплат працiвникам

:.1]НаЧаЮтЬсЯ керiвникоМ ПiлприсП,лства за рахунок i в мея<ах фонлу заробiтноТ
'..jTII та вiдображаються в розрахункових вiдомостях на виплату заробiтноТ плати.

Визначення розмiру заробiтноТ плати проводиться у Bcix випадках. зокрема. за

- -..овною посадою (професiею) i при роботi за сумiсництвом.
Незалежно вiд фiнансового стану, пжкГзабезпечу€ встановjlення MiHiMa;tbHol'

,:.-rбiтнот плати на законодавчо встановленому piBHi. який € державною

- ,iа-lьною гарантiею.
1.8.Змiна розмiрiв посадових окладiв (тарифних ставок). пiдвишеНЬ, ДОП,]аl Та

-.-бавок, шо визначають заробiтну плату прачiвникiв. проводяться з моментv (з
окладiв (тарифних пlдвишень,

-:-_Я l]

- призначення на посаду фахiвчя вiдповiдноТ квалiфiкацiТ;
- присвосння квалiфiкацiйноТ категорiТ, розряду, почесногО звання,

-:'. КОВОГО СТУПеНЯ;
- змiни розмiру окладу (тарифноi ставки) прачiвника 1-го тарифного розряду.
1.9.Керiвник Пiдпри€мства несе вiдповiдальнiсть за cBoсLtacнe та правильtlе

],:>нзчення розмiру заробiтнот плати працiвникiв згiдно з чинним законодавством.

Пр" встановленнi факту неправильноТ оплати прачi керiвник Пiдприсмства
_ _ 5ов'язаний вжити заходiв щодо негайного виправлення помилок та виплати

=::цiвниковi належноТ йому суми за весь час неправильноТ оплати, а такоЖ

:,:lначити ступiнь дисциплiнарнот та матерiальнот вiдповiдальностi осiб.

1.;:lОСеРеДНЬО ВИННИХ У ЦЬОМУ.

понад встановленi норми,

)

}
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Сторони домовилися:

1.10. У сферi фор* i систем оплати прачi
1,10.1. Виплачувати винагороду за виконану роботу прачiвникам

l :присмства вiдповiдно до погодинноТ системи оплати прашi,

1.10.2. Здiйснювати оплату прачi на ocHoBi r,арифноТ сисl,еми:
- погодинних тарифних ставок лля робiтникiв Пiлlrри€,]\1с,гва:

- мiсячних посадових окладiв для керiвникiв. професiоналiв, фахiвl-tiв i

--rнiчних службовцiв. :

Перелiк виробництв (лiльничь) за формами i системами оплати праui
:.:]начено у Щолатку JYg 4.

1.10.3. Фонд оплати прачi формувати з урахуванням обсягiв виробничоТ
_ ;.lbHocTi, дiючих норм обслуговування i нормативiв чисельностi, продуктивностi

. :цi та iндексу зростання цiн.
Роботодавець спiльно з Профспiлковою органiзачiсю розглядас питання

=1ег,lя.щ} фопду оплати прачi Пiдприсмства з метою збiльшення тарифних ставок
:,.lз.]iB), винагород, доплат i надбавок, iнших гарантiйних i комllенсацiйних

:,::.lат у разi зростання обсягiв послуг, продуктивностi працi, зниження

- _ 1iBapTocTi послуг, пiдвищення рiвня якостi робiт та послуг,
l .10.4. Запровалжувати HoBi або змiнювати дiючi на Пiлприсмствi умови

_ _этl.] працi, премiювання за погодженням з Профспiлковою органiзачiсю i

- зi:оtrлляти про че прачiвникiв не пiзнiше як за 2 мiсяцi до iх запровадження або

. :lll (ст.З2 КЗпП УкраТни).
1.10.5. Вважати прачiвником основноi професiТ на Пiдприсмствi - машинiста

_-:*-осних установ II розрялу.
1.10.6. Схеми територiальних ставок та посадових окладiв розраховувати,

",:f,\ючись коефiuiентами спiввiдношень в оплатi тарифноТ частини ТериторiальноТ

_. . "1_]И.

Роботодавець зобов' язчсться :

1.11.Y сферi тарифноi системи, lчliнiмальноi заробiтноТ плати

l ,1 l .1. Встановити мiнiмальну тарифну ставку д"пя робiтникiв, якi виксlнують
]-r"T\, неквалiфiковану роботу у розмiрi прожиткового MiHiMyMy. встановленоNl)

_ -. працездатних осiб, а мiнiмальну тарифну ставку робiтника I розряду в розмiрi
: \1енше I60 % розмiру прожиткового MiHiмyмy для працездатних осiб. (п. 3.1.2.

_-,i)i]ama mа нор,|4ування праtli> Галузево1 yzodu ,ytiж MiHicmepcmgo.|t pezioHa:bHo.,()

., . :зltlтtк!, буdiвнuцmва mа жumлово-коl,rуLtа:lьноzо еоспr,ldарсmва YKpultttt,
.- ' :онання,|l орzанiзаtуiй робоmоdавцiв KBceyKpaiHcbKa конфеdераtliя робоmоdавtуiв
-,_.qt.цово-комунально| еалузi Украlнu> mа I|енmральнlLц4 ко.цlimеmо,+l профспi,tкu
"_ _;:!iBllLll{iB .ж,uп1_1ово-колlуllа,7ьtlоzо еоспоdарспlва, -rtictleBtll' пpolluL,.7oBtlc,ttti,
, ,1.,. пловоzо обслуzовування насе.|ення YKpalttu на 20l7-20 l8 рокч /iз з.+,titta-l,ttt
, ,:,)вненнял4u заре€сmрованtьvu MiHicmepcmBcl.+l cotlia-lbHcl| по:imuкtt YKpaiHtt Bit')

- ;2,2019 р. , ре€сmрацiйнuti номер 2б).

\,1|,2. Встановити розмiри тарифних ставок i схеми посадових окладiв
- : =_riвникiв, згiдно Додаткiв ЛЪЛЪ 5, 6,,'7 ,8, 9, 10.
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Встановити, шо мiжпосадовi спiввiдношення в оплатi праui керiвникiв,
_:офесiоналiв, фахiвцiв, TexHiKiB та службовчiв пiдприсмства визначаються

:,:r,с-l_fЯЧи з тарифноТ ставки робiтника 1-го розряду, зайнятого в основному
.;,:обництвi машинiста насосноi установки з нормальними умовами праui та згiдно

: -.r_]атками J\lЪ 1-7 тарифноi частини ТериторiальноТ годи.

1.11.3. Встановити розМiри тарифних ставок робiтникiв згiдно з Додатком NЪ

ll, . .

1.1 1.4. Проволити своечасно iндексацiю заробiтноТ плати у зв'язку з ростом
j:ekcy спо}кивчих цiн згiдно чинного законодавства (ст. 4 Зу <про iндексацiю
: -1:]lових доходiв населення>).

1.12. У сферi доплат i надбавок до тарифних ставок та посадових окладiв

1.12.1, Виплачувати доплати i надбавки до тарифних ставок (посаДОвих

::,.,зJiB) прачiвникiв у розмiрi та порядку перелбачених цим ПолоЖеННЯМ.

1.13. У сферi матерiального заохочення за результати прачi

].10.1. Здiйснювати матерiальне заохочення (премiювання) праuiвникiв згiдно
: j:зердженого Положення про премiювання працiвникiв Додаток ЛЪ 2.

2.1l. У сферi cTpoKiB виплати заробiтноi плати

].l 1.1. Здiйснювати виплату заробiтноТ плаr,и прачiвникам у t,рошових знаках.

tr \tають законний обiг на територiт Укратни.

?.I1.2. Здiйснювати виплату заробiтноТ плати в робочi днi два рази на мiсяць:

:::П.lаТу за першу половину мiсяця (аванс) - не пiзнtше22 - го числа поточного

,.Jяця, а зарплату за мiсяць - не пiзнiше 7-го числа мiсяця, шо насТаСЗа МiСЯЦеМ if
:-._];]\\вilння. (Зокон Yt<poiHu <Про BHeceHHrl з.уtiн do deltKшr зuконоdсtв|tLLy uкпtiв

! Kpcti'Hu ulоdо cmpoKiB вuп.ъоmч заробimноi плаmtt> N 2559,VIBid 23.09.2()l0p.)
2.12. У сферi гарантiй оплати праui

?..12,|. Оплачувати роботу погодинних
з;iKoHaHHi робiт рiзноТ квалiфiкацiТ за роботою .

робiтникiв та службовuiв при

вищоТ квалiфiкачiТ.

2.|2.2. Здiйснювати оплату роботи в надурочний чаiс, вихiltгti, свяrковi ,la

-еробочi днi у порядку та iз дотриманням вимог, передбачених законолавством
, g-T. ст. 1 06, 107,108КЗпП).

2.13. У сферi нормування працi

2.13.1. Переглялати чиннi та запроваджувати за погодженням з

Профспiлковою органiзацiсю HoBi норми прашi за результатами проведеннЯ

,тестацiт i рачiоналiзацiт робочих мiсць, впроваджувати нову TexHiky, технологiю
- f органiзацiйно-технiчнi заходи,

-зодуктивностi прачi.
реальне зростаннящо забезпечують
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2.1З.2. Повiдомляти працiвникiв про запровадження нових

-r)D\1 праui не пiзнiше нiж за 2 мiсяцi до такого запровадження
:,ЗпП УкраТни).

2,13.З,Здiйснювати тарифiкачiю робiт та присвоення
:,.зрядiв працiвникам згiдно СТКД робiт i професiй.

2.|З.4. Встановлювати квалiфiкацiйнi розряди за
.,зе-riфiкацiйних iспитiв та надати роботу прачiвникам вiдповiдно
"_:.-ифiкачiТ.

i змiну чинних
чи змiни (ст.32

квалiфiкацiйних

результатами
до встаноriленот

2.14, У сферi заборгованостi з заробiтноi плати

2.|4,1. У разi затримки виплати заробiтноТ плати надавати Профспiлковiй
:. анiзацiТ iнформацiю про наявнiсть коштiв на рахунках Пiдприемства.

