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l. ].{г{"lьнI положЕнtlя.

I . l Розробка i }rсладешrя Колекпвною доювору провоJIIUIась Сюрнаlrш,r на осной такл<,rrо..,_*ю:авчо< 
акгЬ:

- Кодеlrcу законь пр праф УФаiц
- Ъкону Yr<pajtш <Про колекпвнi доювори та уOд.D;
- Ъкону YKpilлl "Про огшаry праri,,:
- Ъкону YKpainM l f]p бхqрну грацi":
- Ъхону Yr9ajirш.Лp вiшryслс.ru;
- Ъкону УI9аilлл <Лр ийrягЬ населеrшя>;

. - та iнших нормативних aKTiB Украiни для регулювzlння виробничих, трудових,:,_,:riаъно-економiчних вiдносин ,а уз.оджЬ"п" iHTepeciB 
"i* прчцооrr"r 

-пч-пiдпрп.ra.ui

:э а_тчiнiстрачiею пiдприсмства.

] 
. 
КолективнИй договiР набирае чинностi з дня його пiдписання Сторонами -:::},iнiстрацiсю, В особi керiвника пiд.rриемства, та обраним та yno""ou*"rr":-Jставником трУдового колективу i дiе до моменту прийняття та пiдписання наступногоi, э.lективного договору.

,,i Сlорони визнilють Колективний логовiр нормативно-правовим aжтом. укладеним згiдно зчинн'nм законодавством на ocHoBi зобов'язань i спiльних домовленостей з метою
рег\,,lювання виробничих, соцiально-економiчних i трудових вiдносин, забезпечення прав iобов'язкiв прапiвникiв.

l,;1 Умови даного Колективного договору е обов'язковими для CTopiH, що йогtl }тлали.Вказанi умови у випадку будь-яких спорiв i розбiжностей не можуть ,p;ri";n;;;n TaKi, щопогiршують, порiвняно з дiючим законодавством Украiни, положення прачiвпикiв, в iншомувипадку вони визнаються недiйсними.

1,5 Сторони .Щоговору визнають, що економiчна стабiльнiсть пiдприемства i добробlт членiвколективу взасмопов'язанi. i. таким чином. зацiкавленi в cTBopeHHi дJul цього onr"*-"n""
1,мов, У випадку виникнення конфлiктних ситуачiй вони мож}ть вирiшуватись шляхомпрямих i вiдкритих переговорiв згiдно дiючого au*опод*aruu.

i,6 СторонИ зобов'язуютьсЯ викон}ъати Колективний договiр на ocHoBi взаеморозумiння таззасмноi довiри, а також визнають взаемну вiдповiдапьнiсть за реалiзацiю п!иrнятихэйов'язань, спiвпрацюють у спразi 
""nor*r" nn*iB пiдвищення ефективностi виробництва:а збiльшення прибутку' як бази пiдвищення добробугУ np;i";n;; 

-;й,iрп.".r"u,
:i-lrФащення yrrtoB прачi та побlту.

- По-,lоження даного Колективного договору поширюються на
-_-IDисмства та обов'язковi як для АдмiнiстрацiТ, так i для кожного., _ai.-тиву.

Bcix працiвникiв
члена трудового

i З r trовамИ даного Колективного договору мають бути ознайомленi Bci працiвники
-:эис\.{стваJ 

та особи, якi приймаються на роботу.

- ,Чl о:на iз cTopiH, яка пiдписа.та Колективний договiр, не мас права у перiод його дii в
: = :{торонньому порядку перервати виконанЕя взятих на себе обов'язкiв,'полЬжень i норм.

Ь,о,lективниЙ договiр зберiгае чиннiсть у разi змiни складу, сlрукт}?и, найменуваlня, . э;ова,кеноГо власникоМ органу, вiд iMeHi якого у(ладеЕо че; ДоЙiр. 
'



\' разi лiквiдацii пiдприемства Колективний :оговiр лiс лротягом усього строку
--., :<f ення .riквiдацii.

Якшо зi змiнамИ законодазства положення прийнятого Колективного л.,I.овору
] .: jI\ють стан працiвникiв пiдприсмства порiвняно з новими законодtlвчими нормirми]- _- :алий.Щоговiр пiдлягае перегляду за згодою CTopiH.

- i- разi необхiдностi доповненнЯ чи змiнИ прктiв КолекТивного договору, зацiкавлена
-:. на вносить, У встilновленому законодtвством порядку, вiдповiдне подання про
: , 1lення переговорiв.

. Прпозицii однiеi iз CTopiH щодо внесення доповнень чи змiн до умов Колективного
_ ].r,-)р\. а також щодо дострокового призупинення дii Колективного договору е,',.:';]ковимИ для iншоi сторони. Пропозицii розглядzlютьсЯ спiльно Сторонами, рiшення
- _ зих приймаються ними у 10-денний TepMiH з дня ix отримання iншою Стороною.

Рiшення про змiни i доповнення- чи дострокове приз}пинення дiТ пуъктiв; -=',:ивного договору. оформлясться спiльним рiшенням. пiсля провелення переговорiв i
: ,-i- зеннЯ згоди, i набувають чинностi пiсля схвалення зборами працiвникiв ,а пiдпr"*r"
_ :., iа\lи. з подальшим затвердженням згiдно чинного законодilвства.

I.1{ Коггроль за виконанпям дапого Колективпого
Сторопами, якi його пйписали.

договору проводиться безпосередньо

при здiйсненнi контролю Сторони зобов'язанi надавати необхiдну для цього
iяфрvачiю.
сторни. якi пiдписали Колективний договiр. шrорiчно алалiзують виконаfiня дiючого
ко-rеюивного договору. Результат ана,riзу пiдсумкiв виконання Колективного договору
vо;ке оформлЯтися спiльним рiшенням CTopiH, яке доводиться до Bcix працiвникiв
пi:приемства в порядку, визначеному Сторонами.

1.15 За невиконання пунктiв Колективного договору, а також за ненадання iнформадii',
веобхйноi &1я колективних переговорiв та здiйснення контролю за його виконшrням, виннi
прЕтягаються до вiдповiдальностi, вiдповiдно до чинного зtiкоподавства.

- .l б Невiд'емною частиною даного Колективного договору е .Щодатки.

. ]7 Пiдписаrий Сторонами Колеюивний договiр пiдrrягае пiдвiдомнiй peccTpauii вiдповiдно
:,:, чинного законодавства.

] оп-lАтА прАцI.

о оплата працi на пiдприсмствi здiйснюеться вiдповiдно до Закону Украiни <Про
оплату працi), нормативних akTiB з питаrь працi, Кодексу законiв Украни про працю,
колективного договору за затвердженими керiвником пiдприемства штатним
розкладом, тарифними ставкЕlI\4и та посадовими окJIадtlý{и.(Додаток Л!l)

, \IiHiManbHa заробiтна плата - це встановлений законом мiнiма,rьний розмiр оплати
прачi за виконанУ працiвникоМ мiсячнУ (годинну) норму прачi. Мiпiмальна заробiтна
шата встаяовлюсться одночасно в мiсячному та погодинному розмiрах. Мiнiмальна
зарп,]ата не застосовуеться як розрахункова величина дJIя визначення посадових
оь-tадiв i зарплати працiвникiв та iнших виплат.

2. Гарантii забезпечення мiнiмапьноi заробiтноi плати:
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2. Гарантii забезпечення мiнiмальноi заробiтноi плати:

- розмiр заробiтноТ плати працiвника за повнiстю виконаr{у мiсячну (годинну) нормупраui не може бри нижчим за розмiр мiнiмальноi заробiтноi плати.

при обчисленнi розмiру заробiтноi плати працiвника дrrя забезпеченпя ii мiнiмального
ryзмlрУ 

не враховуютЬся доплати за робоry в несприятливих уN{овtж працi тапцвищеногО ризику дJUI здоров'я, за роботу в нiчний iu пчд}роr"пЛ Й, рЁ.]iЭrrЯхарактер робiт, премii до святкових i ювiлейних дат;

, якщо нарахована заробiтна плата працiвника. який виконав мiсячну норму прачi. снижчою за законодавчо встаttовлений розмiр мiнiмальноi заробiтноi пой, проiодr-JоплатУ До рiвнЯ мiнiмальноi заробiтноi плати, яка вицлач/сться щомiсячнооJночасно з виплатою заробiтноi плати;

зв'язку з перiодичнiстю виплати iT складових е
заробiтноi плати, проводити доплату до рiвня

у разi укладення тудового договору про роботу Еа р{овах неповпого робочого часу,
:T"i,:pl невиконаннi прачiвником у повному обсязi мiсячноi rЙп"rоii nop""працl мlнlмальна заробiтна плата виплачуеться пропорцiйно до u"*o"*of ,oir"прачi.

Згйно чинного законодавства. мiнiма.ltьний розмiр посадового окJIаду (тарифноi
ставки) встановлюеться в розмiрi npo***o"oio ,iHiMply д.llя працездатних осiб.

осповою органiзацii оплати е тарифна система, Пiдприемство користу€тьсяшестирозрядIrою тарифною сiжою. Вiднесення виконуваних робiт до n""rrл,тарифних розрядiв i присвоенпя цих розрядiв пЬацiвникам пй"ооrl"Ъ"квшiфiкацiйною комiсiею у вiдповiдностi до iаr"ердж"них Кму .riобе"itп"х
стандартiв, за погоджепням з Радою тудового колективу. До .а.uердЙЙ КМУпрофесiйних 

_ _стандартiв, замiсть пiофесiйних стандартiв 
""*Ърr.r"rо"у.r"."тарифно-квалiфiкацiйний довiдник.

Квмiфiкацiйпi рзряцИ пiдвиц}тоться працiвникам, KoTpi успiшно виконуоть
::r_Ч:._"]_1"1.'ОРми 

праЦi i срlлiнно ставляiься до cBoix трудових обов'язкiв. Правона пцвищенЕя розряду мають робiтники, KoTpi успiшно виконують роботи бЙьшвrrсокого розряду не мепше як три мiсяцi i склали квалiфiкацiйний 
"*ru"arr.

за грубе порушення технологi.пrоi дисциплiни робiтниковi може бути знижено
квалiф_iкацiйний розряд (на один розряд) i повернуто не ранiше, ,* .r.рЪ. т" "йiпiсля його знижепня.

л<що розмiр заробiтноi плати у
нижчим за розмiр мiнiмальноi
мiнiмальноi заробiтноi плати;

Посадовi оклади спецiапiстам i службовцям
займаноi посади i квалiфiкацii прчцi"""*ч .
.iосягнеЕня в працi. (!одаток N!r3)

Ъ результатами атестацii посадовi окJIадr моrýдь бри змiненi та затверженi
штатним розписом.

ЗзY1 j :"*'ми оплати праui, розмiри нqдбавок, доrшат, премiй, вЕнагород таrЕIIlш( заохочувальIlих, компенсацiftrrо< i гараЕгifu внплат встановIIюються
адrriнiстрацiею самостif,но i фiксуються у Колъlсгшному договорi з дотиманЕямпорм i гарантiй, передбачених законодавством.

встilновлюються вiдповiдно до
врахранням надбавок за високi
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Змiпи до дiючого Колективного. договору щодо розмiрiв надбавок, премiй, доплат,винtгород встановлюються.адмiнiстрачiсю пiдприемства за погодженням з Радоютрудового колективу. Адмiнiстрацiя в одпосторонньому порядку не мае праваприймати рiшення з пит!lнь оплати працi, що погiрш1,1оть умови, встановленi
законодавством, колективним договором.

копкретнi розмiри, розцiнок, тарифних ставок, посадових окладiв, встановлюютьсяал,,riнiстрачiею пiдприсмства в штатному розкладi за погодженням з Радою
Фудового колективу.

вuп"лаtпу заробimпоt плалпu провоluttlч dBa раза па мiсяць - 7 i 22 чuоzаВilповidаtльпiспь ,а несво€часну вuплаmу эаробitппоi плаmч несе KepiBHuK

ПремiюваннЯ пралiвпикiв здiйснюсться на пйставi Положення про премiювання.(iодаток ЛЪ2 )

праuiвникам пiдприемства виплачувати насryпнi доплати i падбавки:
,вання доплат i

1,1 \TIl:
. _::iня

- - _iiDення зони обслуговування або
lT

обов'язкiв тимчасово

h репц у Ba:xcnux i tцкidлuвщ умовLх

- :, ' ,, в нiчний час

. | - . :-,.- професiйнумайстернiсть

Оп.rата праui за роботу в понад}рочний час, водiям за класнiсть, оплата за роботу в
;вггковi днi проволиться згiдно дiючого законодilвства.

Виплачувати винагороду за вислугу poKiB працiвникам пiдприсмства вiдповiдно доПо.lоження. (Додаток Лli 4)

до 50% тарифноi ставки (окладу.l вiдсJпньою

4-8% парuфноi слпавкu

6-12% тарифноi ставки

,Щоплата диферепцiюеться залежпо-Ц кйькоЙ
робiтникiв в бригадi:
- до 10 чоловiк - 25 % мiслпrоi тарифноi

ставки;
- понад l0 чоловiк - 35 О/о мiся.пrоi тарифноi

ставки;
- поIlа,д 25 чоловiк - 50 % мiся.лrоi тарифпоi

.Щиференцiйованi надбавки до тари6"оi: ставки,
3 розряд - l2%;
4 розрял - l6%;
5 розряд - 20%;

Водiям 2 кл. - l0% встаповленоГiарибноi
ставки за вiдпрацьований час водiем;
Водiям l кл. - 25Уо встановлепоi тарифпоi
ставки за вiдпрацьований час водiем.
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Прмiальна система розрбrrяеться д,wЫстрапiею за погодкенЕям з Радою
тудового колективу i передбачае заохоченЕя працiвпшсiв за високi досягнення по
riщевrх результатах рботи пiдприемства в цiлому i окрмо по пiдроздiлах.

З мgrою реryJIювання рiвпя заробiтноi платrr та ii захисry, вра(овуючи фiнансовiyolk.rпrBocTi пiдприемства, керiвник ма€ право збiльшрати посадовi окл4ди та
г4вфнi ставки yciM працiвникам КП <УЖК М1>.

Розrriр прмii ВизначаетьсЯ керiвникоМ самостiйнО i проводr.rгься в межaж iсную.д.lх
юшгЬ. За ЕаказоМ начальника КП (УжК JllЪ 1> i за згодою РадИ тудовоюпLlективУ робiтники, якi допустилИ порушенЕя 1рудово1 дисциплiни, ,rpuuiu"rn*",пi з'яви;шсь на робоry в петверезому cTaHi, або вживали а;rкогольнi паrrоi в
робоfr час, що фiксуеться скJIаданням акry, позбавляються 100% премii за мiсяць,
Ее допускаються до роботи. L]ей день рахуеться проryлом i щорi.пrа вiдпустка
]сaепшусться на один день.

- '1 
:ез\ -lЬтата]!lи атестацii' робочих мiсць проводити надання пiльг та компенсацiй у::,:_Bi:HocTi до кПерелiкУ робочих мiсць, професiй i посад, працiвникам яких

---epJ;ke'e право на пiльги та компенсацii за роботу в шкiдливих i важких
.,.l ,:.а\ працi). (Дрддзsц JФJý)

пр \-B,\ т.{ оБов,язки прАцIвникIв пIдпри€мствА.

.. - -,;асно i якiсно виконувати роботу. передбачену трудовим договором.

_ _ -:;llt}ватись прaшил внлрiшнього трудового розпорядку- пiдтримувати в
. . .i-:ивi атvосферу взасмноi поваги, дiлового контакту i 

"засморозуriння.
::::7 ] викон\ъати технологiю виробництва, дотримуватисЬ вимог прalвил технiки
'т,::-.:И Та ОХОРОНИ ПРаЦi.

-:-.;-ъ-ятн бере;кливе ставлення до обладнання, матерiалiв, iнстрlшенту та iнших
J.:. ::iаlЬних цiнностей. як на робочому мiсцi, так i по пiдприемсiву в цiлому.

_ .: :iiHo пi:вищрати технiчний piBeHb виробництва, прод}ктивнiсть прачi.

договrр за
не виконуе

lг.{в.{ т.{ оБов,язки АдмIнIстрАцII пцпри€мствА.
- :'.е-;,эго прийнrгого на роботу працiвника ознайомлювати з умовtlми працi, та

:.-L]ачИ внутрiшньогО тудового розпорядку! а тЕlкож проводити iнструr<таж по-:,j:::.ii фзпеки та oxopoHi прачi.

_ ] , эrJр\l. згi:но чинного законодазства.

Е попребр зюдЕ тrрацiвш<а перемiщешrя йою ва пi,цтrпсмствi на iпше робочеiTc в iпттпr* струкгуршй пiдроздiл, доручеЕвi роботп па iнr,,oMy мехаlriзмi абоrpýi в мехах спецiаrьпоqгi, кваJIiфiЕцfr чп поса,щ, обучов.тrевоi тудовимпшроr..
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Не пiзнiше Hiж за два мiсяцi доводrгпr до вйома пращЬЕш(Ь про змiни умов працi,
спстем та розмiрiв оплати працi, пЬг, рlmrу роботп, стаЕовленЕя або ЪкасувЬня
Ееповною робочого часу, сумiщення прфесif,, змilrу рзрядiв та найменуъаrня
посад.

У ра.зi простою, керiвник мае право перевести працiвнrка з урахуваrнлr,r його
спецiаIьностi i квалiфiкацii, на iншу робоry у пiдприемствi ," "й "Ь 

.rро.*rо 
'.uпiдставi ст. 34 КЗпП(за ix згодою).

Прп перведеннi на нижче оплачувану робоry в разi простою за працiвниками, лсi
вчоЕуIоть норми виробiтку, зберiгаеться середнiй заробiток за попереднiм мiсцем
роботи, а за працiвникапrи, якi ,," 

"и*онйr" порм або .r"рau"д"ri ,u .rоrй"о
оплачувану роботу, зберiгаеться тарифна ставка.

прr прстоi i в разi тимчасовоi замiни вiдсупrього працiвника" не допуска€ться
переведенЕя квапiфiковшrого працiвника на неква;riфiкоЪанi роботи.

lцl4овий логовiр, укладений з працiвниками, припиняеться на пiдставi ст.ст. 36-4l
l47 КЗпП УкраiЪи,

Прп скороченнi ,п,rсельностi в зв'язку iз змiнами в органiзацii виробпицгва., прачi,
п€ревакпе право на залишенIu на роботi надаеться працiвникам з бiльш в*rсокою
палiфiкацiеЮ i продлсгивнiстю прачi, якi працюють чесно i срtлiнпо, не
порушують виробнrчу дисциплiну, своечасно виконlпоть розпорядження керiвника
пi.щрп€мства i виконують вимоги по oxopHi працi,-технйi бйеки 

"u "rрббr"*оicaпiTapii.

у разi банкругства або лiхзiлацii пiдприемства спiльно з Радою трудового
колекгиву створювати наглядовi KoMicii з питань дотриманЕя законодавства та
соцiа.lьного захисry вивЬненrтх працiвникiв.

Проводити розгляд питань щодо лiквйацii, реоргаriзацii., перепрофirповання або
зкiпи форми власностi тiльки за уrастю Рqди Тудовою колективу. У разiп,lцFкченЕЯ об'сктивнrтх приIшп, через якi неминуri MacoBi звiльненIu працюючlа<
3 iвiцiативи адмiнiстрацii', спрпmи працевлаIптуванню вивiльненrтх працiвнпкiв.

На випqдоК виробничоi необхйностi, керiвник ма€ прrво заIIyIати до роботипрацiвникiв у вихiднi днi та святковi. Оrrлаry за робоryЪ цi дri проводити'згiдrо
IIпЕного зaжонодавства.

Не допускаеться за iнiцiативою керiвника звiльнення вагiтних жiнок, жiнок, якi
мають дiтей до З-х poKiB (до б-ти poKiB), одиноких MaTepiB при паявностi дЙни
BiKoM до 14-ти poKiB або дитини-iнвалйа, KpiM випадкiЬ повноi лiквiдацii
пi.щlриемствц коли допускаеться звiльнення з обов'язковим працевJlаrrrryванIuм.

З метою покрлцепЕя тудовоi i виробничоi дисциплiпи, Радi трудового колекгиву
на засйаrrн-лt засJryховувати порушникiв труловоi дисциплiни.

rйудовI вцносини, рЕжим прАIц тА вцпочинку.
IГr.щриемство забезпечуе дотрим{шЕя встановлених закоЕодавством норм тривалостi
робочого часу для Bcix категорiй працiвникiв.
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i - Встановити тривалiсть робочого тижня - 40 годлн. CToporш визнають, що специфiка
rgробвrдrrва вимzгае над}точних робiт, якi реryJIюютъся зaконодавством про працю.
}вft*асгься тривалiсть робочого дня 8 годин: 

-

Прв 8-ми годиннiй робочiй змiнi, щоденно, KpiM п'ятпицi:о початок робочого дня о 8-00 год.о закiнченпя робочого дня о 17-00 год.о обйня перерва: з |2-|2 год. до l3-00 год.о в п'ятницю закiнчення робочого дня о 16-00 год.

l- Ьпере:одli святкових i неробочих днiв тривалiсть роботи працiвникiв скорочуеться на
Ч':a,JхE.\,.

] - а--з{:_,iiстрацiя зобов'язуеться погоджувати з представниками цудового колективу змiни.:;:_. 
:.J_-, рбочого дня (тижня).

'- ]_:i:::зники пiдприемства повиннi бути сповiщенi про понаднормову роботу не пiзнiше,п ;:, : .f , :о iT початку.

' ": i =.:--], стьСя встtlновленнЯ режимУ роботи в умовах неповного робочого часу (неповний
rnt": -Z :знь. або неповний робочий тиждень) au.rpo"*r"' вагiтнЪi жiнки, жiнки, яка ма€,tr--,, : - - ,1-ти poKiB, або дитину-iнвалiда, чи здiйоrrос догляд за хворим членом ciM'i1;гi:e^-:j: _]о \{едичного висновку. Керiвник також мае право на встановлення режимушft; -" . "vовах неповнОго робочогО чаЪу (неповниЙ робочиЙ день, або неповний робочийЕЕ= -j, \тоJою з працiвником, з iнiцiативи останньOго.

: - .':, --:ки пралiвникам надаються вiдповйно до норм КЗпП Украiни та Закону Украiни, :-_Er: ..::.. !-тхи,,. згiдно затвердженого керiвником графiку вiдпусток.

Встановлюються TaKi види вiдпусток:

ЩОРIЧНI ВI.ЩПУСТКИ:

- :{новна вiдпустка (ст.6 Закону);
- Jo_faTKoBa вiдпустка за роботУ iз шкiдливими та вФккими р{ова}rи працi (ст.7

3а.кону t:

- цорi.пrа додаткова вiдпустка за особливий характер прачi (ст. 8 Закону).

- :ншi Jодатковi вiдпустки, передбаченi зtlконодtlвствомi

JоДдТКоВI ВI!ПУСТКИ:

- i зв'язкУ з навчанням (cT.cT.13,14,15 Закону);

СОЦIАЛЬШ ВI.ЩПУСТКИ:
- вi:пустка у зв'язку з вагiтнiстю та пологаLlи (ст.17 Закону);
- вi:пустка по догляду за дитиною до досягненЕя нею 3-рiчного BiKy (ст. 18 Закону);
- JoJaTKoBa вiдпустка жiнкам, якi мшоть двох або бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB

cT.l 9 Закону);

- ВЦПУСТКд БЕз ЗБЕРЕЖЕннrI ЗдРоБIТНоi ПЛдТИ (ст.ст.25.26 закону).

i- -__,:::rъi додатковi вiдпустки за роботу iз шкiдливими та важкими улловами працiЕ: -:ii прачiвникам зайнятим у несприятливих },MoBErx працi за Спискамп 
"пробппчr".



in *l;ETEa тивtuiсть цих вЙпусток
:ътагЬ атестацii робочих мiсць l
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встаповJIю€ться Колекгивним договором, запежно вiд
за умовамп працi та часу зайнятостi працiвника в цих

!l Прадьникам, якi працюють на електронно-обчисrдова.пьних та обtшсJIювальних

-Е2х 

(у тому числi на персональних комп'ютерах незалежно вiд виду MoHiTopa)
-i,-п,l" празо на цопiчну додаткову вiдпустку за особливий харaжтер працiзгйно ст. 8- -т Украiни пПро 

"Цпусr*п,, 
(Додаток.пБ 9l 

'

:* pg}'.ip прмii визначаеться керiвником самостiйпо i проводиться в межах iснуючих
:=]'обiшики, якi допустили порушення тудовоi дисциплiни, працiвники, якi з'явились, ,mgп, в нетверезому cTaHi, або вживai.ли алкогольнi напоi в робочий час, що бiксуетьсяЕrЕпfЧ акry, позбавrrяЮться l00% премii за мiсяць, не допускаються до роботи. I_{ейБ _ тrЕгься проryлом i щорiчна вiдпустка зменшуеться Еа один день.

ф ] wrою найефективнiшого викон!lння виробничого зaвданIIJr на ocнoBiЕr-цо|поуогп, загальноi зацiкавленостi i вЙповiдальностi за pa.yo"ru-щrчствi можугь створюватися виробничi брига,аи. iдодаток Jф ti).
., coцLr-IbHI гАрАнТIi.

l _ia]ааЕя працiвникам пiдприемства соцiальних гарантiй, пiльг
=i* rr_-езешх законодавством, 

"ирiшу.ru"" 
керiвником КП кУЖК Nsl)i

-l1a:7---. з:i рахунок прибугку.

'i 
r:F;rчЕК (алмiнiстрацiя) пiдприемства гарантуе падапня працiвникам вiльного часу дJUI!В"'-,tяFq МеДиIших оглядiв. одержalння медичноi допомоги, явки в державнi органи дляЁf,t веобхi.щrих житло-поблових проблем ,рйurr*i" без проведення яких-небудьi;Jвqь iз заробiтноi плати або iнших неоОгру"rЪ"i"r* садкцiй.

G" Ь наrтпцбqli фiнаrrсовоi мож.пивостi, працiвникам, що йдугь у вiдпустку, може_Еfr' чаrерiа,пьна допомога_ на оздоровлеI tя в розмiрi одноi'мiнiмалiоi зараОотноi|Е в оаrоровлення. (Додаток.}l} 5)

aл FЕва.гя грошовУ винагороду працiвникам до 50-рiччя та при досягнепнi нимиЕiФго BiKy в розмiрi с"реднiомiЪ"чrоi зарплати пЬацiвника.

'ý }lтtрiаъпа допомога може надаватись також з вiдповiдних фондiв пiдприемства.

F ТщПсть щорi,лrоi вiдпуСТКИ ДJ'lп працiвпикiв пiдприемства встаповлюеться Ее менш якD-re-я:ap'i днi. Установити працiвникам за особливий характер прачi та зайнятим наff Ь шrсiд.lшвими та вФккимиJмовами працi, щорiчну оЙ-*оЪу iЙу"rку*Рт."r. Z, ВЬ r-цаТни <Про вiдпустки>). (Jiодаток Nq'9) 
- ' _ '

Ря*жь*ЪЧ*яg*Т*;;#.Т,Тii#;iru'**Fffi *
сrчейними обставинами та з iнших повФкних при.п.rн працiвникillt' за ix заявамиб!тп наданi корожочаснi вiдпустки без збережънн, заробiтноi плати на ;й;,

товариськоi
роботи на

та компенсацiй,
Ра,дою трудового



l0
ц:шешй угодою мiж працiвником i адrriнiстрацiсю пi.щrрпемства, .гривапriстю не бiльшв.ц:арнrх днiв.

, э:-:-дlовити додаткову оIцачув,цrу BimTycTlcy згiдlо сг. 19 Закону Y*pailп' кПро вi.цrустrи> -а-_._.-.=.,, цi valoTb 2-х i бfurьше дiтей BiKoM- до i S-pnb, аОо дттЫ-iшалiда uбо.Й y"*ro"-uз----., : :т.rокй MaTepi. батьку. яодi вихову. дл-пд+у без MaTepi. а Ыож особi. ou 
"йч дr.*у пиl,- -iватiспО 10 калетцарrпо< рЬ бО yparq,r;*" святковIr( i нербо.по< дrЬ. ia Ha*"oc.i,=-- ]" i. m:сrаз д.пя надаrпrя вiдryстс,r ii ,rй*"u Tpl*aTicb 

"a "о*" "йrrц,*- luа-е-_,iiц:нЬ.

- ;: :-ахан}шм працiвника надавати вiдпустки без збереження заробiтноi пташ (сг. 25 Закону":а_-э Jp вi,:rryспсо ):, |:t-{-a\l. псi олружутоться - до 10 календарlпо< дlЬ;-:, :,ToxoBaHHi членiв родини - до 7 календарних днiв. без урахування часу пр.i.зry вr]+::a кirпл;
- ; !,!,а\{, якi мають 2-х i бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB /для оздоровлення дiтей -до 14.:-*_.,4rпл<.щrЬ.

' - :'.'"lач\ваТи лремiю працiвникам цо сВяткУВмня !ня комунальника та iнших<-:- :: ::.;{iаВних свят (згiдно рiшення алмiнiстрадii: та Рчд"'.рудо"о.Ъ -.rЪ-rr"y.l.
- TP!JOBI I СОЦIАЛЬНО-ПОБУТОВI ПIЛЬГИ ДЛЯ ПРАЦIВНИКIВпцпрIl€мствА
- : -:эзти ,]опомогу транспортом для обробки земельних дiлянок та iнших IIослуг за; :--- -:,z.tiвника.

- - ',.z lго.]у використовувати легковий автомобiль керiвнику кП (УЖК Nsl) для:-:-.: -:. : i:,Jго вирiшення виробничих питань,

*- ! Еаrпвдlдiдц кп (УжК ,*1>, якi маоть пiчне опаJIення, безкоштовно видавати (при
.-ч ва складi) один раз па piK 3 м3 дров, отиманих вiл обрiзки й;;;r-;;;арiйних! (ЕrтЕЕ( Jepeв. Вивiз дров здiйснюеться за *u"ri поrпrrп.rрацюючrх.

t пlови прАцI I охоронА прАцI.

Ц ,rшiпiстраЦiя зобов'язчеться забезпечувати здоровi i безпечнi р{ови прадi, виробничогоЁ:} l вi.шlовiдностi , "n"o.*" нормативних докрлентiв по oxopoHi прачi. визнаючи

-'," 
;rсrгтя i здоров'я працiвникiв no 

"iд"о,u"Й-'до pe.yr"ra.i" виробпичоi дiяльпостirтrгчства.

l- Сторошr визнають cBoiM обов'язком спiвпрацювати у справi збереження здоров'яFirяЕкЬ, полiпшення ylrloB ПРаЦi, iT безпеки i . iiйr"rо.,- органiзацiю i ведення Bcix робiт здiйснювати з обов'язковим дотиманням вимогЗакону УкраiпИ кПро охоропу Працi>, вимог iнтllих нормативнrх док5rмептiв;- за рtжуноК пiдприемства проlодити поперднi 1"р" "р"аrБi'' ""-'рЪО.rуl iПеРiОДИЧНi (ПРОТЯГОМ ТрУдовоi'дiяльностi) медичнi "iЙ" ,iр"цi""rп*iu, .#r"r* 
"uв{Dк,пивих роботах, роботах iз шкiдливими чи небезпечниrrч i-ойп ,rрацi тапlких, де € потреба у професiйному доборi;- щомiсячнО проводитИ перевiрtи .i*y 1"nbu працi на робочих мiсцях, а також дiйпрацiвпикiв по забезпеченню бе..rе*" працi на iиробництвi;- здiйснюватИ планраннЯ заходiв пО norriara""n'o proB прачi, виробничого побугу iЕtвколишпього середовища.