2.|4.2. У разi порушення cTpoKiB виплати заробiтноТ плати компенсувати
-:зцiвникам на умовах, визначених законодавством, втрати частини заробiтноТ
-,.;Tl1 у зв'язку iз порушенням cTpoKiB iT виплати.

2. Щоплати
2.L lоплаmu зо су,uiu4ення професiй (посаd), вuконання обов'язкiв

il,!.ц|lчOсово BidcymHbozo працiвнuкч mа розLцuрення зOн обс.,tуzовуваtttlя чбо
,,i r t ьtttення обсяziв вuконувон ltx робim.

].1.1. Професiоналам, фахiвчям, технiчниь,t с,rужбовцям та робil,никам, якi
: .,,trH\ ють } тому ж самому пiдприсмствi поряд зi свосю основною роботою
: -]ткову роботу за iншою професiсю (посалою) або обов'язки тимчасово
: _-\тнього працiвника без звiльнення вiд свосТ основноТ роботи, провадиться

- _..ета за сумiщення професii (посали) або виконання обов'язкiв тимчасово
: -.\тнього прачiвника в розмiрi до 5' вidсоmкiб посадового окладу за основною
-::-]оЮ за складеним керiвником пiдроздiлу обгрунтуванням доцiльностi
_" l.цення.

].1.2. Сумiшення професiй (посал), тобто виконання прачiвником порял зi
-:_-_{) основною роботою, яка вiдображена в трудовому договорi, додатковоТ
: - ]".Tt,t iншоТ професiТ (спечiальностi), i виконання обов'язкiв тимчасово
: _-'lтнього прашiвника без звiльнення вiд свост основнот роботи, допускаються на
, _.:,-r\I\ i тому ж пiдприсмствi, за згодою працiвника, протягоNl встановленоТ

-, -i:{o.faBcTBoМ тривалостi робочого часу, якщо це еконоlчtiчно вигiдно iHe веде до
- ,, .fшення якостi надання послуг, обслуговування населення.

].1.3. !оплата за сумiщення професiй (посад), розширення зон
-. \ говування або збiльшення обсягiв виконуваних робiт, можуть бути зменшенi

-. ] , :lовнiстю вiдмiненi, при переглядi норм в установленому порядку, а також при
, ]шеннi якостi робiт або зменшення необхiдностi в цих обсягах робiт.

Конкретний розплiр цих доплат установлюсться керiвником Пiлприсмства
. :,\но вiл квалiфiкацiТ працiвника, складностi та обсягу виконуваних робiт.
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2.|.4, Щоплати за розширення зон обслуговування або збiльшення обсягiв
:;:конуваних робiт провадяться у розмiрi до 50 BiDcomKiB посадового оклаДу

-:ацiвника. Зазначенi доплати встановлюються працiвникам за умови виконання

роботи меншою чисельнiстю працiвникiв, нiж за встановленИМи норМаМИ

-ормативами).

2.1,5. Зазначенi в пунктах 2,|.I та 2,|,4 доплати не встановлюються
i:зрiвникам пiдприсмства, Тх заступникам, керiвникам структурних пiдроздiлiв
:1нкчiональних та виробничих) та начальникам служб,

2.2, !оплоmu за робоmу в нiчнuй чuс.

2.2.1, BciM прачiвникам пiдприемства, якi залучаються до роботи в нiчниЙ

.зч^. ЗДiйснюються доплати в розмiрi 35 BidcomKiB годинноТ тарифноТ ставки за

..:t)z\Hy годину роботи в нiчний час. Нiчним вважасться час з 22.00 гоДИНи Вечора До

] гоJини ранку.

Згiдно ст. 55 КЗпП Украiни заборонясться залучення до роботи в нiчниЙ час:

l) вагiтних жiнок iжiнок, що мають дiтей BiKoM до трьох poKiB (стаття |76
i.ЗпП УкраТни);

2) осiб, молодших вiсiмнадцяти poKiB (стаття 192 КЗпП Украiни);

3) iнших категорiй прачiвникiв, передбачених законодавством.

Робота x<iHoK в нiчний час не допускаеться, за винятком
_ерелбачених статтею 175 КЗпП УкраТни. Робота осiб з iнвалiднiсr'ю 1'

опчскасться лише за Тх згодою i за умови, що це не суперечить
:екомендацiям (стаття 172 КЗпП УкраТни).

2.3. Щоплtоmu зо iнmенсuвнiсmь працi.

2.3.1. Доплата за iнтенсивнiсть прачi здiйснюсться з фо"ду оплати праui на

_i:cTaBi наказу по Пiдприемству. Розмiр доплати встановлЮСться керiвникОм
Ii:присмства в межах 12 вiдсоткiв посадового окладу (тарифноТ ставки)

_рачiвника.

Щоплата за iнтенсивнiсть
..1ких критерiТв:

l) Якiсть i складнiсть пiдготовлених локументiв,
2) TepMiHoBicTb виконання завдань, опрацювання та пiдготовки локуменТiВ;
3) Iнirriативнiсть в роботi.

2.4. fоплаmа do рiвня Mitti"цcbubttoi заробimно| плоmu,

Якщо нарахована заробiтна плата працiвника, який виконав мiсячнУ НОрМу

_рацi, с нижчою за законодавчо встановлений розмiр мiнiмальноI заробiтноТ ПЛаТИ,

:оботодавець проводить доплату до рiвня мiнiмальнот заробiтноi плати, яка

випадкiв.
ttlLl lI11l1 tlac

медичним

прачi встановлюеться прачiвникам з урахуванням
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:,:],lаЧУсться щомlсячно одночасно з виплатою заробiтноТ плати (ч,3 cT.3I Закону
_, _tраТни uПро оплату прашi>J\Ф l08/95-вРвiд24.ОЗ.1995 року зi змiнами).

2.5. IHoui dоплаmu.

2.5.1. Працiвникам, зайнятим на роботах iз шкiдливими i важкими умовами::цi, за результатами атестацiТ робочих мiсць установлю€ться доплата в розмiрi
: - ] 2 BidcomKiB посадового окладу (тарифноi ставки) ПРацiвника згiдно Дос)аmку
-[:/8:о Колективного договору. . '

3.1.

3. Надбавки

водiям вантажних та легкових автомобiлiв встановлюються надбавки. .;.lacHicTb: Водiям 2 класу l0 вiдсоткiв, водiям l класу 25 вiдсоткiв
:- j:iоВЛенОТ тарифНоТ ставкИ за вiдпрацьований в якостi Водiя час. Пiд TepMiHoM

,,- вidпрацьованLtЙ в якосmi воdiя> маеться на увазi час, протягом якого водiй
i::_осередньо керував автотранспортним засобом. Япщо водiй у робочий час
-:l.t]Jиться на роботi але не витжджав, тобто не керував автотранспортним
-- _,,5о\1. Надбавка за класнiсть за цi годиFIи не виплачуеться, оскiльки при: -_':laнHi iнших ВИдiв робiт квалiфiкацiя l-го чи 2-го класУ водiя не потребусться"

у процесi роботи на пiдприсмствi водiю присвоюсться квалiфiкацiя 2-го чи
---::-1аСУ. !ЛЯ ПРИСВОСННЯ ДРУГоГо класу у посвiдченнi водi" nor"n.H бути дозвiл

- - : ЗЭ\ в?,ння транспортними засобами категорiй (В), ((С)), <Е>, або <Д> та <<Е>>, а-:. 
_ _{ безперервний стаж роботи водiсм третього класу

J.rя присвоення третього класу повинен бути дозвiл на керування
-т___--портними засобами категорiй (В), (С), ((Д)), <<Е>>, а також безперервний стаж: ] _ _ ir водiсм другого класу на пiдприсмствi - не менше двох poKiB,

Присвосння волiям першого та лругого класiв злiйснюсr.ься
, ..- ]iкацiйними комiсiями пiдприемства пiд час квалiфiкацiйнот атестацiт.: _:__Ня квалiфiкацiйноI KoMicii затверджусться наказом керiвника пiдлрисмства.

Якщо водiй порушус трудову i транспортну дисциплiну, адмirriстрачiя- _-:;iC\lcTBa мас право знизити йому клас квалiфiкацiТ, про що оголошусться
-_" ":tf \I керiвника пiдприемства.

4. Гарантiйнi i компенсацiйнi виплати.

- ], Вiдповiдно до ПорядкУ проведення iндексацiТ I,рошових дохо;tiв
- -- :-]еННЯ, ЗаТВеРДЖеНОГО ПОСТаНОВОЮ Кабiнету N4iHicTpiB УкраТни вiд l 7.07.2003р._ , -8. та офiцiйно опублiкованих iндексiв споживчих цiн (Iсц), проводити

. -.-.eHi грошовi компенсацiйнi виплати працiвникам.

-.]. оплату роботи в надурочний час i у святковi та неробочi днi. проводити у: :].\ та за розuiнками, установJIеними законодавством Ilpo прац}11.

:.-]. При збiльшеннi розмiру мiнiмальноТ заробiтноТ плати, впровад71tувати- : 3ннЯ посадовиХ окладiВ працiвникаМ шляхом корегування розмiрiв' 
_ :-.,rBllx окладiв на коефiцiснт зростання.

- J. оплата вiдпусток працiвникам здiйснюеться вiдповiдно до чинного
*,, . - _\_]авства.
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5, Премiювання прачiвникiв.

5.1, ПреМiюваннЯ працiвнИкiв провОдиться у межах фонлу заробiтноТ плати,

.. л:но Положення про премiювання працiвникiв Пiдприемства житлово-

:" ],\lун&льного господарства VlоршинськоТ MicbKoT ради.

Головний бухгалтер qИ-":-.-#.M. Магасевич
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Доttаток Ns2

Заmверdжую
!иректор Пiдприсмства житлово-h рофспiлковоi органiзачiТ

итл о в о - к ом ун aJ.I ь н о го комунального господарства

Магас
lp.