:r_::"i перевiрки знань. працiвникiв по виконанню робiт згiдно професiй, а також]ЕаЕь правил, норм та iпсцукцiй з охорони працi, на пiдприемствi пйr;;;""посгiйно дiюча комiсiя з проведення навчання i 
-перевiрки ;;;;-йJ'i'rйr.(Jодrток Лl! 12)

rhацiвпикам видаються безоплатно за встановленими нормами спецiальпий одяг,й,шае взуггя та iншi засоби iндивiдуаllьпою;;;;;;;;*"* мийнi та знешкоджува.пьнifo_ (Додаток Л} 13. 14)

Bci соцiа.лrьнi послуги та випjIати потерпiлим (допомога у разу тимчасовоi

Ж:::::,_::"1.j:l з"_.", .виплати, *о *o"n"".yloTb вiдповiдну частиЕуЗаРОбiтку; пенсiя по iнвалiдностi; 
""or"ru o"r",,ioi"" r Ti"iji.#;;::;

З rgтою соцiапьного захисту, охорони життя та здоров'я працiвникiв у процесi ik
З; Ж1:::::л":_:]a:|тr'n:твi, адмiпiстрацЬ, 

-?* 
роооrЬл"""чi, .Jоо":"Й"."СllFэсЕо та повнiсто сплаччвати , ,.rrr..,о,,"...,лi,, -;-;, ::_--J::]:1 

JvvvD 'JJLrD'n
.-"г.о,","i ;;;";;;;-;#;1Т";,ffifi fi}i"Н,lffirЬLХйiаllЬНИЙ 

ВНеСОК; На

ýо ушколження здоров'я потерпiлого вй нещасного випадку на виробництвi настмо
ж:.ir.:#jу:,."11у..::]:rtлим вимог нормативних aKTiB про 

"-"р""у "iйi, 
p*"ip

1l

Ж**:::,::9:jл":111 9езумовпо впкоЕув.rтп цорми, правила. стапдарти, дiючi
::л"з.t_"I'':охоронiпрчцi,дотпйы*;;,;;;;;";#;";'ffi;1'"#;;

#*l;}".,}зj.Iт1._*зе",.о".чф",е"",",-;;;;;;;;;";;;;;Й;;;
I:::xT::::: iндивiдуапьного захисту, Ъул"-*rо . rр*]"r"БrйЙ;#К;

*:::u::'::тий _ 
виконрати положення коо"".,u'оТJо"ilЫi'Т;:1};'j

прчi, якi його стос}тотьiя.

допомоги зменшуеться.

[Iаявнiсть чи вiдсутнiсть порушень з боку потерпiлого, що призв.по до нещасного
*, :л':::]:_111Лостi чи вiдсугностi його вини у цьому випадку, встlчlовJIю€ться

rT* по розслiдрапню дшlого випадку або комiсiсю ;,;r; 
"";;'fi;'r;",ti"Ё:,;ri,?

1:ф АдviнiсТацiя органiзовУ€ навчапнЯ уповновФкеЕиХ 1тудовиХ колективiв (виробни.по<r4ОЗ-lЙiВ) З ПИТalНЬ ОХорони.працi, звiЙяе ix 
"Й"п*оr,*rrя службових обов,язкiв на часстроком до 2-х днiв iз збереженням за Еими середнього заробiтку.

lП УповноваЖений трудового колективу з питань охорони працi може буги звiльнепий з

ж":"j::1':Т:Т,..Т':_:з_т]i або притягнупаi'-оо ou"unnriHapHoi чи MaTepi'bHoiтlльки за згоди трудового колеюиву, який його обрав.

Ътвердити комплекснi заходи.. 
_з охорони працi та запобiганню виробничого iбпичого траrrМатизму, пожежноi безпеки. rД"о"'rЙ m lО

ВидiлятИ коцти на реа.riзацiЮ комплексниХ заходiв З охоронИ прачi в розмiрi 0,5% вйнадмих послуг.



lуПолоlкеннiпрочтес,ачiюffi 
Щ;;;;;".Ё':Ж":ffiТ',."Нffi ;Жii"-аъ. rЕтервалом ). Iнформацiя..про. проведення й"r*li мае бли доведена до вiдомап.l" пе пiзнiше нiж за два мlсяцl до iT проведення.

,ЖГffiЖНТТ#:.ф":И*.o рiвня працiвникiв, мора.пьного i матерiального

;ж",ж,,,'#;;#d*Ч":,ЁЁi}ff ,:1."",:й#;1жL;";ffi,,*iтtrорган i зацii присво€ння -,:*уДч;i},"# У ;iiНЖ.'"f T';fl:.#а tоа.пiфiкачiйних характеристик прфесiй працiвникiв:iючу комiсiю, про"iд.пп" *u-iбii**lr"оi. ffiffi Ы:;Н:ifi;;ЖiТ!;'"

: ll9ки Yклдддння колЕктивного договору.r фЕр{ Jti l KoHTpo"lb зд йЬiЬЪiо]i"",fi""""r.
, -:. .iJвний логовiр набирае чинностi з дня його пiдписання i дiе до укладення новOго.
_ ; --- .--ективного доГОВОРу tIоширюеться на Bcix працiвникiв.
аfr i доповнення до Колс

*;"ъ;й":1:;Бх",ffi:Jrч.*,.}н#;",ж;;ý"ffffi ["жJJH;
ll. трудового колекгивч здiйснюе KoH'poJъ за ходом виконанЕяр8ому договору i '. "i",,,.-"""";":,::::: 

:"--1 .

=тршТ-про iiЪЪЙ.*i.. рlлпIе одного разу в пiврiччя засJI}4(овуе

,_. . 'Т;'лl?r""",i""."Ж:Ж;i. 
ЗУПИНЯе ВИКОЕ'lННЯ УПРаВЛiНСЬКих рiшень. якi суперечать

I *:*, невиконання окремих соцiа;rьно. рчд" .рудо"о;;;;;;;"^ 
UUЦtiUIЬНО ВЕDКЛИВИХ ДЛЯ ПРаЦiвникiв положепь

" .n"PY,' I"рЙ"*"ЁЖI# ТН:З,РЖ":Г:_1:ЛеКТИВУ СТаВИть n,n.*"" npo:#К, КеРУючись Законом У"рчiъ.'i,iро"';";;;1Ъ;НХ} ffi###

. -.]l",."iJl*,X;""Y^'"T;.fi #Ж#;;мов колективного договору, нес}ть

З"*.чl скJIад контроJпоючоi KoMicii за термiнами ll У РЬНiй кiлькостi). Йодаток лi 17) ВИКОНЕlI lЯ ПОЛОЖеНЬ IЦ (з обох

lуrfiтlll"#IяльностI прЕдстАвницьких оргАнIв трудового

Ьвповаження 1рудового колектиRч пi,--,,л.,л*л -__

trъНi:rj#х#J,ТЖ"lJ'#Ё"#Ж.J"#jlf;т;;ffi ;жжх"",#::,ЖiХТ#_ЖЖ?#":т:тr,,..Оор*lЙЙ.;;;Б?;ffi iXaiiTJXЖ:
оr"."а. Bnoopn .rir""ЁiХiЗ"lТ,]j:_1"л:Y*У ЯКИХ Не МОЖе обиратис" ,;;;;;-

зобов'язань по
повiдомлення

;Tfi fi:Ёнъ*rь::;н;;,l;;;#;{унifr нJiн;ж:,хlъflfi ;



lз
- Пi:приемствО надас Радi трудовогО ко.'Iеюив}. безкоштовно необхiднi для ix дiяльностi:-: з:.liщення. як для роботи. ,* i дп" npo""o.n"" ,Ъоii'". ,ч.об, ,"'".*у.

_ , Пi;присмство поширюе пiльги i гарантii, Що передбаченi Ко.rективним договором!,,){енняМ про премiювання! в т.ч. за результати господарськоi дiяльностi за piK, виплатуi,, :1 ород та iнших матерiальних ,чо*Ь"йо, u .*о", право на майцовий пай (акцii) у
:.а;J:**еЕня приватизацii основних засобiв виробництва на виборних i штатних

- Ji:приемствО сприя€ У навчаннi працiвникiВ з питанЬ соцiмьно-економiчногtr захисту-:.:_:-,,ючих. охороЕи прачi за рахунок власних копrтiв пiдприемства.

: _li:приемство Еадае безкоштовно Радi трудового колективу iнформацiю про свою-.,- -. : ..tiчну та господарську дiяльнiсть.

- Ji:приемство забезпечуе участь представникiв Ради трудового колективу у нарадах,]5_ _=нях з питань, що стос},ються трудових i соцiа,тьно-еко"омiчних i"rф""Йрlцiurr*iu.
- ].,riHa умов трудового договору, оплати

: _ ::ja]bнocтi працiвникiв ДопУскаеТЬся лише

!l Ъ працiвниками, обранимИ {о 9-"ry Ради трудового колективу, що дiе наЧrаlствi, в ycTaHoBi або органiзацii, збЁрiгаЙся Ьоцiа.rrьнi nirr"* ,u ii*o"""o,bo.reнi для iншгх працiвникiв за мiсцем роОЪ"п 
"Йпо"И"о до з€конодzвства.

За доручепням зборiв трудовоrо колективу:

працi, притягнення до дисциплiнарноi
за попередньою згодою Ради 1рудового

Голова Радп удового колективу
кп <ужк ль1>

Пашковська В. В.

< 19 > сiчня 2022 р.

п.



h..п тру49вого
ft liЦ,dУЖК j!Ъ l)
,<" В. В. Пашковська

10.
ll.
1]. MexaHiK

Ns 1)

14

м1
Мi;кпосадовi спiввiдпошення зарплатп iнrкеперно-

до мiнiмальпоl тарифноi ставки робiтнпка ,r.p-o.olorp*y

посада. Спецiаlrьпiсть

начальник
головний i
Головний бу<гаllтер

Ц".о*т (управитель) з персоналу

Бу<гаlпер

провiдний еаййй;ъrхоолiкr rа
госпо
н
зох

всього

ь.оgrпо-оуаББйййй,

lЬюв.г. наrrаaодж"пr",
_ ., r.rB} вання

сЕг.Iроенергетичного, caHiTapHo-
Еiшого i iншого устаткування,kFЕ, механiзмiв. Тарифна ставка,

_}зi:яп* eKoHoMicT з бухоблiкуl rrriз1- rосполарськоi дiяльпостi

rрсгагнi роОоти iЙрЙп rЙДrer MaTepia;liB рiзапrrям на

рпrrообRобних станкrж. Тарифнаtsrц грн.. оIOIал_ гпн

4fu- Ткачук Н. М
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тудового
УЖКNs 1)
В. В. Пашковська

Ns 1)

Лукашук

.Щодrток }Ё 2

ПОЛОЖЕННЯ
про премiювапня працiвпикiв

КП (УЖК .}l!1) Нововолпнськоi MicbKoi ради
l. зАгАльнI положЕння.

По,-tо;кення розроблене i запроваджусться з метою пiдвищення MaTepia.rbHoi
зацiкавленостi працiвникiв кП. (УЖК J\!-l > в покращеннi забезпеченrrя необхiдних улtов]ро;киванЕя, техпi,лlого i санiтарного cTarry жиirrа, експлуатацii його обладнання, таза]ання ком}нальних послуг населенню.

1111 "п*il"икам Еараховуеться по тарифних ставках (окладах) за фактичнозr.тlрацьований час! враховуючи робоry у вихiднi, святковi днi i надЙочн"i 
-rас 

1no]-Iинарних тарифних ставках, окладах).

При звiльненнi прачiвника. якщо не вiдпрацьовано повний календарний мiсяць. премiязнп_lачусться пропорuiйно часу вiдпрацьовzlному в перiолi. за який 
"чр*Ъ"уar"a"rреvlя.

ГJсновою для нарахув:lння премii являються данi статистичноi i бlтгалтерськоiзвiтностi, при ptoBi наявностi кЬштiв.

Прvii вiдносяться па виц)ати виробництва.

Це положення не поширюеться на Еачальпика КП <УЖК Nsl ).

2. ПРЕМIЮВАНЕЯ КЕРIВНИКIВ, IТП, СЛУЖБОВЦIВ ТА РОБIТНИКIВ.
Керiвни_ки, IТП та службовцi КП кУЖК М1> щомiсячно премiюються за результатап,tироботи КП кУЖК Ns 1> у розмiрi 30О% посадового о*rчду iu фактичпо "iоrrрчцiо"*пtчас. за виконання плtu{ових обсягiв випуску продутцii, виконання робir, "чдч""* 

.rо"rrуa:оходiв) вiдповiдно до плану.

прмii можуть виплачуватись з_нагоди професiйного свята.щня працiвникiв житлово-хоv}цаJIьногО господарства i поблового обслуговування паселення та держ.вних свят.

Прмii виплачlтоться З ФоП i В межах йогО на пiдставi виданогО нак.rзу пО КП ()rЖК.ъ 1)

Нарахування щомiсячних премiй робiтникам КП кУЖК J,,l! l >:

Наймекуванпя посад, професiй Розмiр премii',

Електромонтажник з освiтrrе""я
та освlтлювальних

пЁ
пJl

1

т
.J

20

Електрогазозварниi 
-...... -. -- 20

20



lб

}lb
пlп Наймек5rвання посад, проrфссifi

Мапяо
Штиtатчп
Муляр

Розмiр премii',
'/,

4 )п
5 20
6 20

7
Покрiвельник рулонних покрiвель
та покрiвель iз шт}чних матерiалiв 20

8 Тесляр 20
9 Сrо-р

Пiдсобпий робiтник
20

10 l0
1l Прибиральник сл}хбових примiшень l0
12 Стопож

Двiрник .- 
--

Машинiст автоuпшкп riБrо.iдрffiiй"а"ч

l0
13 20
14 20
15 Водiй автотралспортних засобiв

МдцццlsI Jц!цаu-9рч qдно-о".""ого
20

lб 20
17 Тракторист 20

_1, покАзники, зА якими АдмIнIстрАцIя мА€ прАво позБАвити
прАцIвникIв прЕмIi.

-:,I. ПрацiвпикИ, що допустилИ недолiкИ у виконшrнi cBoii трудових i посадових обов'язкiв,
позбавляються премii часжово або повнiстю, а саме:

Iпrrсенерпо-технiчпi ппацiвнпки та с.гмкбовцi:
при оголошеннi догаrrи, до моменry ii знягтя, в розмiрi - до 100% премii;
невиконаЕЕя' або песвоечасне виконЕlнIlя сrryжбових обов'язкiв j вй 10% до 100%
премii;
нерацiоншrьне використ.нпя паливно-енергетичних pecypciB i матерiапiв - вiд 20% до
l00% премiТ;
недотиманЕЯ правил технiкИ безпеки i охорони працi - вiд 20% ло 100% премii;
порушення трудовоI та виробпичоi ,щrсциплiни - вiд2OУо до 100% премii.
порушення правил внугрiшнього тудового розпорядку, умов i зобов'язаrrь
колективного договору вiд 20% ло l00% премii.

Робiтпикп:
при оголошеннi догаrи, до моменry ii знягтя, в розмiрi - до 100% премii;
несво€часне викон{lнIlя виробни.шх завдllнь i трудових обов'язкiв - вiд 10% до 100%
премii;
невиконанItя розпорядкень керiвника стуктурного пiдроздilry - вiд 10% до 100%
премii;
скосння aBapii ,п,r нещасного випадку з вини рбiтника - вiд l0% до 1 00% премii;
наявпiстЬ обгрунryваннЯ скарг споживаЧiв посrryг щодо якостi 

"r*о"*о'робiт - вiд
20% до 100% премii;
нена.лежне утимання та обслуговування автотalнспорту - вiд 20% ло lO0% премii;
поява на роботi в нетверезому cTaHi i розпивання на робочому мiсцi а.llкогольних
напоiЪ - 100% премii;
порушенЕя прЕlвил ТБ та пожежrrоi безпеки вй - вiд 20% до 100% премii;
п_орушення правил внугрiшнього трудового розпорядку, Yl"tOB, положень
Колективного договору - вiд l0% до l00% премii.

Головний бухгалтер Н. Б. Рябушко
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кПОГО.фКЕНО>
ради трудового

}lъ 1Dj!ъ l)
В. В. Пашковська

Лукашук

одаток .}lъ 3

ПОЛОЖЕННЯ
про виплату надбавок працiвникам

КП (УЖК Л! I> за впсокi досягнепня в працi
З метою посилення матерiальноi зацiкавленостi працiвникiв у якiсному наданнi посл5г:а обслуговуваннi населення. встановлюються надбавки за високi досяl нення в прачi:

l. При встановленнi надбазок необхiдно враховувати:

1.1. Якiсть виконаrня завдання.

|.2. Здатнiсть швидко i самостiйно приймати обгрунтованi рiшення.
1,3. Iнiцiативу в роботi по впровадженЕю нових лосконалrх метпгiр -^о,."*roro.ii, HoBoi технiки i покращення oo.#.fr;.-;;#,:x 

методiв працi, HoBoi

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

)

J.