ПОЛОЖЕННЯ

про премiювання праuiвникiв Пiдпри€мства житлово-комунального господарства
Моршинськоi MicbKoT рали

I. Загальнi положення

1.1. Положення розроблено згiдно з Кодексом законiв про працю Украiни. Законом
_.:::зТни кПро оплату праui>> вiд 24.0з.1995 р. JФ l08/95-BP зi змiнами, iншими актами
-..,,-.rнo-faBcTBa Украiни, а також iз Колективним договором та Положенням про оплату працi
*-:"_:iвникiв Пiдприемства житлово-комунального господарства МоршинськоТ MicbKoT рали
,-. -i - Пiлприсмство).

1.2. Полоlкення визначас умови та порядок премiIовання працiвникiв lIiдприсrtства за
i.:{tlНaННЯ виробничИх завданЬ i функuiй, строки виплати премiй, джерела витрат на TaKi цiлi.

1,3. Премiя зl,iлно iз цим Положенням Ile заохочувапьна t.рошова I]иll"Iата.
* _ з язана з виконаI]няМ виробничИх завданЬ i функчiЙ. особистим tsкладом 1, заr.tlrьнi
:е ]\ .lьтати роботи, розмiр якоi з&.Iежить вiд складностi й умов викtlнl,ваноТ роботи.
:ез\ _lы,ативностi праui та наявностi коltl.гiв.

1,.4. !iйсне Положення мох(е бути доповгIеIIо або змitlсно вiдповiдtло до умов
.,, ].:ективного договору за згодою Профспiлковоi органiзацiТ.

1.5. Премii нараховуються за факlично вi,,tItраllьований рсlбочий tlac за виня,гками.
,-:знов-lеIIими у цьоN,,Iу IIоложеннi. у межах IIаявного фонд},премitованttя й eKctttclMil фоrr.rу
. __]aTll прачi,

1.6. Премiювання проводиться з метою мат,ерizutьного стимуJIюI]ання
зi:.r_]копродуктивноi та iнiцiативноi працi, пiдвищення ij ефективностi. якостi.
]:-:ITePeCOBaHocTi в досягненнi iT кiнцевого результату та посилення персонапьноТ
=._-повi.]апьностi гtрацiвникiв (робiтникiв) за доручену роботу або гIоставленi завлання.

1.7. Цi;tями премiюваtlня працiвникiв I liдприеrrrства с:

. пiдвищення продуктивностi праrri;

о полiпшення якостi робiт, посJIуг;

. зниження витра1,:

, полiпшення еrРективносr,i викорисl,ання tlб;tаднання. машин.

. виробничих потужностей;

. забезпечення ритмiчностi роботи 11iлприсмства,
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II. Порялок та умови премiювання

].l . ПРемiЮвання прачiвникiв здiйснкlсться за ),мов дотримання ними чинного
,;,, _;a'_IaBcTBa. якiсного Ia свосчасного виконання IIосадових (функltiонаtьних) обов'язкiв.
jll _:: :ЧеНIIХ у посадових (робочих) iнструкuiях, дорученЬ керiвttицтва IIiлприсмс1ва.
,:r:I_icepeJHix керiвникiв, проявленоi при цьомУ iнiцiативи, дотримання трудовоi дисциплiни.
* :,.;t_-l вну,трiшнього трудового розпорядку.

2.2, Премiюванню пiдлягають працiвники з дати ix приймаtrня пЪ роботу в
_ - _::tlB_le ному порядку та незаJIежно вiд ix членства у профспiлковiй органiзачii.

2.3. Премiювання прачiвникiв пiltприсмс,I,ва здiйснюсться за резуль,гатами робо,t,и в
,, _ ::\ фонлу' заробiтноI плати у вiдсотках до посадового ок.lад}, (тарифноi cTaBKlt).
i_"-_:--,чi,ючи надбавки й доплати. Виплата премii за пiдсумкашtи роботи за мiсяць провадиться
];::_\l iз виплатою заробiтноi плати за вiлпрацьований мiсяць ),с1 роки. },сганов.,Iенi ;Utя
:].*_:.1TIl заробiтноi плати.

2,4. !иректор Пiлпри€мства мас право премirовати працiвникiв в межах асигн),вань.
::i__tiачених Koxl Iорисом на olIjla,l,Y rtpatti.

].5. IIiдставок) д,ця tsип.lати прсilлii ( }taKa:j дирскlOра.

2.6. KoHKpeTHi розмiри даних виплат встановлюються директором Пiлприсмства.

III. Причини повного або часткового позбавлення премii

З.1. Праuiвники можуть бути позбавленi премiТ повнiстю або частково за:
- за дисциплiнарнi стягнення;
- за caMoBiJlbнe зzuIишення роботИ бi.ltьшrе трьох годин без гlоважних lIричин. ltрогуJIи:
- за викрадання матерiальних цittностей, притягнення до алмirriстративltоI або

]:;:,\tiнalbнoi вiдповiдальностi, вживання спиртних напоТв чи вихiД на роботу в
:.i _ З-Р€ЗО]!1У cTaHi;

- за порушення правил внутрiшнього трудового розпорядку;
- виннi у нелбалому вiдношеннi до збереження власностi i майна та порушеннi вимог

-:,чнiки безttеки.

3.2. IIРаUiВНикiв. якi гlе забезпе.lи.itи свосчасIIог<r i якiсного викоIlаIiня пок"IадсIIих на
:::\ завдань. допустилИ cyTTcBi помилкИ та упущеннЯ в роботi. порушення труlовtli
__.,;цrttI-,tiHи. може бути гrозбавJlено премii час,Iково,

IV. fiжерела премiювання

4.1. Премiя працюючим виплачусться за рахунок асигнувань. перелбачених на оп.цат)
-.:эцi. На премiювання також направляються кошIти за рахунок eкoнoMii фон;rу заробirноТ
*__l,Tpl. що утворюсться протягом року на пiлприсмствi. Розмiр eKoHoMiT заробiтноi п-цати
:.:lначаеться як рiзниця мiж плановою сумою асигнувань за кошторисом (з урахуванням змiн.
_, .. вiJбуваю,гься за встановленим порялком) та сумою фактичних розхолiв,

Го,rовlIий бухгалтер

Еконопliст II категорiI

магасевич

. MaTBiiiB
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Додаток ЛЪ 3

погоджую ЗАТВЕРДЖУЮ

пiлковоТ

ПРАВИЛА ВНУТРIШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ
П IДПРИ€МСТВА ЖИТЛОВО-КОМ УНАЛЬНОГО ГОСП()ДАРСТВА

моршинськоi MICbKoi рАди

I. Загальнi положення

" l, t'lДПОВlДНО ДО CTaTTl 4J КОНСТИТУUii УкраТни кожен мас праtsо на tlрацкJ,_, :_-"lЮча€ можливiсть заробляти собi на життя працею, яку BiH Bi,ibHcl обирас або-_ :-".. Bi--lbHo погоджусться.
.lэаво на працю реалiзусться шляхом укладення мiж працiвником i власником, 

--:;:С\lСТВа, установи, органiзацii або уповноваженим ним органом чи фiзичною

Зt]DO\t' з пiдляганняМ правилаМ внутрiшнього трудового розпорядку, а
,,r_]авець - виплачувати праuiвниковi заробiтну плату i забезпечувати умови

-._. необхiднi для виконання роботи, передбаченi законодавством про Працкl.
..\тilвним договором i угодою CTopiH.

1.2. Правила внутрiшнього трудового розпорядкУ (далi - Правила) мають,"lз:i забезпечення чiтКоТ органiзацiТ працi, належних безпечних умов працi,
:,::еННя if пролуктивностi та ефективностi, рачiональне використання робочого, ;rtiцнення труловоi дисциплiни.

1,3' Трулова дисциплiна забезпечУстьсЯ створенняМ Робоr.одавцеl!1
i-lних органiзацiйних та економiчних умов для високопродуктивноi прачi,
з::а-'tьним i свiДомим сТаВЛенням працiвникiв до 

'робоr" а тако}к

1-j:"r" За ryмлiнну працю. До прачiвникiв, якi порушують трудову-rJ---J
:l_-tiHy, В необхiдниХ випадках застосовуються заходи дисциплi"uр"о.Ь

1,4, Правила затверджуються загальними зборами трудового колективу
:;lc\{cTBa за поданням Роботодавця i Профспiлковоi органiзачii, i ;
язковими для виконання.

2. Порялок прийняття на роботу i звiльнення праuiвникiв
].l. Прачiвник мае право реалiзувати своI здiбностi оо прооуктивноl. прачi
\t укладення трудового
.]аВцями, якщо iнше

ДОГОВОру З олним або одночасно з декiлькома
не передбачено законодавстtsом, колективним

ж#.#ъЧ
ti*;*.

м або угодою cTopiH.
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:.]. При прийняттi на роботУ пРацiвники мають подати:
. заяву про прийняття на роботу;. паспорт або iнший документ, що посвiдчус особу;. трудову книжку, оформлену У встановленому порядку; звiльненi з лав

}1г--.l.:;lх Сил УкраТни подають вiйськовий квиток;, о свi_]оцтво про обов'язкове державне соцiальне страхування;
. :овiдку про присвосння iлентифiкацiйного коду;
,} випадках, передбачених законодавством , - також доку\lент про ocBiT1]-: ..:-]bHicTb, квалiфiКаrriю), про стаН Здоров'я та iншi документи.
прийняття на роботу без подання зазначених документiв не допускаеться.

]: ' _fIlI"lHяTTi на роботу забороняетьсЯ вимагати документи, подання яких не
;;:^:r - 5f,чено законодавством.

прийняття на роботу оформлясться наказом Роботодавця, що оголошусться
]] :_. ].-1llK\ пiд розпис.

}' наказi мае бути зазначено найменування роботи (посади) вiдповiдно до
]--,-;:,эiкатоРа професiй, умовИ оплатИ працi та iншi icToTHi умови трудового
:_--j.rp\.

:.3. При прийняттi прашiвника на роботу або при переведеннi його у
t(-:,*t]з.]еному порядку на iншу роботу Роботодавець зобов'язаний:

: t ознайомити працiвника з дорученою роботою, умовами iT виконання та
:,. . ,:.:L]\I оплати працi, роз'яснити Його труловi права Й обов'язки;

б ) ознайомити працiвника iз Правилами внутрiшнього трудового розпорядку-: :-:",Il\1и нормативно-правовими актами, що дiють на Пiдприсмствi;
з ) проiнструктувати працiвника щодо технiки безпеки, виробничоТ caHiTapiT,- -,_-, працi, вимог протипожежнот охорони та iнших спецiальних правил, якi

- - _ -,. :оться виробничоТ безпеки,
i.-l. Упродовж всього строку перебування працiвника в трудових вiдносинах

" I.rприсмством, здiйснюсться ведення трудових книжок, порядок якого
: ::..]ч&€ться чинним в yKpaTHi законодавством.

2.5. На Bcix працiвникiв, якi працюють понад п'ять днiв, якшо BoHti- -..ягають державному соцiальному страхуванню, Ведуться труловi книжки.
2.6. Припинення дiТ трудового договору може мати мiсце тiльки з пiдстав,

- -:.-|бачених законами УкраТни.
2.]. За iнiцiатиВою прачiвника трудовi вiдносини припиняються .зt.i,llно .li

_::^тя.\Iи 38 та З9 КЗпП Украiни.
2.8. Припинення дiт трудового договору за iнiцiативою власника може мати

:, ,е з пiдстав, передбачених статтями 40 та 4l КЗпП.
2,9, ДiЮ трудовогО договору може бути припинено також за умов,-=:е:бачених пунктами |,2, З, 5,6,7 та 8 cTaTTi 36 КЗпП.
2.10.у день звiльнення Роботодавець повинен видати прачiвниковi копiю

-:.-;.]З\ про звiльнення та виплатити Bci належнi йому вiд Пiдприемства суми.
2,1l. Записи про пiдстави звiльнення в труловiй книжцi повиннi точно

=- 
-rовiдати вiдповiдним формулюванням чинного законодавства iз посиланням на

= 
-:lовiдну статтю, пункт закону.

lHeM звiльнення вважаеться останнiй день роботи.
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III. OcHoBHi обов'язки прачiвникiв
3. Прачiвники зобов'язанi:
3.1. ЩбайлиВо i сумлiнно виконувати покладенi на них труловi обов'язки,

-з\'хильно Дотримуватися Правил труловоi дисциплiни, вчасно i точно виконувати
:.1ЗПОРЯДЖеННЯ Роботодавця, використовувати весь робочиЙ час для пролуктивноТ

-лацi, утримуватися вiд дiй, що перешкоджають iншипл працiвникам виконувати
-,rHi труловi обов'язки;

З.2. Пiдвищувати продуктивнiсть працi, вчасно i ретельно Ьиконувати
_.. нкцiональнi (посадовi) обов'язки, визначенi робочими (посаловими)
."-трукцiями;

3.3. Щотримуватися вимог з охорони працi, технiки безпеки, виробничсli
-.HiTapiT, гiгiени прачi та протипожежноТ безпеки, якi перелбаченi вiдповiдними
-]авилами й iнструкцiями;

З.4. ВЯ<ивати заходiв, спрямованих на усунення причин та умов, що
_зэешкоджають нормальнiй роботi Пiдприсмства, негайно iнформувати про TaKi

_ ]ставини Роботодавця;
3.5. Пiдтримувати LIистоту та порядок на свосму робочому мiсцi.

_.зимуватись вiд палiння в булiвлi, в якiй розташоване Пiдприсмство та на
: -'бОЧИх мiсцях, дотримуватися встановленого порядку поводження з

::терiальними цiнностями i документами;
З.б. Ефективно використовувати обчислювальну ,га iншу оргтехнiк1,

_ ]зl"t.rиво ставитися до майна, економно та рашiональнt_l використов},вати
l_:терiали, електроенергiю та iншi матерiальнi ресурси;

з.7 , З повагою ставитися до iнших спiвробiтникiв, бути уважним i

_:ктовним зi споживачами послуг, сприяти створенню нормального
--;t\ологiчного мiкроклiмату в трудовому колективi.

3.В. IНШi ПОСаДОвi (функrriональнi) обов'язки працiвникiв визнаLIаються
] _,,1очими (посадовими) iнструкцiями та iншими нормативно-правовими актами,
t.,: затверджуються Роботодавцем Пiдприсмства.

IV. OcHoBHi обов'язки роботолавчя
4. Роботодавець зобов'язаний:
4.1, Правильно органiзувати працю праuiвникiв, закрiгlити ,]а кожн}l\1

:*,,5оче мiсце, забезпечити здоровi та безпечнi уlrови rrраui.
4.2. Забезпечити працiвникiв обчис:lк)t]а-llьною I,a iHtuclK,l opI,1exHiKtlкl, а

.:.\о/к iншими матерiалами та обладнанням, що с необхiдним д-Iя tsиконaitlня
::1:овоi функчiТ.

4.3. Створити умови для зацiкавленостi прачiвникiв у рез)/ль,га-гах r'xHboj'

-;u-.бистот Працi, виплачувати заробiтну платню свосчасно i у встановленому
, .1Dядку.

4.4. Вчасно доводити до структурних пiлрозлiлiв плановi завдання,
,..,"1еЗпечУвати можливiсть iх виконання з найменшими витратами трудових,
,l:терiальних i фiнансових pecypciB, надавати можливiсть для бiльш повного
.,:ЯВ--IеННЯ i рацiонального використання внутрiшнiх резервiв, забезпечення
.:\ КОВОГо обГрунтованого нормування витрат сировини, матерiалiв, енергiТ.

33



4.5. Забезпечувати суворе дотримання трудовоТ i виконавчоТ дисцип-.liн;,.-_,-itlHo проводити органiзаuiйну та виховну роботу, спрямован\, на змiцнення-: :oBoi та виконавчот дисциплiни, уникнення втрат робочого часу, рашiона--rьне: :'ОРИСТаннЯ трудовиХ pecypciB, формування стабiльного трудового колектl{в\:
-- . u)совувати заходи впливу до порушникiв труловот дисциплiни;

4.6. Неухильно дотримуватися законодавства про працю .га правил oxopoHl,t-:.''i: полiпшувати умови працi, забезпеччвати належне Textti.ltle осIIашеtittя Bcix
: ]..'ЧИх мiсць, створювати на них умови роботи, що вiдповiдають npuun"nn, ]

_:они праui (правилам з технiки безпеки. санi,гарним нормам i правилам та iH.).

'1.7. Вживати необхiдних заходiв з профiлактики виробничого трав]\.1атиз]\1\,.
-: . эесiйних та iнших захворювань працiвникiв.

-:_-озицti, пiдтримувати i заохочувати HoBaTopiB виробництва, сприяти особистiй
-:,..iчнiй творчостi.

(виробничоТ)

його роботою згiдно з

трудового договорч

4.8. Постiйно контролювати piBeHb знань i стан до.гримання працiвниками
, - \' вимоГ iнструкuiй з технiки безпеки' виробничоТ caHiTapiT та гiгiс,ни Працi.
- : ] :ilпожежноТ безпеки.

4,9. Вчасно розглядати i впроваджувати винаходи i рачiоналiзаторськi

4.10. ЗабезпечуватИ системаТичне пiдвишення дiловоl'
,. , .iфiкачiт прачiвникiв та рiвня Тх економiчних i правових знань.

4.1 1. Сприяти створенню в трудовому колективi дiловоТ, творчоТ
_,]::ановки, усiляко пiдтримувати i розвивати iнiцiативу й активнiс,гь працiвникiв,
:::"но розглядати критичнi зауваження працiвникiв та повiдомляти iх про вжитi
_ :;.t)_]И.

4,12. Уважно ставитися до працiвникiв та, у разi виникнення TaKor' потреби
:: \\1ОВи наявностi вiдповiдноi можливостi), у встановленому законодавством- ]я_]ку надавати Тм матерiальну допомогу.

у випадках, що передбаченi чинним в ykpaTHi законодавством. виконання
--знltх обов'язкiв адмiнiстраuii здiйснюсться за погодженням з Профспiлковою
_:.-анiзацiсю.

v. Права працiвникiв та Роботодавця
5.1. Працiвник мас право:

. вимагати вiд Роботодавця свосчасного забезпечення
-:офесiсю та квалiфiкацiсю вiдповiдно до укладеного
.:оНТраКТУ);

. на належнi, безпечнi та злоровi умови прачi;

, вимагати вiд Роботодавця надання вiдповiдно до чинних норм спецодягу,
;пецвзуття, засобiв iндивiдуального захисту, лiкувально-профiлактичIIого
\ерчування тощо;

, на заробiтну плату, не нижчу вiд визначеноi законом, колективним
-оговором;

. на своечасне одержання винагороди за працю;
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1. За
продуктивностi

зразкове виконання трудових обов'язкiв, пiдвищення
працi, полiпшення якостi Продукцiт, тривалу i бездоганну

у вiдповiдних випадках тривалiсть щоденнот роботи, в тому числi часпочатку i закiнчення rJIоденнот роботи, перерв и для вiдпочинку i харчування,визначасться вiдповiдним графiком, зui".рдженим адмiнiстрuчiчо запогодженням iз Профспiлковою органiзацiсю з дотриманням установленоiтривалостi робочого часу за тиждень або iнший облiковий перiол,
графiки доводять до вiдома працiвникiв, як правило, не пiзнiше, нiж заодин мiсяць до введення Тх в дiю.6.2. При прийняттi на роботу, а також пiд час дiт трудового договор)за УГодою cTopiH може встановЛюватися неповний робочий день зви_значенням тривалостi, режиму роботи i оплати прачi пропорчiйновlдпрацьованому часу.
6.з. Працiвника, шо !явився на роботi в нетверезому cTaHi,адмiнiстрацiя не допуска€ ло роб-оти в данийръбочии день (змiну).6,4' На безперервних роботах заборьнясться залишати роботу Доприходу працiвника, що змiнюе,
У випаДку неявки працiвника' що змiнюс' працiвник заявJtя€ про цекерiвнику структурного пiдроздiлу, який зобов'язапйй 

"..uйно вжити заходiв
щодо замiни ПРацiвника, що змiнюс, iншим прачiвником.