компетентнiсть спецiалiстiв в спецiальних питаннях i сумiжних областяхзнань.

Здатнiсть.чiтко органiзовувати працю свою i пiдлеглих, вмiння здiйснюватиконтроль i перевiрку iT виконttнЕя.

Поедншlня в роботi держtlвних iHTepeciB i iHTepciB пiдприемства.

Вiдсутнiсть скарг на виконану роботу.

Рацiональне використаrrня будiвельних матерiалiв.

Розмiр надбавки не повинен перевищувати 50ОZ до посадового окJIаду.

При погiршеннi роботи спецiалiста чи службовця розмiр надбавки може бугизменшений або повнiстю вiдмiнений на пiдЪтавi' n**y nu"-i.rri*,погоджеЕого з Радою трудового колективу.

бffiх]

У;",, пйt ..'ý$(r"'1* * ${1:,$yl
SДи тлпв л !

Начrльнпк КП (Ужк.пlъ l) ry Лукашук М. П.

-2



ОДЖЕНО)
Ради трудового

}lb l)
В. В. Пашковська

Ста:к роботи, я*иИlЙ право 
"а

Й]lдоЗ

riд l0 до 15 KlB

J\Ъ l)

ПОЛОЖЕIIНЯ
про порядок тs умовп впплатп випагороди за впслуry poKiB

працiвникам КП (УЖК.}l} 1>

1. 3аzальнi полоJrсеппя

]r]лл j::::::y ryз:б*не вiдповiдно до Законiв Уrgаihи <Про оплаry працi),-rlpo колектИвнl договорИ та угоди), КодексУ законiВ про пр цо Украiни,Господарського кодексу 
|краiни , "еrо,o 

.-f"ano нових та зшсрiпленrrя iснуючих
Iцрiв. на пiдприсмствi, i для зменшення йнностi кадрiв на nio.rpra""r"*, ,uо
t}нкчiонують у комуна.,rьнiй сферi.L2, Положення визначае порядок нарахуванЕя та виплати працiвникам винагородиrrr вислуry poKiB залежно вiд стажу роботи у комуныlьнiй сферi.
: ] Положення поширюеться лише на постiйних працiвникiв пiдприсмства.L,1, Винагорода за вислуry poKiB виплачуеться працiвникам (щомiсячно,Еюквартально або один раз на piK) залежно 

"iд 
-фirчr.о"о'." 

".Ы "rой]rемства уEjIcoTKax до тарифноi ставки (окладу) за основною посадою, залежно вiд стажурботи, у наступних розмiрах:

0

q
1

J
-)

шнtмальнi розмiри винагороди ,а 
"и"пуry ро*Ь:. Винагорода за вислуry poKiB не 
"rппч"уЪr"a",

щацiвникам, якi виконують poqoTy за договорами цивiльно-правового характсру.
j;"Т"'*л::lУ:Y_ _] .Y*b"n*u npu"u * Ъ"р*чr* винагороди протягомLIендарногО року, перша ij виплата проводиться за перiол, ,,u.rynr"i la мiсЪцем, уDvу виникJIо право на iT отриманюI.

_ Працiвникам, у яких проr"гом календарного мiсяця або iншого перiолу, за який
Н:::::"j:_yл:::_т:rya1 виникJIо право 

.на пiдвищення розмiру винагороди, lfвхуванЕЯ проводитьсЯ у пiдвищеноМу розмiрi, починаючи з наступного мiсяця.
, основним докумеrтtом для визначення стажу роботи € трудова книжка.

Розмiр винагороди у-"И*r-r, д.

,: l5
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poкiB, включа€ться увесь час роботи на даному пiдпри€мствi,
1.2. .Що стажу, що дае працiвникам право на отримttння винагороди за вислуry poкlB,

]араховуються також:
:.2.1 . Час роботи у iнших пiлприемствах комуна,rьноТ сфери,

1.2.2. Час cTpoKoBoi вiйськовоi служби, якщо безпосередньо перед призовом на

вiйськову службу працiвник працював на пiдприемствi комунальноi сфери та приступив

:о роботи на пiдприемствi згiдно з чинним закоЕодавством,
].2.3. Час навчання на курсах з пiдготовки, перепiдготовки i пiдвищення квалiфiкачii з

вiJривом вiд роботи, якщо до зарахуванIш на курси працiвник праIдовав на

пi,rприсмствах комунальноi сфери i ,rо"ер"у"с" до мiсця роботи протягом одного мiсяця

Bi: дня закiнченrrя KypciB.
].2.4. Час роботи на виборних посадах.
i 2.5. Перiол вiдпустки no до.п"ду за дитиною до досягнення неюЗ-рiчного BiKy, а у
вllняткових випадках, яюцо за медичними показанням дlтгинi потрiбний домашнiй

]огляд - перiод додатковоi вiдпустки без збереження заробiтнот плати тривалiстю,

вIi'значеною у медшIному 
""""о"*у, 

але не бiльше, нiж до досягненЕя дЕтиною 6-рiчного

BiKy.

3, Поряdок параryванпя i вuплаmч BuHazopodu за вuслуzу poKiB

_:.l. Винагорода за вислуry pokiB нараховуеться у вiдсотках ло тарифноi ставки (ошаду)

С.з ура*у"анЙ доплат i надбавок, та виплачу€ться одночасно iз виплатою заробiтноi

.-rй У межах фонду оплати працi, цри H''BHocTi фiнансових можливостей

ri:присмства.
у pbi виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника, вiдсоткова доплата
,эбчислюеться, виходячи iз розмiру тарифноi ставки (окладу) за основною посадою,

3-2. Винагоролч ,u ur.nyry рЪкiв виплачуеться за фаюично вiдпршlьований час

вi:повiдно до чинного законодавства.
:.3. ВинагороДа за висJryry poKiB виплачу€ться з першого числа мiсяrи, що наста€ за

riсяцем, у якому виникJIо право на ii отримання (або змiну ii розмiру),
яrзчо право працiвника на отриманЕя або змiну розмiру винагороди за вислуry poklB

.,orr*ua в перiол перебування у вiдrryстцi, перерахування i виплата зазначеноi

rанагороди здiйснюеться пiсля закiнченrrя вiдпустки,

2, обчuаtення ctпactgl робоtпu, якuй dae право на
оmршлrання BuHazopolu за вuслуzу poKiB
].l. До стажу роботи, що дас працiвникам право на отриман}ul

- ,.rовниfi бухгалтер

винагороди за вислуry

Н. Б. Рябушко
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ПОЛОЖЕННЯ
про порядок виплатП допомогП па оздоровJIення працiвнпкiв кП (Ужк Лl!1)

I_{им положенпям визначаеться порядок виплати одноразовоi матерiальпоi д<lпомоги наоздоровлення, у випадку коли працiвник iде в чергову вiлпуътку.

",","iХТiТ,J"i#Ji,friВОiДОПОМоги 
на оздоровленЕя працiвникам проводити в розмiрi одноi

Право на одrоразову:т:l*irу допомогу на оздоровлення мають Bci працiвпики, щопропрацювали на пiдприсмствi не менше одного року.

виплата працiвникам одЕоразовоi матерiальпоi дсlпомоги на оздоровленIlя проводитьсяразом з виплатою вiдпускних.

оr*. "nnu'u 
ОДНОРаЗОВОi МаТеРiальноi допомоги на оздоровлення проводиться одиIr рш в

л,лл..Il1'"""Ч якi зробилИ прогул. хулiганство. крадiжку матерiмьних цiнносrей,з явились на роботi у нетверезому cTaHi, ia що бй притягненнi до дисциплiнарноi чиадмiнiстративноi вiдповiдальностi,' позбав-ляюr"Ь" Jчrфi-"пот доrrоJо.i^ *,u--oroopo"o"nn,

_, *___'ln'u'u 
матерiальноi допоМоги на оздоровлення працiвника оформляеться наказом попlдприемству.

Прачiвникам, яким видiлена частковО оплачена пiдприемствоМ прiвка в будиноквiдпочинку, пансiонат-санаторiй. матерiальrч о";;;;;;;" оздоровлення не Еада€ться.

Н. Б. Рябупrко

ТОъ 421
{1о,цl..



rолекгивч

ПОГОДЖЕНО)
rолова Ради тудового

KJ'l! l)
. В. Пашковська

лlЬ 1)

Лукашук

додаток Лl} б

Перелiк Iпструкцiй з охоронп працi

1. 
Залання першоi долiкарськоi допомоги потерпiлим.2. Про заходи пожежноi бЪr".-Й;;r;Ьо"r"" np"ri*.rn r*.З, При виконаннi робiт по .n"nro"ur"ro та обрiзцi дерев, видаленню пенькiв.4, Длядвiрника.

5. Для прибиральника виробничих та службових примiщень.
9, ry, чистильЕика димових та вентиляцiйних каналiв.7. Дtlясторожа.
8. Дrя столяра.
9, При виконаннi малярних робiт.
]9 То" виконаннi штукатурних робiт.l l. l)ля покрrвельника.

!?. ry" елекlромонтажника з освiтлення та ocl
]3 При 

""*o"*ri рйт мотокосою. }lтлювальних мереж,

l 4. При виконаннi вантажно-розвантажувальних 
робiт.

J: Щ" волiiв автотр€lнспортних засобiв.
l б. l.Ця тракториста.

]] Io" виконаннi робiт з використанням р}п{Еого iHcTpyMeHTa.l8. При виконаннi робiт на висотi.

]i Il" B1111aHHi робiтла леревообробних верстатах.
zu. llo проведенню iнструктажу ,a"пa*iроa"rнiчного персон€rлу зелектробезпеки.
21, З охорони працi, технiки безпеки, пожежноi безпеки при роботi зперсонiшьним комп'ютером.
22. fuя машинiста автовишки та автогiдропiдiймача типу В С.2З. fuя вiдповiдального за утримання пiдйомника у справному cTaHi.24. Пiд час експлуатацii .iдропiдлом";;;;;;;".-опiчпих вишок.25. З безпеЧного ведення робiт для прчцir""*i" з робочоi платформипiдйомника (вишки).
26. Щля працiвникiв пiд час мiсцевих вiдряджень

Iпженер з охоровн прачi ---/-,/%- С. Я. Борrсюк

2l
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В. В. Пашковська

}l9 1

Лукашу

ПОЛОЖЕНЕЯ
про комiсiю iз соцiального страхувапня кп <<ужк л!1>>1. Загальпi поJtо2кеппя

1.1 . Комiсiя (уповноваж
(oyi _ *o"i"i" 1упо"'"ПИЙ) 

iЗ СТРаХУВаННЯ У ЗВ'Язку з тимчасовою втаюю црацездатнос,](oonpu.rr"ri"'ri о,Y"ii"ОlО""ИЙ) 
iЗ СОЦiаЛЬНО- .лТ_Y{"uп* пiдr,рпl""r"-";. створюетьс

"п*ор,"-"у.,"й", й"НЗ]."*"#ji" i,^riЁi,Ъ.iх**lНl;;йfr n""..uo;, щ'

1,2. Комiсiя (уповноважеfiий) iз соцiальною страхчвsя
],:lu* '9 

ЗЙ"' 
';;;;" 

<про загальнообов,язкъве 
tЛЯ_ПiДПРИСМСТВа Дiе вiдповiдно до частинt

дtяльностi керуеться вкдi
положенrrям, 

" .ч*о*'"r:ф-"';;; ё;;Й;fiffi::i*::"lT:ý###iЖ;}H|
"ur"рi-"rо-.iб";;;;;.:1Тi"И 

НОРМ€ТИВНО-ПРаВОВИМИ u*r*n, ЩБ оЙБоr" n,n u"rr]
Положення про *о"rara 

"о 
'u,агальнообов'язковим державним coui-"nn"'arp*}"uro".

засадичленiвко"t;iй#:Н,1'"iiХliijilil"1l#;;Чgj}Хtr*i;ffi*"ff:", органiзацiйнi
1.3. Органiзацiя роботи."iй";;;;;Ъ 1"}#,ý"#':'""1ffi"':rr"ЪЖ}. iз_ соцiального страхуванrи пiдприемства
ПРеДСТавником з".rр*о"ч"* о"iай;";"й1;;" trffi::iff' ДО Hei роботодавцем та
Представником застрахованrх осiб е Рада трулового коллективу пiдприемства.
Ч_лени KoMicii делеD/ються кожною пр€дставницькою
залежно вiд чисельностi засr**;;;;;":#.::Т:::: СЧОНОЮ СаМОСТiйПо у рiвпiй кiлькостi
членикомiсiiвикоц/ють.:Ж::Ж,;'##::#;;"-. 

--"""v J YLD.

Строк повноважень членiв, KoMicii та i.x кiлькiсть вiд кожноi сюрони встаноыIюються спiльнимрIшеншIм представницькrо< cTopiH.
РiшеннЯ про делегування членiв до KoMicii iз сОфОРМлюються: робЬюда"цем _ його наказом ч'Рл*1""ОIp 

СТаХУВаННя пiдприемства
ПРеДСТавником ,чЪ.р*оl'чп* осiб _ вйповiдним o,1|. '"'n" РОЗПОРЯДЧИм докуLrенюм,
ПРеДСТаЫuе itг.ер"Й застрахованrо< осiб. УlШеНВIМ УПОВНОВ&ЖеНОГО оргаЕу, який

1if Жnr'i::ilЖ"# :.:;:y"#T#JT:#,,:,::|1*"TBa пiдзвiтна роботодавrчо та
РОбОЧИМи ор.чrч"Й викона"чоi дЙЙ ЙЙ'"Й;;;НОВЛеНОМУ 

ПОРМКУ пiдлягае. первiрчi
абО його вiддiленнями. 

--- A'rrvЧt .*lvý/ 
'.,ЦltUIЬНОЮ cTPaxYBaHЮI Украihи (лалi 

-- ооlц;
1,5, Роботодавець та представнхк_^тро".r*. осiб сприяють роботi KoMicii (уповноваженому)Iз со 

.цlальноЮ с'рахуваншl пцпр_иемсrъц Сrъороrо", й_о*- необхiднi умови шляхом надашUIпримlценIя з вiдповiдним облад{анням +- й*д"й iT засiдаlъ *;;;;;;;нь про i"
ffioii:"* 

У ЗРlЧНИЙ ДЛЯ ЧЛеНiВ 
"*'Ь'Т ;r-;;;;Ь*r^, Jдt|ов оплsтr праrц за ii мiсцем

l;i;#:"n!::Б"i| &ff*-ВНИХа 
Етрахоrашrх осб ootт.щтъсr забс:.зпечешlя KoMicii

жг*ж"i,н#*ll*iЧ##*ЧЖ,
соцiальною стр*у""r*у.",r.r;;;; rЖЪffi'..Фm ДеРЖаВНОю

Голова Ради трудо_вого
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2. Права i обов'язкп lcoнicil ýповповежепого) iз соцiального страхування

пiдпрпемства

2 . 1 . Комiсiя (уповвоважений) iз сочiальною стрхуванrя пiдприемства мае право :

- отримувати вiд робоmдавця вiдомостi щодо суми фiнансування Фондом для надання

матерiального забезпечення найманим праdвникам;

- отримувати вiд робочою оргаЕу виконавчот дирекцii Фоrrду або його вiддiлення безкоштовнi

консуль"ачii , 'й"" засmсуванкя законодавства про загальнообов'язкове державне соцiальне

"rpaiy"u"* у ,в'язку з тимчасовою втртою працездатностi;

- звер.гатися за необхiдностi до робочих органiв виконавчоi дирекфi ФондУ абО йОГО ВiДДiЛеНЬ

щодо;еревiрки правильностi видачi та продовжевIrя листкiв непрацездатностi застрахованим

особам пiдприемства;

- перевiряги дотримання застахованими особами режиму, визначеною лiкарм на перiод

тимчасовоi непрацездатностi;

- звертатися До рбочиХ органiв виконавчоi дирекцii Фонду або його вiддiлtнь у разi спору мiж

комiсiъю (уповноъаженим) iз соцiапьною стрмування пiдприемства та рботодавцем з питань

надsнЕя мвтерiаJIьного забезпечення застрахованим особам пцприемства, а також у випадку

невиконання роботодавцем рiшень KoMicii (уповноваженою);

- вносlтги до робочих органiв виконавчоi дирекцii Фонду або його вiддiлень пропозицii по

органiзацii та улЪсконаленню роботи по соцiальному стр&(уваЕню на пiдприемствах,

2.2. Комiсiя (уповноважений) iз соцiапьною страхування пiдприемства зобов'язана:

- приймати рiшення пр призначеявя матерiальною забезпечення;

- приймати рiшенrlя про вiдмову в призначеннi матерiа.лlьного забезпеченIи, про припиненtя

йою'виплати lповнiстtо або частково), рзглядати пiдставу i правильнiсть видачi та заповнеяIи

листкiв непрацездатностi та iншюr документiв, якi е пiдставою дJIя надання матврiального

забезпечення;

- здiйснювати контроль за правильним нарахуванням i своечасною виплаюю матерiальною

забезпечення застрФ(ованим особам роботодавцем за рахунок коштiв Фонду як за власною

iнiцiативою, так i у зв'язку iз зверненням застрахованих осiб;

- вживати заходiв по своечасному наданню на пiдприемствi заотрхованим особам

матерiальною забезпеченrя за загальнообов'язковим державним соцiальним стахуванням у
зв'язку з тимчасовою втаюю працездатностi;

- брати }лrасть у первiрках, що здiйсюоються на пiдприемствi робочими ОрганаI\rи викопавчоi

лирекцii ФондЛ з пIпань правильностi використання стрФ(овиr( коштiв, надавати кокгроJIюючим

opb"u" необхiднi докумеIпи 1а пояснення з питань, що виникають пiд час перевiрок;

- здiйснювати заходи по усуненню виявленЕх комiсiею (уповноваженим) iз соцiальною

стФ(уваннЯ пiдприемстМ та коЕтрJtюЮчими органамИ порушень з питань надання

матерiальногО забезпечення, викорrrстанrп страховrл< коштiв.