6.5. На тих роботах, де за умовами виробництва перерви л.тя вiдпочинк),i харчування встановити не можна' працiвникам повинна бути наданаrцожливiсть приймання Тжi протягом робочо.о часу.
перелiк таких робiт, порядок i мiсце приймання ilki встановлюютьсяадмiнiстрацiсю за узгодженням iз Профспiппоuою органiзацiсю.
6,6, Надурочнi роботи, як правило, не допускаЮться. Застосуваннянадурочних робiт адмiнiстрацiсю може провадит ися у виняткових випадках iв межах, передбачених чинним законодавством, лише з дозволуПрофспiлковоТ органiзацiТ.
6,7. Заборонясться в робочий час:
а) вiдволiкати Працiвникiв вiд TxHbol' безпосередньоi роботи, викликатиабо знiмати Тх з роботи для виконання громадських обов'язкiв i ltрс_lвелеitня

рiзногО родУ заходiв, не пов'язаних з вироб"ичою дiя"ltьнiсткl (.злет.и.семiнари, спортивнi змаганнЯ. заняттЯ х),дожI{ьоЮ саr,tодiя:lьttiс lttl.туристичнi поТздки тощо);
б) скликати збори, засiдання, наради з громадських I1итань.
6,в, Працiвникам Пiдприсмства щорiчно надасться основна вiдпчсткатривалiстю 24 календарнi днi. J

л, __ 1]_ ЧеРГОВiСТЬ НаДання щорiчних вiдпусток визначасться графiкомвlдпусток, який затверджусться Роботодавцем за погодженням зпрофспiлковою органiзацiсю, з урахуванням iHTepeciB Пiдприсмства,
::g:.]"" iHTepeciB прачiвникiв i 

-можливостей 
для вiдпочинку, t.рафiквlдпусток складасться на кожний календарний pik не пiзнiше 5 сiчняпоточного року i доводиться до вiдома Bcix працiвникiв.

VI. Заохочення за успiхи в роботi



роботr- новаторстю в праrri i за iншi досягнення в роботi дозaлстOсов}ються TaKi заохочення :

а) ого;lошеш{я подяки;
б) вилача прмiТ;
в) нагород)кення цiнним подарунком;
г) нагородження почесною грамотою;

працiвникiв

,rт:":::"ня 
застосовуються адмiнiстрацiсю за погодженням з [-оловою

:"":::::l,i::"лТ:]l: _*'*новцi i заносяться в трудову книжку працiвника
1 вi:повiдностi з правилами ведення трудових книжок.

2' Працiвникам' Що успiшно i сумлiнно виконують своi Трудовiобов'язки, надаються першочергово переваги i пiльги ; галузi соцiально-к\,--Iьтурного обслуговування (путiвки в caHaTopiT i булинки вiдпочинкутошо)' Таким працiвникам надасться також перевага при просуваннi пороботi.

За особливi труловi заслуги працiвники ПРедставляються у вiдповiднiоргани до заохочення, до нагороджень орденами, мед€цями, почеснимиграмотами, нагрудними значками, знаками i до присвоення почесних звань iзвання кРащого працiвника за даною професiсю.

3. Трудовi колективи застосовують за успiхи в Працi заходигромадського заохочення, висувають працiвникiв Для морального ir.tатерiального заохочення; висловлюють Думку по кандидатурах, що---' J r *'представляються до державних нагород; встановлюють додатковi пil пlльги lпереваги за рахунок коштiв, видiлених вiдповi.l.---- 
-- -- r*,,J lrvr\ l\vlllrrб, билlJlgних вlдповlдно до чинного порядкУ На цiЦlЛl' ДЛя HoBaToPiB i передовикiв виробництва, а також осiб. шо тDива пий чяссумлiнно працюють на Пiдприемствi.

, що тривалий час

посднання

VII. Вiдповiдальнiсть за порушення трудовоi дисциплiни

l, Порушення труловоi ДисLlц11;1iни, тобто невиконання або ненаJ]ежневиконання з вини працiвника покладених на нього трудових обов'язкiв, l-ягнезастосуваннЯ заходiв дисциплiнарного або громадського впJIиву, а такожзастосування iнших заходiв, передбачених 
""""r* законодавством.2, За порушення ТРУДовоТ ДИсцицлiп, адмiнiстрацiя Пiдприсмствазастосову€ наступнi дисциплiнарнi стягнення:

а) логана;
б) звiльнення.
з. За прогул (у тому числi за вiдсутнiсть на роботi понад 3 годинпротягом робочого лня) без повахсноi причини адмiнiстрацiя Пiдпри€мствазастосовУс дисциПлiнарнi стягненНя, передбаченi 

" nynnri 2 розлiлУ VII цихПравил.
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4, Працiвник, що ухиляеться вiд проходження обов'язкового медичного
огляду, щеплень (без поважних причин), притягу€ться до дисциплiнарноТвiдповiдальностi i вiдсторонюсться 

"iл роооr".
5. Дисциплiнарнi стягнення застосовуються керiвником Пiлприемства.6. Труловий колектив виявляе сувору товариську вимогливiсть допрацiвникiв' Що несумлiнно виконують труловi Ьбоu'"ъ*"; застосовус дочленiв колективу за порушення труловот дисциплiни заходи громадського

стягнення (товариське зауВаження, громадська догана). :

7. ДО застосуваннЯ стягнення вiд порушника труловоТ дисциплiниповиннi бути витребуванi пояснення в письмовiй формi.^Ёiд*о"а працiвника
дати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

!исциплiнарнi стягнення застосовуються алмiнiстрацiсю безпосередньо
за виявленням проступку, але не пiзнiше одного мiсяця з дня його виявлення,
не враховуючи часу хвороби Працiвника або перебування його У вiдпустцi.

дисциплiнарне стягнення не може бути накладене пiзнiше шести мiсяцiв
з дня вчинення проступку.

8. За кожне порушення труловот дисциплiни може бути застосоване
тiльки одне дисциплiнарне стягнення.

При застосуваннi стягнення повиннi враховуватися тяжкiсть проступку iзаподiяна ним шкода, обставини, за яких його вчинено, робота i поведiнка
працiвника, що передують вчиненню порушення.

9, Наказ про застосування дисциплiнарного стягнення з зазначенням
мотивiв йог,о застосування оголошусться rlрацiвниковi, на якоIо накjlАласlься
стягнення, пiд розписку в триденний строк. Наказ у необхiдних tsиlIа/lках
доводять до вiдома працiвникiв Пiдприемства.

l0. Якшо протягом року з дня застосування дисциплiнарного стягнення
працiвник не буле пiдданий новому дисциплiнарному .r".n."nro, то BiH
вважаеться таким, що не пiддавався дисциплiнарному стягненню.

l l. Правила внутрiшнього трудового розпорядку вивiшуrоться вструктурних пiдроздiлах Пiдприсмства на видному мiсцi.

з8



-Паd*llо "

Jo:aToK ý{

Моршинськоi

]р, 
t

профпLrковоi органiзацii Дu
житлово-комунального
ськоТ MicbKoT рали

202 l р.

Пере"пiк
вltробнltцтв (дiльниць) за формапrи i систепrами оплати прачi

}'g Назви виробництв (дiльниць) Встановлена форма та
система оплати пIrацi

l. Упрщлiнський персонаJ.I Поголинна
вiддiл збуту погоjtинна
Дiльниця водопостачання погодинна
!iльничя водовiдведення [lогодинна

5. Аварiйно-вiдновлювальна дiльниця погодинна

Го.lовний iнженер ' r ,/uu зазу;lяк

Iнспектор з калрiвII категорiI z]fuTh А.!. Задорожна

з9



Додаток Лll 5

,,
,t профспiлковоi органiзачiТ Дире

житлово-комунального комчн
Mlc

агас
202I р.

€динА CITKA

мiжрозрялlIих тарифних коефiцiсllтiв по Пжкг

EKoHoMicT II категорii о.М. Mal,BiTB

р
1 7 3 4 5 6

1,00 1,08 1,20 1,35 l,54 l

40

,rПоzоdilсую "

Моршинськоi
мiськоi рали

роз



(профспiлковоi органiзашii
}китло в о - ко м ун ал ь н о го

нськоi MicbKoi рали

Щиректор
комуналь,
MlcbKol

-l

Шl1: -: ,

з,64
з.8

3.5 5

2.j5
2.3 5

2"9з

2.3 5

2.j5
2.з 5

2.3 5

) 1ý

1.8

2.з 5

2.\7
) ]s

ас
202 l р.

Схеми посадових окладiв керiвникiв, професiоналiв
(Коефiчiенти спiввИношень розмiрiв мiсячних посадових окладiв керiвникiв

професiоналiв до мiнiмальноi тарифноТ ставки робiтника l-го розряду основного
виробництва)

Назва посал Коефiuiсн,г
спiввiдноtllення

---l

l

l
2

J

4

5

6

7

8

l

l

l

1

1

l

1

l

0

l

2

J

4

5

6

7

Заступник директора
Головний iнженер
Головний бухгачтер
EKorloMicT Il категорiТ

Iнясенер з oxopoHi прачi
Начальник дiльницi водоканалiзацiйного господарства I групи
Майстер дiльницi водоканалiзацiйного господарства
Iнженер вiллiлу збуту II категорiТ

Iнженер з експлуатачiТ споруr та устаткування водопровiднс)-
кана-liзацiйного господарства II категорiТ

Юрисконсульт II категорiТ

Бухга,rтер з дипломом спецiа,тiста II каr,егорii
MexaHiK дiльницi
Iнспектор з калрiв II категорiТ

Бухгzurтер без категорii
Фахi вець з lrублiчних закуttiве.ltь

EKoHoMicT II категорii @;// O.M.MaтBiTB

4I



,rПоzоdltсую "
Голова первинноi профспiлковоi органiзацii
пi житлово_комунапьного

шинськоi MicbKoi рали
ком

Додаток ЛЪ 7

тлово-
инсько1

Ml

Магас
202l р.