3. Повноваrсення KoMicii (уповпоч:tпоrо) Ь соцiальпого страц.вання пiдпрпемства

з.l . Комiсiя (уповноважений) iз сочiаьlrою сrрохуванrrя пiдприемства:

3.t.l. Приймае рiшення про прюrrаченпr бо вiл,rову в прrзначеннi матерiальною забезпеченrя
(допомоги по тимчасовiй непрщ1eздшюсri (rхrпоqаючн догляд за хворою дитиною), вагiтностi та

пологах, на поховання) i перлве йою робоmлавrцо для прведенЕя виплат, здiйснення

розрахувкiв тощо. Приймае рiшеlпп пр прrшшешrr внплати матсрiальною забезпечення

ino""i..,o або часжово). Первiряс вцдачi те заповнення докумеrпiв, якi е

пiдставою для наданrя матерiалыюrо забсзrrчсmr-

3.1.2. Здiйснюе коЕгроль за прsвиJьЕхх ЕрФryвяt -g i сшrcною виплатою матерiапьною

забезпечення застахомним особам.

З.l.З. Бер учsсть у первiрквх оргаяiзшлТ IGщo *rрооушпtя застрхованих осiб

лiкувально-профiлакгичним закладом, дотрпхrriЕ! пFl тФЕпоrо pexrмy лlкування,
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Веде облiк осiб, якi часто та ювю хворiють (особи, якi * Ti:_il _l?_ 
мiсяцiв були

непрацездатними з прrводу о. юго захлорювання не менше тьох випадкiв rз загальною

кiлькiстю днiВ непрsцездsтtlоСтi 3G-r0 :HiB абО з пркво,ry рiзнlО< захворювань не менше чотирьох

;;;;t;; o.run"i l2 
"i""ui" 

l.-оrrоllою кLrькiстю днiв непрцездатностi 40-50 днiв), а також

осiб, якi о,ФималИ ,"r.*, *i"й"r"*ri у зв'язку iз невшробничими травмами, аналiзуе,

iнформуе та вносить прпозиIд-i з пrтань знюкення рiвня захворюваностi роботодавщо та

прЪдiо""r*у .чстраховаяrоt осiб,

3.1.4.Здiйсшоеко}Iтрользасво€часнимнапразJIеннямдовiддiленняробочоюорганУвиконавчоi
дирекцii Фонд/ змв-розрахункiв пр HBpaxoBaHi застрахованим особам суми матерiальною

забезпечення. ПроводитЬ щоквартально аналiз використанrи коштiв Фонду на пiдприемствi,

З.1.5. Вносить пропозицii рбоmлавrцо щодо вИшкодування Фонду B}rTpaT по коштах Фондl,

проведеншх з порушенням "rrпоJ 
au*o"oooBcTBa або використанж не_ за.призначенням, iнiцiюе

перод робочим органом виконавчоi дирешцi Фонду або йото вiддiлен_няу л_:у,о nPo

вiдшкодування Фондl вlтграт на виIlлату допомоги по тимчасовiй rl*рт_11"т_": у зв'язку iз

й;;;; """прJбrr"Ъ.о 
харакгеру у випадках, якщо це сталося з вини iншю{ юридичЕих

або фiзичних осiб' 
эння koMicii iз соцiального страхуван}rя

3.1.6. Розглядае скарги працiвникiв пiдприемства на рtшt

пiдприемства no 
"*ur** "u*pi-",o, 'чб"",ечення 

за pErxyнoK коштiв Фондr, здiйснюе заходи

по розв'язанню викJIаден}fх у нпх питань,

3.1.7. Проводrгь на пiдприемствi роз'яснювальЕу рботу та надае консультацii з питань надання

матерiЙьного забезпеченrrя за рахувок коштiв Фонду,

3.1.8.ЗабезпечУегласнiстьроботикомiсii(Уповноваженою)iзсоцiальвог!страхУВання
пiдприемства з пЕтань надання матерiального забЪзпечення за рахунок коштiв Фондr,

4.органiзачiяроботикомiсii(Уповноваrкеного)iзсоцiальпогострахувlПня
пiдприомства

4.1.основноюформоюроботикомiсiiезасiдання'якiпроводятьсявiдповiднодозатВердженого
нею плану, але не рiдше ;;;;;;i; на мiсяць, Члени KoMicii беругь участь у ii засiланнях

особисто без правв передання cBoii повноважень iншим посадовим особам,

КомiсiяправомоЧнаприйМатирiшеннязанаявностiназасiданнiбiльшеполовиниi.i.членiвза
паявностi представника Йпоi.тoро,п, Засiдання комiсii.протоколюег_ьт: Н:::,::::::
вважаеться прийнятим, якщо за ""й 

про'по"увала бiльшiсть присутнiх на засlданнl членlв

Йri"ii. V p*i рiвною розполiлу голосiв голос юлови е вирiшальним,

на першому засiданнi koMicii вiдкрlтгим голосуванням обираеться ii голова..та заступник голови

KoMicii, якi мають предстаышти рiзнi представницькi сторони, Голова KoMicii та йою засryпник е

вiдповiдальними за невиконання cBoix повноважень перед комiсiею, Вони можlть буги

позбавленi cBoi.x повноваЖень за особистим проханЕям, ,u йiцiчrr"оо членiв KoMiciT (бiльшостi

"Й.ч.-"*i 
iT *iлькостi), за поданням робочою органу виконавчоi дирекцii Фонду.

Якщо члеН KoMicii З будь-якиХ причин позбавляеться cBoik повновФкенъ,.. сторна, яку BiH

представля€, мае делеryвати iншою представника на сток повновalкень koмlcrr,

4.2. Уповноважений iз соцiальною страхуванюl пiдприемства розглядае rlтт* наданЕя

матерiального забезпечення за"тра*о"анй" особам у rrripy надходкення вiдповцних зверяень,

,"o"i,* необхiдних для ix вирiшення докуме}Iтrв 1 приймае вiдповЦнi рiшепня,

4.З. Рiшення KoMicii (уповноваженою) iз соцiальною страхуванrш пiдприемства оформлюються

nporo*ono" в день ix iтрийrrятгя згiдно з додатком до цього Положення,

5. Вирiшення спорiв

5.1. Рiшення KoMicii (уповноваженою) iз соцiальною стахування пiдприемства про

призначенюl або 
'Ъiдмову 

у призначеннi матерiальною_ забезпечення може буги

оскарженим ,u"rp*o"u"bo особою до вiддiлення робочою оргаку виконавчоi

дирекцiТ Оо"ду. i. п"кбувас на облiку пiлприсмство, протяюм'ry]: 
] _yл"i:1

отимання повiдомлення пр таке призначення або вiлмову, що не позОавляе права

застрахованоi особи зверrrугися з цих пЕгань дО СУДУ

L-l
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ПОЛОЖЕННЯ
про комiсiю з проведепнялквалiфirсачiйноi aTecTauii

прачiвнпкiв КП (УЖК J\!1)

, ,.';."*;;;,;;JK:ж. проведен}ur ква.rriфiкачiйноi атестацii працiвнпкiв кп_<у_жк N1> (далi

- Положення) визначае пор"ло* прп""о"ння, пiдвищення, ",*"" та позбашення квалiфiкаuiйнпх

ж"lкigт#:}:ж:,"jffilJ"нз;ж;;*""]6у:'оквалiфiкачiйнихкатегорiй(розрялiв)
працiвникам проводиться , ";;,;ъ;;;ноi 

оцiнки ix професiйного рiвня i поглиблення знань,

морального i матерiального Ййй"ч"о професiйного ро"ry, покрвще"* 
"iо9:з_у_,, *]",ановки 

l

використання *alpi". пiл"пщеi;'#;;-"[;Jri-прччi""п*i.i" "n*o''**" 
посадовrтх обов'язкiв,

1.2. ПрисвоснНя, пИ",п*""Й, iЙБня, п9баlлення 
--Ьалiфiкацiйнкх 

категорiй (рзрялiв)

проводrться комiсiею .] пр"'й."""' *"-iФiкачiйноi..атеЕачii прачiвникiв кП (УЖк Ngl )) (далi -

Ймiсiя), яка створюеться у порядку,_ визнач"i9"у ду]I l Iоложенням,

l.З. Присвоення, пИ"пщ"rlrrя Ъал_iфiкачiИноi **l1чi,_,9_":l1g) проводIпься Комiсiею за заявою

.р"цi"irr*ч * пИ."авi подання KepiBHпKa струкцФного пцроздlJry,

1.4. Квалiфiкачiйна категЙ 1розрял), "* _ 
nponl"o, присвоюеться, пiдвиuцlсгься працrвникам

послйовно (друга, перша, ";" i;ii-,;';" 
И-й)l i в подальшому ii пiдтвердження не вимагаеться,

;;il;й-i;;;"рЬлб",е",* у *нкгi l ,l 1 даного Положення,

l ý пписво€ння. пИ"пщ"r,lj ЫiБr-*lП""Т категорii (розря,ry) праuiвникам проводитъся за тими

;;;;;, ;;;;и че передбачено квалiфiкачiйними характеристиками,

1.6. ,що aTecTauii *" прrr""оБ"] ,*й""-*"r* *-iqi,качiпнкх категорiй 1розрялiв) допускаються

працiвники, якi мають ,.р";;й;;iфiкачiЯнимп характеристиками ocBiTy та стаж роботи на

?Ч:"Ё##":::tr;мовою для присвоення,. пiдвищенrrя квалiфiкачiйнюt категорiй (розрялiв) е

виконання впмог по ,и#;;;Б-;аrriфiкачii . 
вiлповйно до встановленоi законодавством

перiодичносгi "ь п"рпиJНiiг" y*"i"J"""i-ik ,iлроздiлах) що забезпе,туlоть пйвищенrrя

квалiфiкацii i пере п iдготовку ка,дрlв,

1.8. Працiвrпrкам Molr<e б)rп frl"*"л пiдмщена квалiфiкачiйна категорй (розрял) як за основною

посадою, тах i за 
"о""rоrо 

о;;;;йом, Працiвяики, що пращоють на умовах неповного робочого

часч або за сухiсюпrгвом, ";;;Ё;; ";Ё;i;;"-й;своення 
(пiдвищення) квалiфiкацiйнкх

кЙгорiй rю заfrчаяiй rюtддi на залальнях пцставах,

l .9. прцiвlлшL oi *'-Jй-"- """i_"*i пйготовки, встаяовленот rвалiфiкачiйними

xapaкTeptlcтrrarxr- -",' 
'"оо"лоо 

покладенi на них посадовi обов'язки, пйвицц,rоть в

устаноыtеюху ,"рrоу "-,-''"Joio"b l rу..тэ_*боти 
на посадi, за якими це передбачено

квалiфiкшriftшсклаJIаснеменше3рокiв,проходятЬатестацiюУвстанов.пеномУ

iтJъffi Ец+iвцifr{у втегорiю (розрял). i неодноразово допу,].т.п порушення

посадовкх обо'б. ,. mrй ..рrr,"". .rру"rур;;;- пйроздlJry ,"""ry,".![, 
позбашtенi

KBa:liфiKarriiboi оtrр-,Б й- Ьоi*iiина-категорiя (розряд) може бУГИ ЗНЮКеНа На

пi:ставi вi.ш.шо #;;*-dfr-T кЪхiсii. якою 
"о"" 

буп" ,rpn""ocHa (пiдвищена),

1.1l. Прцirв _ Бвlr}irшimюl категорii 1ЙrпЙ.l * jуул.-y-'фiкачiйна

категорiЯ (pcrpo.1 фr В * чт_iJlr",о,й, пйвищення квалiфiкачiйноi категорп

(розряry) El l]rrз -tгз_ ,rG Е р,яiше Hirt черз один piK роботи на посаJIl пlсJIя

пЪrб"-"rо,. r-чв]-tроgц'l_
2.Повн@i:l:Jl-*
2.1. У cBoiт .rirrGti Ей "Е"- 

Уцеitщ цlнними нормативно-правовими актаJ\{и,

*o'pe.n"orr-o 
- 

ц ;-лстi Tr tm, ПоJюIеrп х,

2.2. KoMicil:
- визначас mFDB{чrB i -rqlr ш- рdотв;

tl

I
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- прийма€ piL:"-; -:, --:--: . --_i -- --:.--,. .::i ]]l9ншання (не пiдвищення), зниження або
позбавлення L-|- = _-. , ..L ,- r! a - :, .:il:t, в \te;,}ia\ cBoix повноважень:
-да( peKoveHJL _ ] - ,:-:- --],.].:_ i- -:- - , ;хя , *й i. шо сюrа:а( атестацiю.
2.3. Комiсiя стэ]:-].-:._; _,_-:_ - - ii.:ч_ -_:aЕн x!r\!iciiл \повновa)кена особа вiд колективу.
2,4, .I|o clira__. - - ,: |т. - -): _- =_ r. \l_-:T:KTHi працiвники з числа керiвникiв i фахiвчiв
пiдроздiлiв,
2,5, Персоно::-.j _._-- , - _ :.::. iн:нача-ться наказоv нача,lьника iдоводlл-гься до вiдома
працiвникiв
2.6. голова к]\!::
- органiзов}{ } i.]:-. .: ч : .,

- визнача( Jаг.. -: v _-. -:, :.lення ]асi.]ання:
- веде засi_]анн; !:] ч:::j.
- забезпеч} € п , :;_] . 1 -aнний засi_]анttя та його регламеtlг;
- пiдпис}€ пpr:_ i:_.l jаaiJання та пiJво.цtлгь пiдсумки його проведення:
- вносить пр ,п--:и-i;I пj 8.]оскона]енню роботи KoMicii,
2,7, Чlени x,,\{1,II \!ають право:
- ознаЙо\l.]юватися з Jок},ментами i матерiалами. поданими на розгляд Koмicii;
- заJIвJяти }Llопотання. висловлювати мiркування з питань. цо розглядаються;
- висло&lювати окрему ,ryмку з оформленням ii у письмовому виглядi.
ЧЛеНИ KoMicii бер}ть )^racTb у прийняттi рiшення шляхом вiдкритого голосування.
3. Поряdок робоmч Koшicii
J.l. 3асiдання KoviciT проволиться у визначену даry з урахуванням матерiалiв. поданих на iT розгляд,
Поданвя на присвоення! пiдвищення. знюкенflя або позбавлення ква.'riфiкацiйноi категорii (розряду.1

подасться до KoMiciT керiвником c,l р) кryрного пiлрозлiл1 .