Схепrи посадових oK;la/liB фахiвItiв
(Ко*m$'ifiснти спiввiдношень розмiрiв мiсячних lIосаjIових oK;lailiB фахiвltiв .ttl
мiнiмальrlоi тарифllоi ставки робiтtIика l-го розряд}' 0сtIовIItlгtl вltробlllrцтва)

EKoHoMicT II категорii о.М. Матвiiв

1* 
.\,','r'i',|,bЫ iт,,,-'tД g

ý;i,.,i-}ir{;Уj,, J ji-,", 
;; } о]} (\ j).

11 ;l,,,-.,-,,rr., .yzi

Коефiчitнr,
спiввiдttошеllь

TexHiK

TexHiK

42

назва посади
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EKoHoMicT II категорiТ

,rЗOmв,

рофспiлковоi органiзашii .Щиректор
житлово-комунального
ськоi MicbKoi ради

ком},нал

@ О.М. MaTBiTB

MlcbKol

Додаток ЛЪ tl

инськоi

Коефiuit н l
clliBBi.lltollleHb

l.j_5

агас
202l р.

Схеми посадових окладiв технiчних службовuiв
(КОефiцiенти спiввiдношень розмiрiв мiсячних посадових окладiв технiчних

службовцiв до мiнiмальнот тарифнот ставки робiтника l-го розряду основного
виробничтва)

Назва посад

Оператор диспетчерськоТ служби

4з



,,Поzоd,
Гол

вантажопiдйомнiс
ть автомобiлiв

(в тонах)

агас

Бортовi
автомобiлi

i
автомобiлi
загального
призначен

ня

flo 0,5

Понад 0,5 до 1-5

Понад доз

Понад 3 до 5

Понал 5 до7

Автомобiль ГАЗ-53 (Бортовий) - 2,05

Автомобiль ГАЗ-53 (спеrriалiзоваrrий) * 2.05

Автомобiль ЗIЛ-130 (Асенiзачiйний) - 2,79

Jlег,ковий автомобiль - 2.18

Машинiст -тракторист (III розряд) - 2,96

пtлковоt органiзацiТ
житло во - ком ун aJ,IbH о го
ькоi MicbKoi рали

C*цi""ir""*,i i.п.цiч"опl- -- l

автомобiлi: самоскиди, фургони,
рефрижератори, кtlнтейнеровози,

пожарнi, технiчноi допомоги,
снiгоочиснi, поливально-мийнi,

пiднiмально-прибиральrri,
автокрани, автонавантажувачi i

iHпli, сiдальнi тягачi з
напiвпричепами i ба;rастнi тягачi з

причепами

п
I

2.05

2,68

202 I р.

МIСЯЧНI ТАРИФНI СТАВКИ
коефiuiснти спiввiдношень мiсячноi тарифнот ставки робiтникiв автотранспорry до

встановленот мiнiмальноi тарифноi ставки робiтника першого рOзряду

2 група

До;tа l tlK "N! 9

орltlи нськоi

3 група

Авrомобi.ri пtl
IrePeBe;leHHt0

цемеIlту,
ядохiмiка,гiв,

безводного aMiaKy,
aMia.tHoT Bo.1tl,

гIIиючOfо смiття,
асенiзацiйних

ван t,aжciB

2.6tl

2.7qt

ffиректор,
KoMyHa",l

MlcbKol

ВодiТ вантажних ав,гомобi.ц iB

EKoHoMicT II ка,геr,орi' Й O.N4, Ma.rBir'B

44
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1 група

1,84 1.98 |

-}0з .]
1,84

1"98 2.5l I

2.05 ) 5l

2,5l



,rЗа,
оТ профспiлковоТ органiзацii {иректо

Додаток л! 10

оршинськоi'житло в о - ко м ),н аl ь н о го
инськоi MicbKoi рали

. Магас
2021 р.

комун
Micb

КОЕФIЦI€НТИ
СПiВВiДНОШеНЬ МiСЯЧНОi ТаРИфноi ставки (окладу) робiтникiв за окремими професiямидо встановленого мiнiма"rьного розмiру мiсячноI тарифноi .тu"n" робi-r:ника 1-1о

розряду по ПЖКI'

EKoHoMicT II ка.гегорii МатвiiЪ о.М. @-Z

lt!a,>

коефiчiснт спiввiдllошення
Прибираlьник виробп".r"i,,р"riще"п

45
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Назва посад



Додаr,ок ЛЪ l l

иl,,l0tt()-

МоршlинськоТ
г
пi

EKoHoMicT II категорiТ MaTBiTB О.М.

,,ЗаmверdJtсую "
профспiлковоi орган iзацii !иректор Пi

житлово-комуна,Iьного
нськоi MicbKoi рали

KoMy,Ha"I

al,ac
202 l р.

MlcbKOl

"<*i*о,*{nu**'poбiтникiBpoЗpахoBанiвpoзм,o,n..'.ЖiвiДсoткiв
розмiру прожиткового MiHiMyMy для працездатних осiб/станом

на 01.03.202l р.-2 270 грн.

лъ
OcHoBHi пiлгалузi
види робiт

Кое
фiцiс
нти
спiвв
iдно
шень

Тарифнi ставки за розрядами
(грн. за годину /мiсяць)

1.00 1.08 1л2 | 1.35
]

_]-

1.54

l. PeMoH,t,.

налагодження,
обслуговування,
електроенергетичног
o.caHiTapHo-
технiчного та iншого

ус-гаткування

1,85 40,44l6,719 4з,6,71,7257 48,52l806з 54,59/907 1 62,27 l|0 з4

2. Експлуатаttiя
устаткування
систем и

водопостачання та
водовiдведення

1,8 з9.341653 8 42.49l,/06]t 4,7.21 l7845 |53. l l /8826 60.59/ l 0 06

J. Зварювальнi роботи 50.27l83 54 51.29l9022 .32i l 002.+
67,871l l

111 77.:12i l286

4. ЛабораrrI, хiмiчного
aHar iзу

|.41 36"l l/6000 36.1 l/6000 38.56/6405 4].]8/7208 i *n.or,rrI

46



Гол
пi

До.rаток JYg l2

пiлковоТ органiзачiТ !иректор
комуналь.|,,, житл о в о - ко мун ал ь н о го

1 Mlcbкol ради MlcbKol

грАФIк
роботи (змiнносгi)

Пiлприс:мсгва житлово-ком},напьного господарства МоршинськоТ rricbKoT ралll

Iнспектор з калрiв II категорiI А.!. Залорожна

"цово-

ршинськоi

пr,2]

f::},жftB,

_"

Цех,дiльниця, вiдлiл З пл iHa початоrdзакiнчення
роботи

Перерва на обiд

l.Апарат управлiння ffeHHa 08:00 год..- 17:000 год. l юдина

2. Вiллiл збуту Щенна 08:00 год..- 17:00год. lюдл-lа

3.1]iльнишя водопостачання ,Щенна
Нiчна

08:00 год. - 20:00 год.
20:00 год. - 08:00 год,

l година
l годтна

4.Щiльни чя водовiдведення Денна
Нiчна
!,енна

08:00 год. - 20:00 год.
20:00 год. - 08:00 год.

08:00 год. - 17:00 год.

l юдина
l юдина
l год,тrrа

5.АварiйновiдновлювzuIьна дiльниця !енна
Нiчна

08:00 юд. - 20:00 год.
20;00 гол. - 08:00 liсл.

l l,олина

l rолила

47



,,Заmверd,
профспiлковоiорганiзацii !иректорJ

2] р.

Найменування професiй, посал

Додаток ЛJ9 l3

орrrtинськоi

Трива"riсть щорiчноТ
додатковоi вiлltус гки за
робот1, зi шкiл;lивими й

ваrкки]r{и чмOвами
праlli,

(каленларнi днi)

Тракторист-машинiст

волiй спец-автомобi;tя (асенiзачiйноТ)

Машинiст насосних установок

Слюсар ремонтник

;}",fi"llй

А в ор i й н о-в idHo B,l ю в cbl ь t t о d h ь rt u ця

Електрогазозварник

Слюсар - ремонтник в/к мереж

l Ll ь н u ця в о d о п о с mct.! 0 l t ня

Машинiст насосних установок

Слюсар - ремонтник

Оператор очисних споруд

Слюсар-електрик

C'.,lKlcap е.lектрик

l h ь н u ця воdоrl iiBed е н t tя

Пidсmава:
1. Карта атестацiя робочих мiсць.
2.48од, 7 ЗУ кПро вiлttустки>
примiтка: Перелiк професiй. посад працiвникiв яким IIадасться додаткова вiдп},сткаможе змiнюватись у випадку проведення атестачii робочих мiсць ,]а у\{ова]\{и прачi

Головний iнженер - 

Ш,-
В.Б. Зшуляк

48

жи т.цов о -ком ун ацьн о го
MicbKoi ради

IIЕрЁдк



Додаток м 14

Голова оi профспiлковоi органiзацii i;п житлово-комун;шьного
ькоi мiськоi ради

агас
202I р.