].2. Комiсiя повинна розгляttуI и представленi ма l epiм и не пiзнiше. нiж за два мiсяцi з дня Тх подання
та повiдоми,ги працiвникiв пiдприсмства про дату. мiсце i час проведення засiдання KoMiciT.
3.3. Прачiвникам, що не з'явилися на засiдання KoMicii з повакних причин. атестацiя переносtltься на
iнший TepMiH.
4. Поряdок прuсво€ння, пidвuлцення, знulкення, позбамення квмфiкацiйноi каmеaорi| (розря0!)
4.1. Комiсiя розглядас представленi матерiали, засл}хову€ характеристику безпосереднього
начаJIьника особи, яка ск,rадае атестацiю. а тако;к i] вiдповiдi на поставленi питання i приймас

рiшення.
4.2. Рiшення KoMiciT приймасться вiдкритим голосуванням бiльшiстю голосiв присlлнiх на if засiданнi
членiв KoMicii. Засiдання вв:Dка€ться правомочним, якщо в ньому бере y.lacTb не менше 2/З i] складу.
При piBHocTi голосiв рiшення приймасться на користь тогоJ хто атесryеться.
4,З, Комiсiя приймас одне з насryпних рiшень :

- присвоi'ти вiдповiдну квалiфiкацiйну категорiю (розряд):
- не присвоitи вiдповiдну квалiфiкацiйну категорiю (розряд);
- пiдвищити вiдповiдну квалiфiкаuiйну категорiю (розрял);
- не пiдвищrrги вiдповiдну квалiфiкачiйну категорiю (розряд)l
- понизrrги квалiфiкачiйну категорiю (розряд);
- позбавити квалiфiкацiйноi категорii (розряду).
4.4. Рiшення KoMiciT оголошуеться тому, хто атесryеться, безпосередньо пiсля голосуванrrя,
4.5. Засiдання KoMicii оформляеться протоколом. який пйписують голова KoMicii члени KoMiciT та yci
присlтнi на засiданнi KoMiciT.
4.6. Рiшення Kov iciT оформляс,] ься наказом по пiдпри.мству,
,1.7. Вiдомостi за результатами атестацiТ заносяться в Iрудову книжку в графу "Вiломостi про робоry".
4.8. Труловi спори, якi виникають за результатами роботи Koмicii', розглядаються в порядку,
встановленому законодавством УкраТни

t-j
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ПОГОДЖЕНО>>
0лова Ради трудового

к]Ф l)
В. В. Пашковська

ПОЛОЖЕННЯ
про наданпя одноразовоТ матерiальноi допомогп

працiвннкам КП (УЖК J{Ъl)

,Щане положення вводt,r.ться з метою впорядк}ъапня розподiлу коштiв, направлених на
MaTepia.TrbHy допомогу працiвникам КП (УЖК Jфl >, а також посилення контолю за
використанням цих коштiв.

Робiтникам, IТП i службовцям в окремих випадках може буги видiлена матерiальна
допомога з фонду заробiтноi плати або за рахунок коrrггiв пiдприемства.

Матерiальна допомога видiлясться у випадках:

- при тривалiй хворобi працiвпика (бiльше одного мiсяця) - в розмiрi однiеi середньоi
заробiтноi плати по КП кУЖК J,lb 1>;

- у зв'язку iз смертю родичiв (батькц дружини, чоловiка, MaTepi, дiтей) - в розмiрi
однiеi заробiтноi плати;

- у випадку оlримtlння iнвалiдностi в результатi отимЕlння тавм на пiлприсмствi - в
розмiрi - згiдно чинного законодавства;

- тим, якi понесли MaTepia,,rbHi збитки у випадку стихiйного лиха - у розмiрi до однiеi
заробiтноi плати. надаяня матерiалi Bl

- у зв'язку з тяжким матерiальним становищем робiтникiв - в розмiрi однiеi заробiтноi
плати;

- матерiапьна допомога може буги видiлена ciM'i у випадку cMepTi саrrлого працiвника -
в розмiрi - 2-х мiнiма.тlьних заробiтних плат.

- матерiальна допомога може надЕватись працiвнику в зв'язку з ювiлейними датами (50,
55, 60, 65, 70 poKiB) згiдно стажу роботи на даному пiдприемствi або комуна,rьнiй сферi:

о до 5-ти poкiB - 50% мiнiмальноi заробiтноi плати;
о до 10-ти poKiB - одна мiнiмальна заробiпrа плата;
о вiл 10-ти до l5-ти poKiB - пiвтори мiнiмальних заробiтних плати;
о Bi.r l5-ти i бiльше - двi мiнiмальних заробiтних плати;

- ветеран&v ВВВ та учасник{lшl ВВВ до дня Перемоги - матерiальна допомога може
надаватись з фонлу профспiлки.

Видача коrггiв на допомогу проводиться один раз в piK, на пiдставi заяви працiвника.

о)

Головнпй бlrте-тrер Н. Б. Рябушко
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ого, якiсного
у встановлений TepMiH посадових обов'язкiв.

виробнича

tiB безпечного

правил технiки

iкоординацiя
1виконання робiт
lбригадi (бригадир).

правила експлуатацii закрiпленого за брига,дою
прачi, технiки
безпеки при

устаткування, iнструкчii з охорони
промисловоi caHiTapii i пожежноi
робiт, що дор)п{аються бригадi.

прадю в бригадi з ypMyBaHIrE\( вкчог ii
викон{ltlня виробвrюго шиЕу

30

flогоджЕно,,

3. Завдання i
}lъ

з.1

I. зrгаш,Еi п(LIслеЕпя впробничоI бригади i брпгадпра1,1, Виробпrча брпгада € первинним осередком трудового колективу пiдприсмства iНИЗОВОЮ J'lЕКОЮ КеРУВаНЕЯ ПРаЦеЮ. Бригада поеднуе робiтпикiв Ь ariiouro.o iнайефекпrвпiшого впкоЕilнпrl uпрЪбнrrчоaо a*о*r" 
"u 

ocHoBi товариськоi взаемодопомоги,загальноi зацiкав.тевостi i вйповйальностi за рзультати роботи.1,2, Бригала створю€ться вйповйrrо o".r;;i i;;;порядження) керiвника пiдприемстваабо керiвпика Вкробничоi 
"aт111 ]j ч"*у Ьlпо.Ь 

"'i{y*rlpro.o 
пiдроздiлу. Комплекцlванняновостворюваноi бригади здiйснюсться на ocHoBi пйцппу лобровiльностi. При включеннi

aол.-Зду брпгали нових робiтникiв береться до уваги дlшка бригади.
1 ] Виробннчу бригаду очоJIюе бригалир. '
1,4, На посалУ бригадира виробничоi Ьрr.чдt призначаеться передовий квапiфiкованийробiтниц що мае авторитет у члЪнiв бригади.

" , 
j: Сrо.r*ора виробнпчоi бригади i брпгадираz,l, L кJIад l штатну кiлькiсть 

.виробничоi бригади i бригадира затверджус начшlьник КлпУЖК ]ф l >, виходячи з ичtов i o"oOnn"o.r.ii дi;;";; пiд,jп.""ruчБ;;;; майстрадiльницi та (або) майстра ieMoHTHoi дiльницi та за ix погодженням.
1.1. ло скJIаду виробничоi бригади входять категорii робiтникiв.Z.J. lvltмcтep дlльницi чи майстер peMoHTHoi дiльницi розподiляоть обов'язки мiж членамивиробничоi бригади.

tня стабiльностi складу бригади на ocHoBi створення
сприятливоi дiловоi i соцiально-психологi.ш,

виробничоi бригади iop*
редОачеЕими за його фахом Сдиним тарифно-квалiфiкацiйним
вiдником робiт i робiтничих професiй, 

'оодчr*о"Ь 
йо"""п

Рлекгиву К

завдання).
Забезпечувати



зl

Зrifuвгп коЕгрJrь за дотриманням членами
тmrогiшого прцесу i виконанням виробпи.пtх завдань.
Зrirсшовагп свою робоry у тiснiй взаемодii з
lраJою) брша,шt, виносити на Його розгляд
IIETaEEI дiя.lьностi бригади (стан тудовоi
в8с}ъакrя ч;Iенiв бригади до встаповлеппя надбавок i доплат

{.OpTrrinrir щшri у ввробппчiй брпгадi
4.1. фгапiзапiаri фрш брпгал, ix кiлькiсний i квапiфiкаuiйний склад встаноыIюються
виходячп з обспl-i сrталшостi робiт, змiсту й характеру виробничого процесу, матерiально-
технi.пrого забезпечешr робочrх мiсць та iHrrп.rx факторiв,
4.2. ВЕробшчd BraB (завдшrня) встаrовпосться бригадi, вrходяtш з дiючих технiчно
обгрукговаm< порr прчi i виробни.мх поryжностей. ,Щля виконання плану i технiчно
обгрукгопя,.тх ворv шрчi бригадi створюються необхiднi органiзацiйно-технi.пri уI\{ови. За
нею закрiптоrогься виробнича площа (зона обслуговрання) i устаткуваппя, бригада
забезпечусгься техяiцrою документшliсю. iHcTppteHToM. сировиною. матерiалами.
4.3. Оплата прцi робiтникiв виробничоi бригади здiйснюеться вiдповiдно до дiючпх
тарифню< ставок (окладiв), норм прачi, вiдрядними розцiнкаrrли i положеннями про оплату
працi та прмiювання.
4.4. .Щоплата бригад.rрам, не звiльненим вiд ocHoBHoi роботи, за керiвницгво бригадою
проводиться вiдповiдно до Колеюивного договору та чинного законодавства.
5. Права впробничоi бршгадrr i брпгадира
5.1. Брати 1"racTb у розробчi потоt{нrх i перспективних планiв бригади.
5.2..Щавати рбiтникам бригади необхiдri вказiвки щодо проведення робiт обов'язкового для
них характеру.
5.3. Вносити адмiнiстрацii пропозицii щодо зарахувапня робiтникiв у бригаду i виключенпя з
Hei з урахуванням д}ъ{ки колективу (ради) бригааи.
5.4. Припиняrи робоry в тих випадках, коли порушення правил технiки безпеки може
викJIикати загрозу для здоров'я tш життя робiтникiв, негайно сповiщати про це майстра чи
iншого керiвника.
6.Вiдповiдальнiсть впробничоi брпгадп i брпгадпра
6.1. Бригалир виробничоi бригади несе вйповйа,тьнiсть за якiсть i вчаснiсть виконаЕЕя
покJIадених на нього цим Положеннш обов'язкiв,
7.Зак.lIючнi положеппя
7.1. У разi виявлення невiдповiдностi якогось пункту Положення реальному стану справ у
виробничiй бригадi бригадир, працiвник бригади або iнша особа вправi звернутися до
алмiнiстрацii пiдприемства iз заявкою про впесення змiн i доповпень у Положення.
7.2. Внесена пропозицй розглядаеться 4дr,tiнiстрацiею пiдприемства протягом одrого мiсяця
вiд дня подачi змвки.
7.З. За результаташ\rи розгляду виноситься рiшення:
- прийняти змiни чи доповнення;
- вiдправитИ па доопрацювaШпя (iз зазначенпям TepMiHy лоопрацювання i виконавця);
- вiдмовитИ у прийняггi BHeceHoi пропозицii (у цьому випадку заявнику Еадсилаеться
обrрунтована вiдмова в письмовому виглядi).
7.4. Внесення змiн i доповнень у Положення затверджуеться начЕlльником КП <УЖК Ns1) за
под.rнням майстра дiльницi та (або) майстра peMoHTHoi дirьницi.

ПОГОДДЕНО:
Юрисконсульт CrИ2v Ю. А. Марчук

tl
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ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення навчаппя

i первiркп знаttь з пптань охоронп працi КП (<УЖК.}{Е 1>)

1. Загальпi пшопеЕЕя
1.1. Положешя про порядок проведенЕя нaвчання i перевiрки знань з питtlнь охорони
працi (далi - Положення) встtlноыIюе порядок навчання та перевiрки знаrь з питань
охорони прпi прачiвникiв КП кУЖК Jt 1>.

1.2. Положепвя спрямоване на реалiзацiю на пiдприемствi системи безперервного
навчzшItя з питань охорони праui працiвникiв, надання першоi медичноi допомоги
потерпirпrм вй нещасних випадкiв i правил поведiнки у разi виникненlrя аварiй.
1.3. Нагляд за дотиманням вимог цього положення здiйспюють оргllни державного
нагляду за охороною працi, а конlроль - сrryжби охорони працi центальнrтх i мiсцевих
оргшriв виконавчоi влади.

2. Оргапiзацiя навчlння i перевiркп знапь з пптань охоропп працi
2.1. Прачiвники пiд час прийняття па робоry i в процесi роботи проходгь у iHcTpyKTaжi,
навчанЕя та перевiрку знань з питань охороIlи прачi, надzшЕя першоi допомоги
потерпirпrм вiд пещасних випадкiв, а також правил поведiнки у разi виникненпя aBapii.
2.2. Органiзацiю навчання та перевiрки зпань з питань охорони працi працiвникiв
здiйснюють працiвники сJryжби кад)iв або iншi спецiаlliсти, яким роботодавцем доручена
органiзацiя цiеi роботи.
2.3. Особи, якi сумiщають професii, проходять навчанItя, iнструктаж i перевiрку знань з
питань oxopollп працi як з ixHix основпих професiй, так i з професiй за сумiсництвом.
2.4. Перел перевiркою зпань з питань охорони працi на пiдприемствi для працiвникiв
органiзуеться н!вчання: лекцii, семiнари та консультацii.
2.5. Перевiрка з}Iдrь працiвникiв з питань охорони працi проводиться за нормативно-
правовими актами з охоропи працi, додержання яких входить до ixHix функцiона"тьних
обов'язкiв.
2.б. Перевiрка знань працiвникiв з питапь охорони працi на пiдприемствi здiйсшо€ться
комiсiею з проведення навчанЕя i перевiрки зпань з пll.гань охорони працi (дапi
комiсЙ), склад якоi затверджуеться наказом керiвника. Головою KoMicii призначаеться
начальник пiдприемства. .Що складу KoMicii входять: iнженер з охорони працi, майстер
дiльницi та майстер peMoHTHoi дiльницi. .Що складу KoMicii можугь залучатися сцаховi
експерти з охорони прачi вiлтrовiлного робочого органу виконавчоi дирекцii Фондz
соцiального стрiлхрzмня вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйнrтх
захворювань Украihи.
2.7.Yci .rлепи KoMicii у порядку, ycTtlHoBJIeHoMy Положенням, повиннi пройти навчаЕня
та перевiрку знань з mtтань охорни прачi.
2.8. Перлiк питань для первiрки знань з охорони працi прщiвникiв. з урахранням
СПеЦИфiКИ пi.щrриемства, скJIадаеться (шенами KoMicii та затвер.Фц/еться Еачапьником
пiдприемства.
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2.9. Рез}.дтт ц{п з шпаЕь охорни працi оформлюеться протоколомзасцааЕr rшii r 

-:**" 

i оер"БЙ знань з литаЕь охорони працi. TepMiHЬ""Т,iffiЕ:З* ' 
ooi,i 6"ороrи працi становиrьЪ",е"ше s po*i".

видастьсr mrr-! ,rЁЧ;""То"хх' 
працi виявили 

'*о"iо""i p".yrr"rur",
протокоriо**шl'},;;;'-ф;;i";;;}l""О-?#*"1Н';"#'""оiт;r""*"
правовЕ( rTb r dvnl'oql 

"рцi й , о.й*о
ОбСЯЗi m щтiп щопоо" o"p"ipKy знань. 

)ГО ВИКОНаНIUI КОНКРеТНИХ ВИДiВ робiт, в
z. l u. t IDaIпlElEx пi п
посвiдrcеь . фо".*rp*ОДrТЬ 

НаВЧlШНЯ i ПеРВiРКУ ЗН:lПЬ з питань охорони працi, видача
2.1 l . прп ".".r"d**Y;p.: 

ДIЯ Тrх, хто.виконуе робоrи пiд"ищеноi:;;а;;;"*.

Po]To*o*.u**"r#l"ffi #Ж;i,Ё#Ж"LHH:"жЁHj"TlJo.жT,*
2,12, Не доп}цаогьсi ло роботи npuui"""i,' 

"*i 
не пройшли нrшчанЕя, iнсцуктаж i1еквiгý зваш з шrтань охорони працi.