посад, зайнятiсть працiвникiв в "*Р**за ненормо"#ffi ;ffi?;i.* 
ОР iЧ Hi д од атко в i в iд пустки

Тривалiсть
щорiчноi

додатковоi
вiдпустки за
ненормовапп

й робочий
день,

(календарнi

днi)

Заступник дирБББрi

Головний бЙгап--тер

Е*ономiсrlПББФii

Бухгалтер безТББрiТ

юрисконсулЙТI кББфТ

Y ъ
Iнженер з експл
к9на-rriзацiйного господарства II категорii
мut"r"

,rПоzоduglю ''

Головний iнжeнep



0S

хrrКf."Е ,q,B

л,
dэнэжнl иинвоIJо_I

(в t ,,rч 'd86(,,I,ZO,ý0 Ets инtвdх^ ихиIIIJоц I.онсrгвIпоэ Br tПвdпнtlл иIоЕ€хвн иWинэсэнs
,иI,,tвнIIаIIвоt]ог EI иNuIIIиIt tr)кrПеdш dэrхеdех цивиIJ9оэо ut ихrэ,(шtrIs-tовояtеyоy .toHbtdoп
1NaHT: ltиьо9оd лNинеsоI^{dонэн s ,^{вхинsIпвdп tsннвгвн ,(хYьdош оYоIп иIпвYнаWохэd
lJннэжтidэв:.ес оdц>> t "N 

,dt66I0I,0l гtа ин.tеdх^ ихиrtl|ош I.ончIгЕIпос er tпеduнtиI s"хен ,Z

,<ихrс,(пftа оdц> 
^t 

8,Ic Z,п 
,l

srаgtп,(хеt хиныr9,{п Е qпааIхвФ

:о9оlцэQ!LJ

,(оtiгвнв оJоньIиIIх rHudogBy

ыII9оиIоIЕв oJotIoxJaII иIYоfl

,(xtIrgo ý хIнхэJ

,(r,(9B frtгtrts dанажн1

1

9 бI

S 8l

сс LI

ý 9l

с яIнхэJ ýI

ý ,I



,,Поzоdэrc_
Гол
пi

\црофспiлковоi органiзачii
житлово-комунального
ськоi MicbKoi ради

Дире
кому.

До-rаrок )с l5

ит.цово-

МоршинськоТ
мlськ

агас
202l р 2] р

КОМПЛЕКСНI ЗАХОДИ
щодо досягнення встановлених нормативiв безпеки, гiгiсни прачi та виробничого
середовища, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi, запобiгання випадкам

виробllичого травматизму, професiйlIих ]axBopIOBaIIb i аварiй на 20_ piK

3

зl
п

Найменування
заходiв

BapTicTb Ефективнiсть
заходiв

Строк Вiдповi;
виконан ьниI-1 :l-ня ,виконаF

Асигнова
но, тис.

грн

Фак.
, вико-

ристано

Планусть
ся

[осягну
то

результ
ат

1 2 3 4 5 6 7 8

l забезпечення

прачiвникiв
спсцодягом.
спецвзуттям.
засобами

iнливiлуального
захисту

12.0 90l25 l lротягом

року

Керiвни
пiлрозлi

2 провелення
перiодичних
медичних оглядiв
lrрацiвникiв

g) 116lзб -ll- ]Керiвни
| пiлрозлi;

1J ilровелення
атестацii
електрогазозварю
вальник з питань

охорони , ДП
Захiдний
експертно-
технiчний центр

l0 2 травень Irtженер

OxOpOHI

прачi

4 Провелення 39.0 \16lзб IV кв. I Iнженер
l eKctt-,trata

51

l

I

l



_: -,,l..сння

спор) -] та

устатк\,ва н

во-lопровi-1

ка на"l iза цi й

го
гос поларст]
ll категорi

5 Проведення
метрологiчноi
атестацiI засобiв
iндивiдуального
захисту (рукавицi,
боти, коврики,

лiелектрики)

)о llбlзб II.кв. Iнженер
охорони

праui

6 забезпечення
працiвникiв.
зайнятих на
експ-rуатацii та
peMoHTi

обладнання.

мереж ,булiвель
та споруд
необхiдним
iHcTpyMeHToM.

1,5 | 16lзб На
протязi

рок}

l

Керiвtlикl
пirрозriлil

7 i Iровелення

атестацii робочого
мiсця
електрогазозварIо

вальника

4.0 2 Il кв.

]
1-Iротягtlп,l

l рок)

Ill;Kcttcp з

0хорони
праui

l

]

+

i IHlieHep,;

охорони
rrparti

t] придбання
;iiгераr,у,ри,

знакiв. плакатiв з

IIитань охорони
працi, пожежноi
,га техногенноi
безпеки

1.0 l l6136

9 !оукол,tплсктувати
виробничi будiвлi
вогнегасниками

1,0 l|6lзб Бсрсзсllь lttittcttcp з

охорони
прачi

l0 поповнення
IIехових аtI,I,ечок

1,0 1|6lзб XiMiK II

Ka,I,elopiT

Головний iнженер о,Г ts,Б, Зазуляк
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,rЗаmв

Додаток ЛЪ l б

житлово-
а Морttlи

Hoi профспiлковоi органiзачii
житлово-комунального

инськоТ MicbKoT рали

Дире
кому]

Micb
HcbKclt'

Магас
202l р.

пЕрЕлIк
професiIi i посад Працiвникiв, яким вида€ться безплаt,нtr спецодяг, спецвзуття та iншi

засоби iндивiдуального захисту

,.]qИп;-*л s".,*,J,.

{Чуу"_:,>Y

J$ проФЕсIя Перелiк спецодяry, спецвзуття
i iнших засобiв

iндивiдуального захисту TepMiH зносу

ВIДДIЛ ЗБУТУ

l. l TexHiK Рукавиui TyMoBi 6 мiсяцiв

дIльниця водопостАчАннrI

1

Слюсар електрик ха,тат бавовняний l2 мiсяцiв

Чоботи гумовi черговi 12 мiсяцiв

Рукавишi гумовi 6 мiсяцiв

2. Машинiст HacocHoi

установки

костюм бавовняний 12 мiсяцiв

Куртка ватна 36 мiсяцiв

l2 rriсяrirв

Z \IIсяцl

Рукавичi гумовi 2 мiсяцi

J. Слюсар ремонтник

Куртка ватна 36 мiсяцiв

костюм бавовняний 12 мiсяцiв

Рукавичi коплбiнованi l мiсяць

Чоботи гумовi l2 шлiсяцiв
I

ЛЛЬНИЦЯ ВОДОВIДВЕДЕННЯ

машинiст насосноi
vстяr+пртrтz КГ)Г

костюм бавовняний l2 шriсяrtiв

5з

,rПо?оdсrcую "
г



l установки Кос Куртка ватна 36 мiсяцiв

Чоботи гумовi черговl 12 мiсяцiв

Рукавичi комбiнованi 1 мiсяць

Рукавишi гумовi 2 мiсяцi

2 Слюсар електрик

костюм бавовняний l2 п,riсячiq

Рукавичi лiелектричнi черговi flo зносу

Калошi дiелектричнi черговi !о зносу,

Рукавиrri 2 мiсяцi

3. Лаборант хiмiчного аналiзу Куртка ватна чергова 36 мiсяцiв

Плащ про резиновий черговий Що зносу

Чоботи гумовi черговi 12 мiсяrtiв

Рукавичi гумовi 6 мiсяцiв

Окуляри захиснi черговi flo зносу

Респiратор черговий .Що зносу

ха;tаг бавовняний 12 lriсяцiв

4. Слюсар ремонтник

Куртка ватна 36 шriсяцiв

l2 мiсяцiвкостюм бавовняний

Рукавичi комбiнованi 1 мiсяць

Чоботи гумовi 12 мiсяцiв

Рукавишi гумовi 2 мiсяцi

5. Оператор очисних споруд
кос

Рукавичi гумовi черговi 6 мiсяцiв

Костюм ватний черговий 3бмiсяцiв

Гiлрокос,гюм черl,овий ficl зносу

Чоботи рибачькi черговi !о зносу

Фартух про резиновий черговий 6 мiсяцiв

костюм бавовняний l2 мiсяцiв

Рукавичi комбiнованi 1 мiсяць

Рукавиrri комбiнованi 2 мiсяцi
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_ А вА Pl I I но tsIJH оts"l юts.\.ъ н

i-==-
l Рукавишi гчм

А;lI-1ьницrI
1 !испетчер Рукавичi комбiнованi 2 мiсяцi

l

костюм бавовняний 12 мiсяцiв

Чоботи кирзовi

:.ъ
Кl,ртка ватна

,,
Iнженер з експлуатацii -
споруд та устаткування
водопровiдно-
каналiзацiйного
господарства II категорii

Чоботи кирзовi 12 мiсяцiв

l мiсяць

lZ л*,rцiu - -

йrcrцБ-
ъ
l2 мiсяцiв

ъ
12 мiсяцiв

1J Прибиральник службо"^
примirцень

4 Слюсар - аварiйно-
вiдновлювальних робiт

Чоботи

Курr--

К"ar"п,l

гумовl

ватна

"р" р.*""""й

36мiсяцiв

12 мiсяцiв
I

]

Рукавичi комбiнован l мiсяць i

гiдрокостюм черговий flo зносу

lлащ про резиновиЙ
] До зносу
]

f z;l;rlРукавичi гумовi
l

]
]

Противогаз Бтiосу --
]

Жилет си.нал"rии 24 мiсяцi

Б"r.)
J0 ]\{lсяцIв

l2 ,,i.щ*

Чоботи рибаuькi черговi

Куртка BaTI]a

5

костюм бавовняний

ракторист-машинiст

Рукавицi кошrбiнований

Жи.rеl сигна_lьний

Чоботи кирзtlвi

Чоботи гумовi

-+

l мiсяць

ti *пiiяцiЬ

12 "i*ць

]

-]

]

l

костюм бавовняний l2 мiсяцiв
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6 водiй спец. автомобiля

Рукавичi комбiнований l мiсяць

жилет сигнальний 24 мiсяцiв

Чоботи гумовi 12 плiсяцiв

Чоботи кирзовi 12 мiсяцiв

Куртка ватна 36 шriсяцiв

Куртка ватна 36 мiсяцiв

7 Електрогазозварник

KocTtoM бавовняний 12 мiсяцiв

Рукавичi комбiнованi зварника 6 мiсяцiв

Окуляри захиснi .Що зносу

Чоботи гумовi

Чобur" п"рЙ
Р},ка""ц,

Костюм захисний брезентовий !о зносу

Костюм захисний брезентовий flo зносу

Примiтка:

l ) Засоби iнливiлуального захисту: пояс запобiжний дiелектричнi капошi. ру,кавишi.
дiелектричний гумовий коврик, захиснi окуляри, респiратор, захисний шоrlом. каска iiH..
видаються робiтникам ycix професiй в незалежностi вiд характеру i умов rrpaui як черговi"

якщо вони не перелбаченi даними нормами.