2,13, Вi,шовiдаlьпiс.ь за Ьр.анii"цirо i здiйснення iHcTpyKTaжiB, навчання та перевiркизпань працiваЕкь з питань охорони прачi покладаеться на пачальника пiдпри€мства.
3. Оргепiзrпir проведеЕня iнструкгаясiв з пптань охоровп працi
i;:rЖЖJT"ý "dЙ""'" '" Йа;'," перiоди,пrо, повиннi проводити

trЁжя""ннт;#н:*iоJнч"нi'нY"ffi";;ъжжl*#*
i;:*'i#il'#НЧаСОМ ПРОВеДепня iнструктажi__1 ,":*" охороIrи працi (даri _

3.З. Вступний lr.rр^*'пii"ilЖ#} ПеРВИННИЙ, ПОВТОРНИй, по,*Йо"rппi" цiльовий.
з yciMa працiвникlми. 

"*i ,rр"t"*оr"ся на постiйну або тимчасову роботу, fiезаIежновiд ix освiти, стажу роботи та посади;
з працlвниками iнших органiзацiй, якi прибули на rйлриемство i беругь безпосередню)пrасть У виробничомч ппоцесi або 

"иконуюrь'iншi йьоrп.Вступний iнструrгаж оро"одпr"a" iнженером , 
- 

o'*oporn^npuui. Програма та тривалiстьlЕстрУктажу затверджуються керiвником '"i.Trpn*"i"u. 
Запис прЬ "Б;;о"; всц/пЕогоlHcTpyKTaKy робиться в жчрна.lli ре€стацii ".й;;;; ь"rру*rч*уТпrТ*-"iйr" npuui .

#"i;fiНffiХ-ffЗ*; прводиться до початку йЁ;;;е;#;;",Чробочому
новоприйпятим (постiйно чи тимчасово) на пiдприемство;який_виконуватиме нову дIя нього робоry;вrдряджеЕиМ працiвником iншогЬ пЦ.rрrпa"ar"ц який прибр на пi,щrриемство i беребезпосерднЮ участь У 

"иробпrпчоrУ й;;;;;"коЕують iншi роботи. ПервиннийlнстуктФк на робочомЧ мiсцi . проводиr"." iЙп"Цу-ьно або з lрупою осiб одного
PfrJ";L*'#; На ПЙПРИСмствi ir.rру"цЙ'Г", охорони працi вiдповiдно до
з,5, Повторний iнструктаж проводиться на робочому мiсцi iпдивiдуа.llьно з окремимПРаЦlВНИКОМ абО ГРУПОЮ Працiвникiв, 

"*i "о*Ъ"frr" одrотипнi роботи, за обсягом i
H:::y__::ryri-y питань пер"Йнrо.о i".ту*Ыу.'-"''t
rIовторний iнстукгаЖ проводиться в 

- 
iермiни, визначеЕi Еормативно цравовими tlктами

io,X}X''lXl"Xl#l, #;;}'.'* У ГаЛУзi *о"lr*"rо.о господарства, або роботодавцем
але не рiдше: 

)РИСТОВУе НаЙМаНУ ПРаЦЮ) З }рахуванням *оr*р"."й умов црацi,
- на роботах з пйвищеною п,ебезпекою - 1 раз на 3 мiсяцi;- дIя решти робiт - I раз на б мiсяцiв.
J.б. l Iозаплановий iнструктаж проводиться з працiвниками на робочому мiсцi:- при введеннi в дю нових 

_ 
або ' ,r"р"й"у.r* пормативно-правовю< акriв зохорони працi, а т!жож при BHeceHHi ,"ilr ,.допо"-rii""оо r*,
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- ']:' -' -'-,, '1\IiHi або модернiзацii устаткування. приладiв та

Matepio_: : -_ . _. ]:j- -

- IIри г.:. _:: -_i --l 
: - :----?lВаЮТЬ На стан охорони працi;

призве.:ii -,::t _*_ ,":.;:rЭИЧОГ 
НОРМаТИВНО-Правових аюiв з охорони працi, що

fr'"Н:-'.' _'..' 
'_', 

' 

_ " 
| 

')1JЯ Робiт бiльш нiж на. з0 календарних днiв _ для робiт з

Позал,,-,-. :, ) -" -' -" -,a;лЦЦ;ffi;JTHf'Xffi:,", 
ono",", opuui"n,no^, чбо.групок, ,:,1 : - -, , .- фа-х1. обсяг i змiст позапланового i"сфукrч*уБiч"*ru"" u

XiJ*";l.....':" ']- :2.:-:i:1 За]е'КНО ВiД Причин i обставин. що спричинили потребу його
позап_lа-: ..; -_.:,... .ах jлi.."iY1 проводиться при порушеннi ними вимог Еормативно-
|ljffo:""'. 

:. . : r. }Jни праui. що мож}ть призвеЁr"," пр"ru"пи до травм, аварiй, пожеж
3,7. Цi,-lь, "ll; . -.::;'.а-таж проводиться з працiвниками:
- при .Tir:..:-_:: зарii або стихiйного ,rr,u, 

----'*'""

;Ж;i.;,+1".i;"l'ЯКi ВiДПОвiдно до законод.lвства, оформлюються наряд_допуск,
L{iльовиli :нстрlътаж проводиться iндивiдуально з окремим працiвником або з групою

;:Н:";jr"_О""nfi'";"Н.,';.;.'",""",о 
lп"iру*Ыу ' 

"",,nur*r".o залежно вiд виду

;"1r*:ЁТi;";.r,"r"_1"Jё1], позаплановий i цiльовийiнструктажi проводить
з,9, Первинний, повторний, позаплановий i цiльовий iнструктажi зiвершуютьсяперевiркою знаЕь У виглядi усного on"ry"*n" або за допомогою технiчних засобiв, а
;J."fr;а**Ъ;r';"uJ;Т,_:*"'ОК беЗПечних методiв прчцi, o.ooo.,--rnu opo"oorru
безлечного виконatяня 

ЫлЪних результатах перевiрки знань- yMiHb i навичок цодо
йr-r';;","Ъ""#;,о,,""ff ,";#-"J'ffi lJ#;JНТilh,Ъd""ТНЁ""Ж:
при незадовiльних результатах перевiрки знань пiсля цiльового iнструктажу допуск довиконання робiт не надаеться. Повторна перевiрка знань при цьому не дозволясться.
i'';"'-^!ry 

,о*едення первинного. повторного, nbrarr,ou"ouo.o та цiльового iнстрJrстажiв таlx допУск до роботи, о.о_б1 
]"u 

проuодrru iнструктаж, вносить ,*r" дЬ ж}рнfuтуресстрацii iнстРуктажiВ з питанЬ охорони прапi на робочому мiсцi.

S#X,Tй"*,I#J,H",".ffff]#,, ;;;;;;" повиннi бутипронумерованi,

I n*i BиKoHEltlHJl робiт,
1ЕструктФк рееструеться в
- не обов'язково.

__ 1: потребують оформлення Еаряду-допуску, цiльовийцьому нарялiлопуску, а " *ypo-i р"Ъ"rрЙii'lr,"rр-у*r*Ь
З,l1, Перелiк професiй та посад працiвникiв, якi звiльнлоться. вiд повторного iнструкгажу,затверджуетьсЯ начаJIьЕиком_пiдприемства. До цього перелiку мож}ть буrи зараховалi
Р1'.111_11: rrасть У. виробпичйУ 

"рой.Г- "Б Ее пов'язаrа з безпосереднiмоослуговуванням об'сктiв. машин. механiзмi". усrаr*у"*"";
;;ffiЖЪЖ ПРИЛаДiВ Та iHcTpyMeHTiB, збереженпям або переробкою сировини,

4.Стажування, дублюванrrя i доrrуск працiвппкiв до роботи4,1 , НовоприйНятi працiвникИ пiЙ пЁр"п"пО." 
-ii"Ъу"r"*У 

на робочомУ мiсцi допочатку самостiйноi роботи повиннi 
' 

пiл керiвництвом досвйченrтх. ква.пiфiкомнкхПР IlВНИКtВ ПРОЙТИ СТажування протягом не менше zrii-r"i", 
-Ь?йi**ifi 

"о*":1^:I:_1_"". пiл час проф_есiйноi пiдготовки 
"u np*o виконання робiт з пЬнщеноюнеоезпекою у випа,дках, передбачених 

"ор"чrп""о-пр*овими актаIrrи з охорони прачi.
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4,2, .Щощu ,D щЕпi форм.тпоеrься наказом. У наказi визначаеться тривалiстьстажуЕаЕпt D ErlETrtT прiзвище працiвника" вiдповЙального 
---au-'- 

npo""oarocTaxryBaEBt

1|IF З i проФ€сiй прачiвникiв, якi повиннi проходпи стallý/вання, а також
'pиBaJrIcTb 

Фr}tшп' визначаються начальником n.iД,prn"*"ou_ " 
"йЪ"иrо донормапшоrFо( ахгь 

1 
охор911 праui. Триваlriсть стаж)вatння залежить вй стажу iхаракrвру рdоп- е таюж вiд квалiфiкацii працiвника.

4.а. РобоrqrЕ,ю rцJrrrтюя право cBoiM наказом звiльняти вй проходження стажуваЕняпрацiппгrr, птй ша€ cTlDK роботи за 
"iдпо"iйоrо 

професiею 
"a ""ra" 3 poKiB абопереводпсr з одого 

"ч:atлу до iншого, де характ€р 
-роботи 

та тип обладнання, наякому вiп чпrrюrвrgrrе, Ее змrнюються.

1r.:л9:ry првошться за прграN,rами для KoHKpeTHoi прфесii, якi розрбrrяrотьсяlнжеЕероr. з охороЕЕ працi вйповiдно до фуrкцiональн,.х обоЪ'язкiв ffii"rn*a iзатвердIукlтьсr пачаьником пiдприемства.
4.6. У прощесi стшryвання працiвник повпнен:- закрiлrrа зЕаЕIrя щодО правил безпе.Лrоi експлуатацii технологiчтrого обла,щrапня,технологiшк i посqдових iнструкчiй та iнструкцit з оiорони працi;- оволодiтП ЕавI.камИ орiентрання у в'r|обнr.r.п.rх ситуацiях у нормалыI,nх i аварiйlпо<умова(;
- засвоiтп в конкрепrих умовах технологiчнi прцеси i облqдпанrrя та мотодлбезаварiйпою керування ними з меюю забезпечення вимог безпеки працi.4,7, Пiс,тrя закiпчення стажуванIlя та при задовiльних резуJьтатах первiрки зпань зпитанЬ охорнИ працi наказом ,'ачальника пiдlриемства працiвник доrй"*".rч"" досамостiйноi роботи' про що робиться .*n. J'",)Фr-i реестрацii iHcTpylcTaжiB; уПРОТИЛе}ОrОМУ ВИПаДку, якщо працiвник Ее о"ойi" ,iоо*йJ"rr---- 

-iiроо"r*пrrп
навитIками тш отримав незадовiльну оцiнкУ з протиаварiйr"* ,u пройпожежЕих
ч_нувань, m стФкуванЕя новим наказом може буrи продовжепо па TepMiH не бiльше двохзмlн.

Iнясенер з охоронп працi 6%{- С. Я. Борисюк
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ОДЖЕНО)
Ради трудового

о)
Ns 1)

N9 l))
В. В. Пашковська Лукашук

Додаток }Ё 13
норми

безкоштовноi вплачi спецодягу, епецвзуття i захпспих засобiв

i - вt:lý
Ит л\\вtsу,у

Що видасться, на який строк

костюм ;:./б - 12 Mic., рукавицi - l Mic,
Покрiвельник рулонниr(
покрiвель
та покрiвель iз шryчнж

Комбiнезон або костюм х/б - 12 Mic., рукавицi - i Mic., куртка ватна - Зб Mic.,
брюки BaTHi - 36 Mic., черевики - 12 Mic., пояс запобiхнй - до зносу, каска -
до зносу., окулярп захискi - до зносу

Машинiст екскlвsmра,
ltвтовишки та
автогiдропiлiймач4

Рукавичi - 2 Mic., напiвкомбiнезон або костюм /б - 12 Mic., черевики шкiрянi -
l2 Mic., куртка ватна.

Рукавицi - 2 Mic., черевики - l2 Mic.. перчатки дiелекгричнi - черговi. костюм

Куртка ватна - Зб Mic., брюки BaTHi - Зб Mic., костюм х./б -

Водiй iвтотанспортнtтх
засобiв Комбiнезон або костюм х/б - 12 Mic., рукавицi - б Mic., цФтка ватна - 36 Mic.

Червики шкiрянi - 12 Mic., кlртка ватна - Зб Mic., рукавичi лiелектричнi - 12
Mic., рукавицi комбiнованi - l Mic.,

Напiвкомбiнезон або костюм х/б - 12 Mic., черевики ш"фянi - 12 iric'" ру*авицi
комбiнованi - l Mic.

Куртка ватна черюва - Зб Mic., чоботи,

Куртка ватна чергова - 36 Mic.

Куртка ватна чергова - 36 Mic.

Кl,ртка ватна чергова - 36 Mic., рукавицi - б Mic.

Куртка ватна - Зб Mic., костюм х/б - 36 Mic., чоботи черювi, рукавичi - б Mic.

Pe'om'oi 
| Кургlо ватна - 3б Mic., костюм х/б - 36 Mic., чоботи черювi, рукавицi - б Mic.

Куртка ватна - 36 Mic., костюм х/б - 36 Mic., чоботи черговi, рукавицi - б Mic.
Чоботи гуr*овi - 12 Mic., рукавичi гуrиовi - l Mic., халат х/б - 12 lric- куртка
ватна - 36 Mic.

Mic., куртка ватна - зб Mic., фартут - 12 Mic., плащ

Iнженер з охоронп працi ryr- С. Я. Борпсюк

Fиву
/

l.

2,

4.

Муляр

5.

6.

,l.

Елек,грогазозварник

Чпстильник

8.

9.

Тесляр

Столяр

l
Елекфомоrггажник з I

освiтлення

Токар

начальник

Головний itoKeHep

l

1,7

MexaHiK

Завiдувач складом

Майстер дiльничi

21

Майстер

,Щвiрник
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<ЛОГОДЖЕНО)
Голова Ради трудового

Ns l)
В. Пяпlковська

.Щолаток ЛЬ 14

I

норми
безкоштовноi видачi мила

працiвникам КП (УЖК ЛЬ l)
.}lъ

пlл Норма, TepMiH

1
2

200 гр. в квартал

200 гр. в квартап
з 200 гр. в квартал
4 Менеджер (управитель) з персоналу

_ 
Бухгаlггер

200 гр. в квартал
5 200 гр. в квартап

6
Провiдпий eKoHoMicT з бlтоблiку та аналiзу .осподарськоi
дйльпостi .-
Юрrспоrсуоu, 

-

Ioru"rep . o"oponn .rрчцF
Д*Цур* "*.rуМайстер дiльницi

200 гр, в квартал

7 200 гр. в квартал
8 200 гр, в квартал
9

ю
200 гр. в KBapTa,r

200 гр. в квартал
11 Майстер peMoHTHoi дilъницi

MexmriK
200 гр. в мiсяць

12 200 гр. в мiсяrь

lз Елек,тромоптажник з освiтлення
та освiт.тпова.,тьних мереж

200 гр. в мiсяць

14 Електрогазозварник 200 гр. в мiсяць
15 Чистильник 200 гр, в мiсячь
16 Дчор
|7 Штукатур 200 гр. в мiсяць
18 Муляр 200 гр. в мiсяць

l9 Покрiвельник рулоннях покрiвель
та покрiвель iз штrшrх yатерiалiв

200 гр. в мiсяць

20 Тесляр 200 гр. в мiсячь
21 Столяр 200 гр. в мiсяць
22 Пiдсобний робiтник 200 гр. в мiсячь
2з Прибиральник с"т,гдбових примiщень 200 гр. в мiсячь
24 Сторож 200 гр. в мiсяrц,
25 Двiрпик 200 гр. в мiсяць
26 машинiст uвтовиIпки та автогiлропiдiймача 200 гр. в мiсяць
27 Тракторист 200 гр. в мiсячь
28 Водiй автотанс портm< засобiв 200 гр. в мiсячь
29 Машинiст екскаваюра одпоковшового 200 гр. в мiсяrц,

Iнженер з охорони прrпi а4= С. Я. Борпсюк
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ДЖЕНО)
Ради трудового

кП( .I!! l )

Iплtенер з охоронп працi

Комплекспi заходи по oxopoHi працi

одаток }l! 15

й?а- С. Я. Борпсюк

4212264l .;+'f*. ucl})

Наймепування заходiв

забезпечити прачiвникiв костюмами х/б
забезпечити

,:",",","." електромонтажникiв
дlелектричними рукaвицями та

вих KiMHaTax

яких не вистача€



ради трудового
кп Ns1))

В. В. Пашковська

Додаток М 1б

пЕрЕлIк
мiсць, професiй. i посад, працiвнпкам яких пiдтвердясепе право на пiльги такомпенсдцii за робоry В шкiдлпвпх i ваяских умовах працi

iк.Nъl)

tпруdовоео
|]ф]л

Професiя, посада

Розмiри пйы та компенсацiй за J.MoBaMп працi, пйтвердrкенпх зs
результатамп черговоI aTecTauiI робочнх мiсць за умовамн прачi

тривалiсть
додOтковоI
вйпустки в
календарннх
днях

безкоштовне отрпмання
м(NIока

0,5 л.
(постiйно)

в днl чисжи дим.- веrrг. каналiвМаляр, заfiягтЙ
пiдгоювкою поверхонь
пй фарбуваlпlя iз
засюсlъанням беrзш5t,
уайт-спирпry, ацетоЕу у
примlщенIях та ва

0,5 л.
(в днi роботи з ацеюновими фарбами)

Покрiвельrпшс рулоннж
покрЬель та покрiвель iз
штучнж матерiалiв,
безпосередньо зайняп{й
на роботж iз iзоrповашlя
пй час прпютувашrя

0,5 л.
(в днi роботи на рулоннiй покрiшi)

охоронп працi '-/--(ryq- С. Я. Борисюк

розмiр
доплат в
вiдсотках
до
т&рпфннх
ставок
(оlслsдч)

зайнятпй рiзанн.ш,r та | 6 8

4

4

4 0,5 л.
(в днi роботи з ацgюновими фарбами)

4

Ш Траrюрист Т a 4
машинlст екскаватора l 2 4

ь

ffi



кЕно)
ди трудового

ЩржкNэt>
/ В. В. Пашковська

ffi"о,
ftiýьЕffiп"йтkк ш, r

&ЩЁrr*u*,\ \;Тl-т2frдzй t ý:,,', '
\(',]"Уц - *,t]i,,...)

чу-
!одаток }l! J

склАд
контролюючоi KoMicii КП (УЖК }(Ъ1> виконання

по.rожень Колективного договору

40

))

,к

I7

кк Лil)

riпiстрацiя Рада трудового колектпву

с tпрфовоzо
,к 

]Ф1>

il

ffi

:i|JIьник ЛукашукМ. П. Голова Ради Пашковська В. В.
HoMlcT Ткачук Н. М. Сторож Пендюра I. I.
исконсульт МарчукЮ. А. .Щвiрник Татарчук Н. А.



:-

l-
В. В. Пашковська



поря#;Нь;ffi:упц бiльшiсть тудового колективу, тому збори вирiшено розпочати.о Затвердженtrя положення про Ра.ry трудового колекгиву

о Обрання Голови Рали_тр_удового колективу, засryпника Голови Ради трудового колективу,секретаря Ра,ди цудового колекгиву

СЛУХАЛИ:
о Провiдного eKoHoMir

запропоIlув{ца*-iШ{filЦl*ii;:.i""fr'",ffi 
"#ilТНН;;Ъ l.,#;",]iiпредставниlrгва та *rхисту 1рудовrх, соцiально-ейн;;;; ;";;';,;:__:,:_1пЙприемства. 

-- ---.--.J rуJлvDп^, 9uцriurьно-економlчнI{х прав та irrгересiв працiвникiв

О Чистильника Вереса 
лl_О., який запропонувlш вкпючrтги до скJIа.ry Ради тудовогоколеrгиву сюрожа Пендюру I. I.,

о Тракгориста Куцйна_ В. п,.:yй запропонував вкJIючити До скпад/ Ради труловогоколективу двiрника Татарчук Н. А.,

о ПокрiвельнИка рулонних покрiве.гlь та покрiвеrrь iз urryчних MaTepia.lliB Семенюка О. С.,Ж#lЁък.: вкпючити до скла,ry Ради тудового колекгиву чистиJIьника

' 1Т;ш";'#;:ртнrХ 
засобiв Ященка Р, о., який запропонув,lВ обрати Радr тудового

Голова ради трУлового колеrгиву - чистильник Пашковська В. В.,Засryпник голови Ради трудового колеkтиву - сторож Пендюра I. I.,Секретар Ради трудового колеIсгиву - лвiрнЙк Таффк н. а..
УХВАЛИЛИ:

' ]#:rТх,l:У:lЗ,ЗЗлlУ_зl"ового колективу, для здiйснення представнI]цгва таЗаХИСry Тудових, соцiально_екон..i.r.r",. ...". _" ;:__::.]:,__-^"rчllчпц 
rlрЕлýtаr,ниlп

обпати гп,,.,олл 
"__., 

*.,_л_, ]::омlчних 
прав та iкгересiв працiвникiв пi!приемства.

]l"1r::::::."::_:з,Jl,*".о*оп"*,п";i*,;;;ffi ;;;l:''ff ЬlЪ:
о Секретарем Ради тудовогоГОЛОСУВАЛИЭ

(ЗА) - 45
(гIРоТи) - 0
(УТРиМАЛисЬ) - 0

загальних

19.01.2022p.

Голова презпдiii
Члепи президii':

Прuсупнi:
Всьоzо працюючuх :

з нrх:
на лiкарняному - l працiвник
вихiднi - З працiвника

Голова зборiв

Секретар

протокол.лi!1
зборiв трулового колектпву КП (УЖК.llЪ1>

м. Нововолпнськ

Юрпсконсульт Марчук Ю. А.
Начальншк КП <УЖК ЛЪ1> Лукашук М. П.
Майстер лiльпицi Серrесва В. В.

45 працiвппкiв
49 працiвникiв

ю.А.

Ф,ryиаъ
* ý-л\- l/ \ 'о., r

Ткачук Н. М.

Татарчук Н. А..



зборiвmруdоrоrо*опr*I[rf ,::"{"3r:t"'rоренняmапрuйнлmmл
Колеюпuвноzо doeoBopy по КП кУЖК М1>

L ПОРЯДОК!ЕННИЙ:

1. Розгляд про€кту Колективного договору мiж адмiнiстрацiею i трудовим
колективом КП (УЖК Nэ 1> (з додатками).

2. Вибори уповноваженою цредст€вника з колективу для пiдписання
Колективного договору.

2. ПоСТАНоВИЛИ:

1. Схвапrити про€кт Колективного договору мiж роботодавцем i трудовим
колективоМ кП (УЖК Nэ 1> (З додатками) та прийняти Колективциf !оговiр
(з додатками) в цiлому.

2. Обрати уповнов€Dкеним представником трудового колективу для
пiдписання Колективною доювору чистильЕика Пашковсьrсу Вiкторiю
Володимирiвну.

По Bcix питанIшх порядку денного юлосув€ши одцоголосно - (ЗА>.

Bid 19.01.2022 р.

Голова зборiв

Секрепар зборiв

Прuсуmнi: 45 чол.
на лiкарняному : 1 чол.

Марчук Ю. А.

Ткачук Н. М,ffi,',._.''rc



зАтвЕр

Протоколом
трудового

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду трудового колективу

кП (УЖк ЛЬ1>

Нововолинськоi MicbKoi ради

м. Нововолпнськ - 2022 р.



l. Загальнi полоr(епня.

1.1. Рада 1рудового колекгиву пiдприемства (далi - Рада) - це представницький
орган трудовою колективу пiдприемстм.

1.2. Метою створення Ради е здiйснення цредставництва та захисту трудових,
соцiаlrьно-економiчних прав та iHTepeciB працiвникiв пiдприемства.

1.3. Положення про раду трудового колективу КП <УЖК Ml> Нововолинськоi
MicbKoi ради (далi - Положення) та внесення змiн до нього затвердr(уються
Загаrrьними зборш,rи трудового колективу пiдприемстм, шJIяхом вiдкритого
голосуваЕня, простою бiльшiстю голосiв, цро що скJIадаеться протокол
Загаптьних зборiв трулового колективу пiдприемства.

1.4. Рада у своiй дiяльностi керуеться Констиryцiею УкраiЪи, Кодексом законiв
про працю, цим Положенням та iншими нормативно-правовими €lкт€lп{и.

1.5. Рада не мае статусу юридичноi особи.

2. Порядок створення та органiзацiя дiяльностi Радп.

2.1. Рада трудового колективу складаеться з трьох членiв: голова, заступник
голови та секретар, якi обираються вiдкритим голосуванням на Зага,rьних
зборах трудового колективу, простою бiльшiстю голосiв, строком на три

роки.

2.2. До складу Ради мають право бути обраними Bci працiвники пiдприсмства,
oKpiM власника або уповноваженого ним органу. а також працiвникiв iнших
пiдприемств, установ та органiзацiй.

2.З. Керiвництво роботою Ради здiйснюе iI голова, BiH органiзовуе ii роботу i
несе персонЕIльну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на Раду функцiй.
У разi вiдсутностi голови Ради його обов'язки викону€ заступник голови.

2.4. Формою роботи Ради е засiдання, якi скJIикаються головою за необхiднiстю,
але не рiдше одного разу на piK.

2.5. Перелiк питань, що пiдлягають розгляду на засiданнi Ради та порядок
денний доводяться до членiв Ради не пiзнiше нiж за два днi до засiдання.

2.6. Рiшення з питань, що розглядаються на засiданнях Ради, приймаються
простою бiльшiстю голосiв.

2.7. За умови рiвного розподiлу голосiв, голос голови Ради е вирiш€ulьним.

2.8. Рiшення Ради оформляеться протоколом, який пiдписуеться yciMa членами
Ради, присутнiми на засiданнi. У разi вiдмови члена Ради пiдписати протокол
про це зазначаеться у протоколi iз зазначенням причин вiдмови.



3. Головнi фувкчiiРапп.

3.1. Рада у процесi роботи забезпечуе реалiзацiю таких функцiй:

3.1.1. укJIадае та контролюе виконання колективного договору, звiryе про

його виконанr" 
"u 

iаa*"rих зборах Тудового колективу, зверта€ться з

вимогою до вiдповiдних органiв про притягнення до вrдповlдальност1

посадових осiб за невиконаннJI умов колективного договору; , __

з.|,2. разом з власником або уповяоваженим ним органом вирlшу€ питання

запровадженЕя, перегляду та змlн Еорм працl; 
:___,

з.l.з. разом з "nu"rr*oIvr 
або уповноваженим ним органом вирlшуе питанЕя

оплатИ прачi.rрЙiв"икiв, фрм i систем оплати прачi, розчiноь тарифних

ciToK, схем поauдо""" окладЬ, умов запровадження та розмiрiв надбавок,

доплат, прa"iа,-""rru-род та' iнших iаохочуваJIьних, компенсацiйних

виплат;
з.1.4, разом з ыIасЕиком або уповноваженим ним органом вирlшуе питаннJI
-"'роОJЙ.о;";, i;;;' ;йоir"*у, погоджуе графiки змiнностi та наданчя

Ьiдrry"rо*, за;ровадження пiдсумованого облiку робочого часу, да€ дозвlл

на проведенн" "uдфо,rr", робiт, робiт у вихiднi днi ,ощо1 
___,___

3.1.5. разом з 
"пu.rЙriо, 

або уповноваженим ним органом вирlry,:,11т_y

"оцйrr""оrо 
розвитку пiдприемства, полiпшення умов прац1, Maтeplmlbнo-

побутового, медичного обслуговJвання працlвяикlв;

3.1.6. бЪре rrасть у вирiшеннi Ъоцiа,тrьно-економiчних питань, визначенII1 та

затвердженЕ1 .r"p.ni*y i порядку наданЕrI працiвникам соцiальних пiльг;

3.1.7. бере )л{асть fрозробленнi правил внутрiшнього трудового розпорядку

пiдприемства, установи аЬо органlзацll]
3.1.8. представляе iнтереси прачiвyикiв за ix дор)лrенням пiд час розгляду- l"дri"Ь-"н.х ,рудо"их 

- 
спорiв та у колективному трудовому спор1,

сприя€ його вирiшенню;
З.r.Ч.-'фПмае рiЙення про вимоry до власника або уповновФкеного ним- 

op.ifi роrфiййудоъий догочiр (контракт) з керiвником пiдприемства,

установи, ор*нiзачii, якщо BiH порушус законодавство про працю,

ухиляеться вrд участi в переговорах щодо укпадення або змiни

колективного договору, не виконуе зобов'язань за колективним

договором, допускае iншi порушенЕя законодавства про колективнi

договори;
3.1.10. здiйснюе громадський контроль за виконаЕням власником або

уповIIоваженим Еим органом законодавства про працю та про охорону

irр"цi." ."о"зпеченЕяlчt на пiдтцl__иемствi, в ycTaHoBi, органiзацii безпечних

ТанешкlдлиВихУмоВпрачi,виробничоТсанiтарiТ,правильниМ
ЗастосУвання'Ус'u'о*.нихУмовоплатипрацi,ВиМагаеУсУЕення
виявлеЕих недолlкlв;

3.1.11. здiйс"rо" *o"'fronb за пiдготовкою та подаЕЕям власником або

чповноваженим ним органом докуплентiв, необхiдних для призначеншI

икам i членам ix сiмеЙ;пенсrй працlвн
3.1.12. здiйсню€ контроль за наданням пенсiонерам та iнвалiдам, якi до

виходу на пенсiю працювали на пlдприемствi, " ycTaHoBi, органiзацii,

права користування HapiBHi з його працiвниками на,Iвними можливостями

щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путiвками до

оздоровчих i профiлактичних закладlв та iншими соцiа,пьними_п_":,::,:уi:

пiльгами згiдно 
^ iз статутом пiдприемства, установи органlзац11 та

колективЕим договором,



r

4. Права та обов'язки членiв Радп.

4.1. [Iлени Ради мають право:

4. l .1 . на захист cBoix професiйних та соцiально-трудових прав i iHTepeciB;

4.1 .2. приймати rrасть у засiданнях Ради та виносити питання на 'ii розгляд;
4. l .З. ознайомлюватися з протоколами Ради, робити з них витяги, копii;

4.1 .4. заносити свою окрему думку до протоколiв засiдань Ради;

4. 1 .5. здiйснювати iншi дii, передбаченi законодавством,

4.2. Члени Ради зобов'язанi:

4.2.1. дотримуватись Положення про Раду трудового колективу;
4,2.2.6рЙи r{асть в ycix його засiданнях особисто;
+.2.З. вi.rконЧвати рiшеннЯ. прийнятi Радою. а такоЖ покладенi дор}пrення;
4,2.4. не дотiУскатi, дiй (бездiяльностi,). ,lto завдають шкоди колективу

пiдприЪмства, не перешкоджати дiяльностi Ради;

4.3. ГоловаРади:

4.3.1. органiзовуе робоry i . несе . 
персонаJIьну вiдповiдальнiсть за виконаннJI

покладених на Раду функцlи;
4.3.2. приймае рiшення щодо проведення засiдань Ради;

4.3.3. визначае дату i мiсце проведення засiдань;
4.З.4. пропонуе порядок денний засiдань Ради;
4.3.5. веде засiдання;
4.З.6. визначае функцii кожного члена Ради;
4.З.7. здiйснюе iншi повноваженЕя вiдповiдно до закоЕодавства,

4.4.Секретар забезпечус ведення та оформлення протоколiв 
_ 
засiдань Ради,

o.r.iur""rr. iнформування членiв Ради стосовно органiзачiйних питань ii
дiяльностi, .u дъруrьrr"rм голови виконуе iншу органiзацiйну роботу, а також

забезпечуе вiдповiдно до вимог законодавства зберiгання документiв щодо

дiяльностi Ради, дотримання вимог законодавства з питань дlловодства при

роботi , до*уr"riчr", здiйснюе iншi повнов€Dкення вiдповiдно до
,чпо"одчuar"а. Эа вiдсутностi секретаря Ради, його обов'язки виконуе iнший

член Ради, визначений головою.

5. ВйповИальпiсть.

5.1.ЧленИ Ради несуть вiдповiда+ьнiсть за прийнятi ними рiшення вiдповiдно до
чинного законодавства Украiни.