2) При роботi в мокрому rрунтi i водi, видаються j[o,IIaTKoBo чобо,ги гупtовi. Або Ka-;totlri

гумовi. якщо вони не перелбаченi даними IIормаN,Iи.

3) В окремих випадках в залежностi з особливостями виробниr(l,ва можуть tto 1,зго-lженнi
з профспiлковим KoMiTeToM замiнятися: комбiнезон бавовняний - костюмом бавовняним
або халатом i навпаки; костюм бавовняний - комбiнезоном бавовняним з сорочкою
(блузою), або сарафаном з блузою i навпаки; костюм брезентовий - костюмом
бавовняним з вогнестiйким або вологостiйким просочуванням; костюм суконний
костюмом бавовняним з вогнестiйким або кислотозахисним просочуванням, черевики, на
пiвчобiтки шкiрянi - чоботами гумовими i навпаки; ваJIянки - чоботами кирзовими.
4) Норми безоплатноi видачi спецодягу i iнших засобiв iнливiлуального захисту

робiтникам i службовцям установ пiдпри€мства, органiзачiй i господарств вида}оться

згiдно нормативно-правових aKTiB з охорони прачi (НПАОП 5.1 .1 l -3.01-04 КиТв

кОснова> 2004р.

Головний iнженер В.Б. Зазуляк
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,,Поzоd
г
пi,

,r3аmве,
пiлковоi органiзацii Ди

житлово-комунального комун
ькоТ MicbKoT рали MlcbK

202I р.

пЕрЕлк
професiй i посад працiвникiво яким вида€ться

безоплатно мило, миючi та знешколжуючi засоби

Додаток лJЪ 17

тлово_

Морпtинськоi'

2] р.

м
п/п НайменуванIIя дiльlIrtць, професiй, пOсад

К-сть мила
на мiсяць,

(г.)

К-сть миючих
засобiв, (г.)

вiоDiл збуmч
l

1 l eXHlK 100
я

l 200 4о
2 200 40

40
J 200

д iл ь н tt ttя в oio в i i а р i t, bt

1 Слюсар електрик 200 40
2 lvlашинlст н/У КOс 200 40
з Lлюсар - ремонтник КОС 200 40
4 Uператор КUU 200 40
5 .; taoopaHT хtмtчного аналiзу 200 10

А tttto-BiittoB_qH)Bп п п;
1 Начальник ДВКГ I групи 100
2 1uаистер лвкl 200 40
3. lнженер з експлуатачii спорул та устаткування

воlопровiдно-каналiзацiйного господарства IJ
категорii

100

---__-_-+
100

4.

5. водiй легкового автомобiля 200
6. yператор диспетче би'Гракторист-машинiст

Водiй.п.ц.а"й
100

7. 200 40
40

8. 200
9, Е,лектрогазозварник 200 40
10. Lлюсар_аварlйно-вlдновлювальних робiт 200 40

Головний iнженер *F В.Б. Зазу.,lяк
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Додаток ЛlЬ l8

житлово-
Моршинськtli

профспiлковоi органiзацii Ди
житлово-комунального

нськоТ MicbKoT ради
комун
Mlc

агас
202l р.

професiй, зайнятiсть працiвникiв в яких да€ право на встанов.lення дOп"lати ts
розrriрiло l2 вцсоткiв ло r.арифноТ с.гавки за робот.у, iз шкiit",lивиi}tи .tа Ba?KKLlMll

умовами прашi

]

--]
I

умови прачi може змiнюватись у випадку проведення aTecTauiT робочих мiсць за умоtsами
прачi.

з/п Розмiр доплати за

робоry iз шкiдливими
i важкими умовами
працi, у вiдсоr,ках

А в ар i йно- в id н о вл ю в ал ь н а d L,t ь н u ця

1 Е_-tектрогазозварник
8

1

1

т

2 L люсар - аварtйно-вiдrtовлюва,lыIих робiт

I-ракторист-машинiстJ

4 Водiй спец автомобiля (асенiзацiйноD

fLпьн uця в оdопосmачання

4
J iчlашинlст насосних установок

6 С:rюсар ремонтник

_Lлюсар - електрик

4

7
4

]

lLпь н u ця в od о в id в е d цt ня

8 Слюсар - ремонтник 8

9 Оператор очисних споруд 8

Головний iнженер , 
tr1*

В.Б. Зазуляк
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Додаток ЛЪ19

,,Заmверd,
профспiлковоТ органiзацii

ш, 
Oг

пi житлово-комунального
нськоТ мiськоi рали

агас

Micb

е.lекmрuчною dуzою

Д:tя прu?оmувqння розчuнiв d.,tя

пр().|luвuння очей i ulKilltt.
n(), l()L,KLlllllя poпlLl, прч tlпiкu-r

Kllc.,lOm()K)

Дире
кому

Д,,tя з(lспOк()сllllrl
сuсmемu (50 .v,l,)

житлово-
ва Моршинськоi

21 р.

l шт.
5шт
5 шт.

5 ttачок
l0 м

25 гр

З 5 t,p.

нервобоl l фл.

2уп
_ 50 гр.

202l р.

нАБIр
медикаментiв i приспосiблень в цеховiй аптечцi

для надання першоI медичноi допомоги

Д.ця накпаdання пов'язок

1ля накlаdання п()в'язок

Дзя lк(,qцll LuuH

Для закрlп.7ення п ].,lо.\1uх

Д.lя охо,lоd,же ння поtuкоO,женоzсl
ylic

Д,lя прuймання
,.ння розчuнlв

lля п. u.l4ання ,,llцlg

Дlя прu?оmування розчцн.у, d.lя

прц.,оmувLtння tlчеit i utKilltt,

п():lоскаlIllя роmа прu rlпiкuх, d.lя
прU-ll()кLtння очаЙ прч опiкuх

|4 Борна кислота 50,0 мл.

питтева 50,0

l6. 
i 
Настойка валерiани

Ф\\
t\

=Ф

Призначеннялs Назва медикаментiв
i приспосiблень

1.1я зупuненняl

] Б;:,.. стерильний 5 м х 10 см
3. Пшiет перев'язочний

g]_]'.:,.эil[,iИ

4. l Вата l00 г.

5. l Шворка
6. l Шини для Bepxнix кiнцiвок

1lя закрiп.,lеrtня прll пере.,lо.1,1.ах7. Шини для нижнiх кiнцiвок
8. Гlrrовий пухирець дJIя льоду

9. Стакан - мензурка

10. Чайна ложка
Анmuсепmuкll. Розчин йоду 5%
Серцевuй засiб у капсулах(0,0005)|2. Нimоглiцерин I О/о

Прu знепрumо.мленнi (50 .u.ц,)13. НаlтlатиЕtний спи

серцевчй засiбВаriдо.r
харчовuх оп,lруснняханглiйська) сiль

Днmuсепmuк (25 .ll:t,)Розчин перекису водню 3 0/о

Головний iнженер В.Б. Зазуrяк

_ 2 ф"l.
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кiлькiсть

Лля нак:tаdання пов'язок

2 шт.
2 шт,
l ttt,l , i

l шlr.

__]
l шtl.

10 M:r.

40 капс.
1 фл,

|7.
18.

19.



,rПо?оOсlсую "

До;tаr,ок JYg 20

Голо профспiлковоi органiзацii
житлово-комунального

нськоi мiськоI рали

оршинськоl

агас
202l р.

зАходи
по забезпеченню надiйностi, покрашення якостi i пiдвищення ефективноТ роботrt

lli-tllpиcMcl,l]a ,l,a змitlнення Malepia"lbHtlT базлr на 202l р.

TepMiH
виконання

Вiдllовiда"lьlli за l}и KOtlaIt ttя

пi

l

l

Гtl;ttlвt tий it tжеt tep

l la.ta- tьник _ti. tьttицi
водокана..,t iзацiйноl сl 1,oc поларства

нача_пьник дiльницi
водоканал iзацi йного госt lодарстl]а

I г,рчгlи

Начальник.ti.lьницi
водоканап iзацi й ноr cl господарства

I r,руrrи

начальник дiльницi
волокана,t iзацiЙноt t,l I ocl lодарс,l,ва

[ грl,пи

начальник дiльницi
водоканал iзацiйного господарства

I групи

н*Бi""п ri.-,rr*,ri 1

водоканzul lзацlиного госIlодарсl,ва

I грчпи

,h

,,3аmверdнс.
Щиректор IJf
комуналь
мiськоr

Л} Назва захолiв

Вi:новrення роботи систем з 2-х
первинних вiдстiйникiв

III кв. 202l р.

2. | Зrriна способу подачi води Hic IiI III кв. 202 1 р,

IV кв, 202l р,3 - '.-,- з.lсння вузл iB комсрl_iiйного
_ ],-_..tr r_lагатоквартирних булинкiв

Заrtiна во.lопроводу! l00 мм (сталь"
чав\н,l на во.lопровiд IIЕ ! 50 мм вiл

к\та в\.l. Зе.lена - Привокзаtьна до ВК
на територiТ ж/б J\Ъ41 по вул.

кзопlыtlи

lIl KB.202lp.

5. , Заrtiна во:опровiдних вводiв х</б Nsl0 А
по в1--l..].Гапицького та х</б J\Ъ2 по

вr.1.50-рiччя УПА

lIl кв202 l р.

Прокrа:анttя тру,бопроводу ПЕ fi 50 мм .

90 rr п Bi: ТП навпроти я</б NЪ 14 по
в1,-r.50-рiччя УПА до ВК iз захiдноТ

сторонн ;к б -\Ъ l б по вул.50-рiччя УПА

IV KB.202l р.

IV KB.202l р.Заrtiна трl,бопроводу Д 50 мм (сталь.
чавr н) на тр} бопровiд Д 50 мм IlE по
Bl-r. 3.Красiвського iз влаштуванням
во.tопровi:них колодязiв на врiзках

абонентiв

Головний iнженер В.Б. Зазу,ляк

I
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В чьому колективному логоворi
пронумерова[Iо. п ровано i

:


