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l.зАгАльнI положЕння

. Сторонами даного колек,rивного договору с:

}нробниче управлiння комунаrlьного господарства Нововолинськоi MicbKoi рали. в особi

ректора ВУКГ НМР ГОЛЯНА Олега Володимировича, з однiсi сторони,
труловий колектив ВУКГ НМР, в особi голови Профсп i",tкового копtiтету Жуковоi

lт,rани евгенiТвни, з другоi сr,орони.t
!. Сr,орони визнаIоть взасмнi повноватсення i зобов'язуtоться дотриN{уватись принчипiв
uiа.tьного партнерс]ва: паритеlносri 1,1pe,lcTaBH и цтвll. рiвноllравносгi cropilt. BlarпtHt,T

tповi_fальносr i. конструк ги вн ocr i та арг)мен,lованосri при провеленнi псрсr oBopiB

ансу,льтачiй) щодо укладення Колективного договору, внесення змiн i доповнень .,lo нього.

рiurення Bcix питань. цо с предметом цього договору.

З. Сторони оперативIlо вживатим\,ть заходiв до усуIJення передуNlов виrJик]lення

,-,теьiтиl]них трудових спорiв (конфлiктiв) в ходi реа.liзацii зобов'язань i по.полtсltь

]_lектиRного договору. Вiллаватиму,гь перевагу розв'язаннtо спiрних питань ш-,lяхоN{

\!ве_]сння кr.lнсlлыачiй. переl oBopiB i приrlирних проце.l\р Bi_tttoBi:H.l f(, taK(lHL).LitlJcltsa.

:l. Колективний догtlвiр уклалений на ocHoBi чинного законодавства Украiни,
Jоронами зобов'язань i с правовипл актоv, який регулюс виробничi. Tpy;toBi та
((1ноN{iчнi вiдносини мiж керiвником i найlланими прачiвникапли lla ocHoBi

]г(-).f ження iHTepeciB cTopiH.

приинятих
соцiально-
вза€много

*i. Положення i норми даного договору розроблено на ocHoBi Колексу законiв про праЦю
'l..раТни, Закону Украiни кПро колективнi договори та угоди), Закону Украiни <Про

в.фесiйнi спiлки, ii права та гарантiт дiяльностi>. Закону Украiни <Про вiлпустки>, Закону

'храiни кПрО оплату праui>l, ЗаконУ Украiни кПро охорону працi>. iнrпих aKTiB

аýонодавства, t,апузевоi угоди.

.6. Прел;лтетом даного договорУ с переважно _lодатковi ttорiвняно з чинниl\{

аý(lнодаВсТВоМ, положеннЯ з оплатИ iyMoB прачi, сочiапьно-побУтового обслуговування

t:зцiвникiв пiлприсмства, гарантii. якi надаtоться керiвтlикопt.

l.'. Положення Колективного договору поширюються на Bcix праuiвникiв пiдприсмсr,ва

Iрtll-Iнятих на умовах найму i с обов'язковими, як для керiвника i уlrравлiнськоr'о персоналу

г:.lt iдля кожного члена трудового колек,|^иву, незапежно вiд того, чи с вони чJIенаNltl

т,l,,фспiлки,

l.-l. ('горонИ пi:тверлжуюrь обов'яlковiсгь виконання умов цього кол.tоговор\ iреа"rьнiсгr,

з:безпе.lення прийнятих на себе зобов'язань з урахуванням фiнансових пlожjlивостей

г'-:присмства.

t-i. Сторони гарантують також дотримання норм i гарантiй, передбачених Галузевою уго.]lою.

1.6. I-{ей колдоговiр укладено для:
а! чiткого визначення прав та обов'язкiв cTopiH ttього колдоговору;

бr рсtу.rювання та }доскона-пення ууов ,.rплати прачi. винаIоро.t за висококва_liфiковану.

про:уктивну та якiсну працtо:
в ) покрацення умов праrti. побу,гу та вiдгlочинку праltiвникiв пiлприслtс,гва:

г| визначення основних IlоJlожень та створення умов для додержання правил внутрiшнього

тр}дового розпорядку прачiвниками ВУКГ НМР;



1,7, У разi зrriни керiвниКа пiдприсмства чиннiсть колективного .1оговору зберiгастьс ,При.скrпротяго\I строк}, r-Iого :ii, ате не бiльше одного року. протягоi\l якого сторони 3iiоgя:rаlанiзаuiТ в
РОЗПОЧа]'И ПеРеГОВОРи про ук.ладення нового чи змiну або доповнення uaoro *on"oro"oPy. 'ui"n"**
1,8. Ко-rектltвнИй :оговiР набираС чинностi з дня йогО пiдписаннЯ преДставникамИ cTopiH i,П!И€МСТВа,протяго'l трьох poKiB, до укладення нового. luiвникам :

?"riченi в п
1,9, Сrорони. що пiдписали коллоговiр- не можуть в односторонньоvч поря-fкч прилиlIи

:Шffi :iTnffi;::;:nH.;H*TJ J;:fi1тт;i:.-;;р""о.о,о.ооору'n ро,,,ъ.: ;::Н
аuiвникiв l,

1.10. У разi лiквiдацii пiдприсплсr,ва колективний логовiр лiс протягом у,.оо.о "rpol 
проводит

проведення лiквiдацii. lB. За ЗГОДО]

2. оргАнIзАI(IrI прАIцI, зАБЕзпЕчЕIIlIя
вироБниIIтl]А тА пролуктивI{()i :]лЙнятостl

Прq&а,l,а обов'язки ппаltiвникiв пi;tприсltства:
l) /{обросовiсно, сво€часно i якiсно виконl,вати cBoi обов'язки,

,l) вирiшення iнших питань. пов'язаних
дiя"rьнiстю ВУКГ НМР:

2.L

з фiнансово-госл оларс bкolo ra виробни.tо .7) KePiB
tлlвникаNr.:

L Не .rопу
tй :о 3-х 1

rr :о 1,1-

п\ скасться

J. A-rrriHic
ЗВа}Iня посадовоl' особи (праltiвника) !-]oBlI\{.]oI

)- Кваriфil
BHrrx KBani

?]л,{_:]llyl""lись пч:вил внутрiшньоiо трудового розпорялку. пiдтримувати i. 
_ 

ПРаuiВ
ко.lективi атмосферУ взаспrноi поваl.и. дiлового *оr1.й1, i 

"an. 
nro ро ,1:n, iurr'". робництва,

3) ЗнатИ i виконl,ватИ ,rехнолсlгitО виробниttтва, ,aorp"n,you.".n вимог. правиJ 1"*rilеРе,]ЖаЮlбезпеки та охорони працi. о\{\, пlJп[
'l) /{баЙЛИВО СТаВИТИСЬ ДО Обладнання. MaTepiarriB, iHcTpyMeHTiB та iнtпих цiннос.гей, ;[{о;.ti-,lиВОСТна робочомУ MicTi таК i на пiдприсмствi в цiлому,
5) Постiйно пiлвиrцувати технiчний piB.,Hi виробництва! rIродуктивнiсть llpatti. l. Звi-rьнен
6) Свос'часнсl i'гt'l,tно викончt}а,l,и розпорядження а.цrr iH iс.граl tii 3!-'рених \l(
7)Нести персонat],IьнУ вiдпtlвi,,tаt-rlьпiс'l-ь за виконаIItIя с-т1,;кбових обов'язкiв i посtаlз,,tеllи

завдань.
8) Не лопускати вчинкiв, якi дискрелитують

}-'станову, як орган мiсцевого самоврядування.

2.2. Права та обов'язки пiдприсмства:
l)кожному прийнятому на роботу працiвнику створити налеrrtlтi уплови праIlirегорirl п

tttнайоvлlовагИ з праRила\4И внуlрiшньоl О 
'p1:ouu,o 

po,noprr*.. о ,uou* nГnno],r" ry'nurir"o _r,

iНСтрlrктажi з r.ехнiки безпеки та охорони прачi;
2) ПереволитИ праttiвника.на iнulу роботУ на пiдltриспtстВi лише.за згоiltlю праItiвн"*о. l0. ПрlIс

. 3) Не потребуе згоди працiвнИка його перемiЩення на пiдпртlСпtс.гвi на iHIlle lrriсце РОботliОВа.llrтьсяв iнший струкгvрний пiлрозлiл. дорvчення робоги на iншоrtr rtexatlirrli або агреl ari в межах
СПеЦiаlЬНОСтi. квапiфiкаuii чи посали. обумоЪленоi трl,Jtовиrr договороr1. 

- "-'--ll. 
.\TecTaI

'l) Не пiзнiше нiж за два ьliсяцi доводиr,и до вiдома працiвникiв гtро зirtiну iстtlтних virloB
працi, систеМ та розмiрiВ оплати працi. пiлы. ре;кипlу роботи. BcTatroB,leH ня 

-абсl 
ifo|u;r";:. Н. n,:

НеПОВJJОГо робочого час1,. сумiulення професiй. змiну i найvенування llOcaд. 
- " 

prtiH .!tit\B
5) Керiвник N,Iac право переводити прачiвникiв, бсз l'x згоди. на с tpt)K ,rlo O,rltlt)I.o ьtiсяltя llaL]U} ше 

.l
необvrtсlв,rену трудовим доГовороý{ роботу, яклlо вона не про,tипока]аllа ,,о.ru"о', зou|in,o- :iTb.r'. i
J,lипJс д,пЯ вiлверненнЯ або лiквiдацij'СтихiйногО ,,rиха. епiдеуiй. епiзоотjй. u"р.rбu"r"* оочрiй. unai.r""p,r,також iнших обставин' якi rrожуть IIоставити пiд загрозу життя чи норма-пьнi *nrraoi yiroou aa.fll яки\
лlодей. З оплатоlО працi за виконанУ роботу. ме 

"е 
,,n*uor.,. HirK серелнiй заробir.ок заполерс:нirt rticuev роботи, "lЗ. 

КОНЬ
6) У РаЗi ПРОСlОЮ КеРiВНИк vа( право перевесlи праtliвника за йоlо |г(),lо,о {,lлp}l(\lc'lB

\,рах\,ванняI{ його спецiшtьНостi i квirлiфiкачii па irтlшУ роботу lTa пiлприеrtс-t.вi на строк до эст\,ються
o.f ного л,tiсяпя.



виробIIиLIо 7) ltерiвник пiдприсп,тства забезпеч),€ свосчасн\ вигLlат\, tltтtсtчtltlj' зарсrбi,I ноi tt:lа.l и

l-:ВНИКа\I. ЗГlДНО аIИННОГО ЗаКОНОДаВСТВа Та v\loB ЦЬОl'О КО"rIеКl'ИВНОГО 
"1ОГОВОР\'.

зберitаr гьс , 
ГIри. скорtlченнi чисельносli чи ш]аl) праuiвникiв lli-trtриr rtсгва. в lв'яlк\ il lrliHltvи в

lt зtйов'язаi:нiJаLtiТ виробницr-ва ttparli, tIереважне право на за,тиLIJення на роботi надасться

loi.oBopy, liiвникапt з бiльul високою квzuliфiкачiсrо i пролrктивнiстю прlttti. якi працкlкlть .lecHcl.

r_liHHo i не порушуtоть трудову jlисttитI;liну. свосчасно викоtl},Iоть ро,]поря j].,Kcll ня керiвник:L

!ttl c].opiн 1гpllC\fC,l,B0, t]иконуlоть_виl\lоги з охороI{и праrti тa технiки безпеки. виробничоi' сзнiтарii'.

1_.llвникам з трива_лим оезперервниN{ стаже},1 роооти в управJIlннl. а також праIIlвники. якl
t.liченi в пунктах ст,.42 КЗпП УкраТни.

i\,пDипинIJ
,opr,,,por"ri }- 

_випадках 
виробничоi необхiлностi, а також у випадку виникнення непереборноi сили

' :звiй. о)+iе.,Iедиця" си:tьнi снiгопади, паволки) керiвник ]\,,ас IIраво за,луча,ги до роботи
a_]BHt.tKiB у вихiднi та святковi ;1Hi. Оllлату працi за виконаIJу роботу ),вихi:tнi та свяlк(lвi

rього cTpoi ::роводити у подвiйноNlу розмiрi. або надава,rи iнший день вiдпочипку на протязi l0-ти' i.. за згодою працiвника (ст, ст. 72, 107 КЗпП Украiни).

i. Не допускасться за iнiцiативою керiвника звiльнення з роботи вагiтних жiнок. якi пtlкlть
,э;: _lо 3-х poKiB. до 6-ти poKiB при наявностi 111gди.tноi довiдки. олиноких пtагерiв. в яких (

-., _]о 1.1-ти poKiB або ,цtлтина iнва.riд- Kpill виttа:кiв лiквi.rацiТ п iдприсNtс-гва- коJIи

г-. jкасl-ься звi.;tьнення з обов'язкt,lвим ]lрацев.лаIIIтування},1.

римувати i- 
_ 

IIрачiвники лlожуть бути звiльненi з пi-lпри.l\lства ч tsиllаjlк\ зlliн в сlрганiзаttii
' :,:.]ництва, при скороченнi численносr,i ],а штату. У цих виIIадках tsони персона,[ьно

tвил TexHiF j]е.]жаються адмiнiстрацiсю про майбу,гнс ,lвi,lьненIIя гlе пiзнiulе Hiн за два l\,'iсяцi. При
f ,.1,. пl,цприемство нада€ працlвнику lнlпy роOоl,у по спецIа,]ьнос1,1. а у випадку

iнttосr.ей. пч:;х.rивостi або вiдмови IIрацiвника вiд неi ост,аннiй працевлаIхтовусться самостiйно.

цi, f- Звi:rьнення працlвникlв
D: рених l\fожливостей для

lост[tвjIени
L ..\:rriнiс,грачiя tle вправi виNlагати

lацiвнlлка) \_,rBll\, договором (контрак,гоN{),

). Ква,riфiкацiя робiт за вiдповiдними тарифними розрядами" вiднесення робiтникiв ло

b:;rx квмiфiкашiйних розряriв. а керiвникiв. професiоrrаliв i фахiвrtiв;tо ква-;iфiкаuiйrrих

Ови прлIljТ.:.rрiй прова:tи'гься робо,I,одавцепt згiлно тарифно-квtrпiфiкаrtiйни м и -]овi-lками la

Пропол".IДa"irFIо ]lo галузевоТ угоди за поI о,It)l\ен}IяN{ з trрофспiлковиI{ оргаIIо\{,

tliвник:l- t0. ПрисвоеннЯ та пiдвищеннЯ квалiфiкацiЙнИх категорiй професiоналам i фахiвrtяп,l

сцс роботл ]Ilться за результатаl\lи атестацii.

LTi в ме;ках
l !. -\тестаltiя працiвникiв проводиться один раз на три роки.

) lних \ \IUB

,naal *uHol:. Не лiдлягають атестацiТ особи, якi займаютЬ посади Nlенrпе року; }fо,подl спсцlа"rllс,I,и

гrliH обов'я]ковоi роботи яких ia лри}наttенням tliсля закiнченttя вишого навчitlьно|L)

l rliсяrlrr rlаL:f_l}, ще не минув: тсiнки, якi перебувають у декретних вiлпус'гках i Bi.rrlycTKax пО лОr'ЛЯДУ

' 'rоо..i". 
:iтыl и, Тх атес гують пiсля закiнчення вказаних пiльг. Також, не пiдrяl'ають атесl,ацii

* .".iiЙ.'" =.;ч"ери: tlсоби. якi прачюtоrЬ ]а конtрскго]\l i сгроковиrt lр}.'tови\l Jоtовrlр,эrl: особи.

гсвi yltcrBlr NЛlI яких пlдJIягають скороченню,
rобir,о к зtt

l_]. KoHKpeTrri строки" а також графiК проведепня ltTecTrrtii Rизначltк)ться керiвttикоr,l

зго]:lоJо з::FIlсi\{ства за зlодок) з профсп i-rlковиNj органо}{ i довrrдяться до вiдоNjз працiвникitl. lцо

L Сl'рок до еСТ\ IОТЬСя,

допускасться лише пiсля використання Bcix наявних iдода,lковtl
забезпсчення зайнятостi Hlt пi,tприсrlсгвi,

вiд працiвника виконанIlя роботи, не обумовленоI



-]. оплАтА прАцI, встАновлЕнIlя норми, систЕми,розмIрIв зАроБIтноi плАти тА Iнtших видIв трудових вйIrлАт l. розlriр.з
:bHocтl прi

i:rл,. 
Oj.,1: 

"раЦi 
на пi:присrtствi здiйснюсться вiдповiдно до Закону Укра).ни <lIpo оплlllрацl,, la lнши\ нUр\lагивних _]окrмснтiв ] пиtань ол_rаtи праtti, S. Прrr поГ

a:i:стю Bl,]lз.2. Заробiтна п.]ата випJачусться працiвникам у безготiвковiй форlri у гроruовiй олинlУкраiнИ не рiдше :вох разiВ на. rtiсяцЫ За neptпY по,:]овиI]У :rIiсяllя не гtiзнilrlе 22 чис6. Гlperriaпоточного rtiсяця. за другу - не пiзнiurе 7 числа мiсяця наступного за звi.гнип,t. ч:. eTort i г

3.3. Керiвник пiдприсмства несе персонапыtу вiдповiдапьнiсть
заробiтноТ плати.

3.4. У випадку якщо день виплати заробiтноi tlлати збiгасться ,з вихiлrrипl.
неробочим днем, заробiтна плата виплачусться напередоднi (ч, 2 с г. l l 5 Кзпп

lt. Прlt н_1,5' KoHKpe,lHi розмiри tlосадових ок.T алiв працiвникiв ВУКГ НМР встаlrов-цIоються ýi.сit-lногкожноNIу ВипаДкУ iндивiДуапьно у вiдповiдностi з посадою, кваr]iфiкацiсю, .-r;;;l;;,; ;;;};"\vова\|и виконуваноi'робоги. i довоj]яться :о його вiлоvа при ознЪйомленнi np"uir,,uonнаказо\,' про прийняттЯ на роботу' Водно'аС до вiдома праrtiвника доl]одитьсЯ nopi.no* i cTp<l9. \laTepiвип,lillИ заробirноТ пJIаги. ),мови. згiдно З якими Mo),tylb злiйснlоваlttсЯ .,:,р""о""" пj]Iз_lьн\заробiтноi плати. '--"'-" J 
х,lспi.rкн.

3.6. ФормИ i системИ оплати працi' норми працi' KoHKpeTHi розмiрИ розцiнок' тарифниХ СТаВо00. .]оп:lzпосадових окладiв' надбавок' доплат, премiй, винагорол та iнltlих .ruо*Ъ.,у"о-ч"" n' пi:ставi:коrtпенсацiйних i гарантiйних 
"r,,rоa пЪru"ов_ilк)]оться алмiн icTpallir:ltl caltoc,l iйнtl

Jо],рIl|\Iанняl\{ норпr iгарантiЙ, перелбачениХ гаrlчзевоIО ).Гоjю]t] та tlиIlHIi]\l ,]aKoIlo,|laI}cTBoM. f l. -Itя пl

З.7. Оплата працi tтроводиться згiцно штатного розпису, вiдповiдно до дiючих .".r." on.uurl.";i.,i'.r-J:працi i тарифних ставок. Додаток Л! 1 та flолаток,Yэ 2 l \:}рактер

_3,8, РозмiР заробiтноi п,lати працiвнИка за повнiстtО викоI{анУ мiсячнУ (голинну) HopNl), прац]]. Оп,rатвстанов"]юс,],ьсЯ }Ie нижrIе розмiрУ мiнiмальноi заРобiтноl' платИ 
"rз"o.i"uY зono"uruoarror- ;.:эlrфнс-li

_].9. Мiнiмальна тарифна ставка (оклал) за просту
розrtiрi прожиткового MiHiMyMy, встановленого для
ставка робiтника I розрялу - у розмiрi не менше l60
Д,]я працезда,гних осiб.

1с
] ;I :i,rbH

за }lecBoCtlacH) виIl]Iа
- , :":: ,

_. :::]'"

сl]я lK()}]]J\I il. i.r 1,1K}lr 6

УKllilitrtt),

HeKBal iф i коваН\. працк) встllновлIосться 12_1. Оп.rз
працездатних осiб, а плiнiплапьна .r.ариt)нlкiзIнll,
вiлсотк iB розrliр1 trрожиtпового r,inilrlr1

.: {.

..'''.
lT захltсlr.. I}l]axol]\,IoIIl{ dliHallcorз;
ltilca.,lcllli oK_I.1.'l1.1 Ia taptl(llli ctatlKl.t.]5. .:
lа l I]pilx\ l]aI{tlя\I IIO,I0)licIlt .titt1,1oi

3.10. З метою регулювання рiвня заробiтноi плати та
rrожливостi пiДприсмства. керiвник IlaC IlpitBo збiльш\,вати
з дотри]\1анням спiввiдношення мiж розря-тами ru ruр"4rо"п
Гапузевоi уголи.

Е6- Пх3,1l, IНДеКСаrriЯ ЗаРОбiТНОi ПЛаТИ Та i'l'компенсацiя у зв'язку з поруtI]ення]\{ TepMiHiB il,виплатиле:е::rrз
провоjlиться вiлповiJlно.,llo чинного законодавства.

lJ-, Ъ;:З.l2. У РаЗi НаЯвНОСтi на пiдприсмствi заборгованостi iз заробiтноТ плати lцоrtiсяlця на:lавати !з:\а: _-. ii:працiвникам витяг з розрахунковоi, вiдомостi (особового рахунка) no зароОirпiЛ- ;..;;r;--
працlвника з даними про дату утворення i розмiри заборгованостi та розмiри нарахованот 3.18. j,.,коrtпенсацii за затримкч Rиплати заробiтноi' плаr.и, BllK(.lHJ,H;,

3,1з, Праtliвникам пiДприемства, вихоjIячи з фiнансовоi' пlояtливосr.i ,, irnp"ar..,.o,, "ногtl 
пF

виплачуютьсЯ доплатИ i надбавкИ у вiлсоткаХ до посаловогО ок.,rалу. r.арифНс.li cTaBKt-l. З.29. Ilp
ДОлаток ЛЪ 3 та Додаток Л'с,l ' 

*r,,rr.on,



l.
хlплдТ {. Розlriр доплат та надбавок встаI{овлlосться наказом керiвника з врахуванняN,l професiйноТ

_:.HocTi прачiвника у вiдповiлностi до Га,rузевоТ уго;tи,

пl "[Ipo опJ'l[ 'о надбавок та доплат може бути зменшений або
5. При погiршеннi роботи працiвника розмt1

в:iстю вiдмiнений на пiдставi наказу керIвника,

,ш!rвiй одинI
,нiшlе 22 чис6. Премiальна cI{cTeNla розроблясться адмiнiстрацiсlо

vr:еты, iпередбачас заохочення працiвникtв за }]исокl

Ёr,, -rin"n"ui i пiдприсмства в цiлому, [олаток Nэ 5,

Ч:]СН} ВИПJIа 
-. По.rоження про порядок винагороди за вислугу poKiB розробляс*:" ia"l1:':,i:,"'л:_:

f---];+(енням профспiлковим органом за безперервний стаж роботи на пIдприсмствl,

СЗятковим alrlToK"\} 6, !олаток N6/l
'кэаiни).

lý. Ilри наявностi kotrrTiB за згодоtо профкому проводити виплати премiй тIрачiвникам jlo

{tlв.lюються х,зесiйного a"riu' --Д", прачiвникiв жй'по"о-*оппу,-"ного господарсr,ва i побуr,ового

cllatrHicTlo L:1 говl,вання населення та iнших загапьнодержавних свят,

за Iiогоджсi] }l ялt з ttpotPctti;lKoBиrt

.i]осяглlепня пс'l кiнцевих ре,JчjIы,аl ах

i:lраttiвника
L]]я.lо к i cTpil9. \ lатерiальна допомога надасться
,. трll\lаннЯ l ::ianbHY допоNlогу Додаток JYc 7,

BciM прачiвникам пiдприсмства згiдно Положення про

Матерiальна допомога може також надаватись з фонлу

\,:,спl,-1ки,

Цtфнlrх cTaBo;]i). Jоплату до тарифних ставок праuiвникалr за роботу в шкiдливих i ВаЖКИХ УМОВаХ lrРаui

0\оч\,ва,llьниl :':cTaBi атестацii робочих мiсць проводит, 
"iл'Ъ 

п"релiку наведеному в Додатку JYс 8,

сэrtостiйтlо 
,iлiв, якi викоrtук'lть роботи або налають послуги

|l]BcTBoM, :l..]rя прачiвникiв виробничтв та пlдрозд

з з.rастивi ".*""iо"'iй""пJ..i 
.-yrl чи пiдприсlчtства, умови.. оплати праui MoiKy,b

]}!сrе\l оПJIаТЕ::f (rВjlюВатись з дотриманням гарантlи, 
",з"ачепu* 

для тих галузей, до яких вони н&пежать

l \:рактером виробничтва,

rаорrrl,прашJ3.Оп;tатУпраrriволiТвтамашинiстiвнаперiолПроВеденняТо.l'ТО.2проВодиТиВиходячи
ц""a."о*о. :*.зttфноi ставки за основним Micuelt роботи,

нов-,llосться 1]t. Оплата вiдпусток i вiдряджень проводиться вiдповiдно до чинного законодавства

-rbHa тарифнf,r::iни.
кrго rriHiMyM1 

{. Керiвник пiдприсмства Nrac право злiйснювати вtlески на благодiйrli rtiлi з прибlr,ку

Е_,fllс\{ства,
Чtr фiНаНСОВl ___: ,_.,__o.!l 0а ри вихолi у шtорiчну
lрIlфtii c'IaBktai. Проводити однорzвовi виплати на оздоровлення працlвника п

о;кень jtilочtl'li::1стку терпtiном n, ,Ъ"" 14 ка,rендарних днiв в розмiрi 1500 гривень,

lJ6. Профспiлковi членськi внески утримувати iз заробiтноТ плати з пода]ьruиNl

riB ]i виплатЙр"*1:"urп"nn 
"u розрахунковий рахунок тrрофспiлки,

]Е-.ЗазаявоюпраЦiвникалtМоженадаВа].исьпролукчiяабопослугипiдприемс.гваВрахуrlОк
я ця надаватиtr:!бiтноi плаТИ.
бiтнiй платi
нараховано'iз:Е. !,озволитИ проводити один ра] на piK вiдпуск праuiвникам_ тIiд]Iрис]\,Iс'Iва магерlапlв,

lr;itrНзННя робiт i нrrлання послуl,по l:ooiuop,"i " розпliрi серелн"опл iсячноi заробiтноТ п.;tаги

-,.,t о працiвника, згitно поданоТ заяви,

BilDax\ вання з прибl,r Kv пiдприr vc гва trроt|lспiлконому KoMirc t1 Hlt

роботу-в розviрi 0.З вiJсогкlt dloH__t) оплаги прашt, 
s

: _III]]II( \{c-l IJli

: lttlI' cIaBKlt. _: ',r. l ] l]() BOj{li'I'I.i

, . . \ l]llO-\{llcot]),



],19. На перiо: поjIо-,Iання фiнансових трулнощiв, апе не бiльut як пtiс.гь

:;]iiJ".#11";:"xTi:,_".::::::?y]::_" nopпl"-onnu," праlti нижче вiд норм, вига]\,зевоЮ \,го.]ою. аlе не нижче Bir rержавних *р" i;;p;;;"';;;;, а"]:
3.ЗI. Cl,rra отри\{аногО прибрк1' пiдприсмства РозподiлястьсЯ ЗГiдно Додатку М 18

4. соцIАльно_трудовI гдрднтti
,1.1. Сторони, .]о}lови.-ltлсЬ 

. 
вживатИ ycix захолiВ щоло усунення передумовко,'tективних трудових спорiв (конфлiктiв), а у разi ix виникнення прагнути iхзастосування1!l при]\{ирних процедур.

виникн
вирirп

ц
plIпlol

{,2. На:авати прачiвникаv пiлприсмсtва за

"irn".rn1, 
i.,,o.;;;"o' ;;#'#;I;, За РаХУНОК ПРИбУrКУ Пiдприсмства за

::,".:j: |1i:] по KpoBi або ш",rюбу - З календарний день;- власне весiлля - 3 календарних днi;- народження дитини

наступний режим роботи, що зобов'

- 8.00 год.,
_ l7,00 год.,
- 16.00 год. - п'ятниця
- з l2.00 год. доl2.48 год.,
- субота, недiля

oj
бч

- l календарний день:

: :]11x]:#.::1,iT: :j..{ 
перший -,*'-; ;;;й;;;;, 

" 
( l вересня) ;- на кlвi,rейнi :ати (KpaTHi 5) - l кмендарr,.и д"п".

1;]:-""u"-"^працiвникам .пiдприсмства-членам проt|спiлковоТ органiзачi). пу.гiвки навltrпочинкч о.свiтязь з частl
]ахоJи. 

ковою оплатоIо за paxy}Ioк KolllTiB фон,цу ,а соцiол""о-пуr"

-1,J,На:авати право на пiльгове llегtсiйне забезгtе.lення за робот1, ч Rажких таvlloBax працi на пiдставi атесташii. робочих мiсць згiдно Додаткч Л! l 6

5. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛIСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ВIДПОЧИНКУ
5.1. На пiдприсмствi встановлюсться
дотримуватись Bci працiвники:
- початок роботи
- закiнчення роботи

- перерва для вiдпочинку i харчування
- вихiднi днi

вихiдний день

6-ти денний робочий тиждень

вихiдний день

5.2. Hoprra робочого часч трива,riстtо 40 годин на тиждень поширюсться на Bcix керiвникiв,фахiвuiв i прачiвникiв ,,ionpna"aruu. KpiM тих. д,rIя кого чинниN, законодавством Украi.нипере:lбачена СКОр_ОЧ('На три валiсть робочого .,асу. ДЬлаrпr. l S.:r.J. l'ежи\, рOбtll и по Jiльницях пiлприсvсrвi:

5-ти:енний робочий тиждень - дiльниця благоустрою, саночицlення.
апарат управ.,riння

- субота, нелiля
саночиulення (згiдно графiка)

- ДВiРНИкИ дiльницi благоустрою, доглядач кладовища
ритуапьноi служби дiльницi благоустроtо

- недiля.

5,J, Час початк}'та закiнчення роб.оти. час перервиj умови приймання на роботу та звi,tьненняпере:tбачаютьсЯ 1,Прави,rаХ внутрiпlньогО,руоо"о.о ро.rпорядку. Додаток л! 9.



, *:я Bo:iiB r-a машинiстiв, залучених до чергування встановити тривапiсть робочоi змiни.

ltlicTb ,"1iggъ: i \!еlьних yN{oB прачi до 10 годин та вести пiдсупtований облiк робочого часу в \,cxiax

'a.,. "",rnuu.f '-.. фон:у робочоrо часу згiлно розроб,rених графiкiв.

. _].я коrlенданта бази вiдпочинку встановити гнучкий графiк роботи
-\! 18

. _. вltпа,,tку вирсrбничtli необхi.tнос,I i, зуrt,.lвлеttоТ несприя l]tиt]и\1}I погодниl\Iti ч\lовllNIи.
т. _;lTll триваltiсть робочоi' змiни ло l0 годин та вести пi,,tсупlковий облiк робочого час1, в

5:, ]iчного фоrrлу робочого час\,згiдно розроблених графiкiв для маlItинiсtiв lранспоргно-
l-

trз I]lIникн€н -,:]]bнol технlки, IIlo залучак)ться до лlквl.Jlацll насJIlдкlв снlгопадlв,Iа оже"IIе,rlиItl.
'ч 

Bllpil шеllня
_.:зцiвникам з пiдсуплованиr,t облiком робочого часу. а caN,le: сторожа\I. прибира,пьникаьt

лъ ', зllх прип,tiшень (гропlа,,tський тl а.тет) лiльниIti б.ttаго},строlо облiковипл перiо.лоьr

; l., ;., ,,.,__ l.:;.;l o.{}jH капендарний piK: пlашинiстам (кочегарап.r) коrельнi сlблiксlвипt псрiо,цоrl. ,-i l,\ jilяВо -

г. -.: ' Il о \l Iся ltlR,

t- :.l,.!iK чергових ulорiчних вilпусток за,I,верд}tiусться Алrr iHic,I рацirо пiдприсvства за

t, -Jння\l з прur[lспi:rковоlо opl aHillttti, Kl .to 5 сi,lня п()lочноl о року. ПрII ви lHlt'tcttlli
:- , . rcTi вi:lп).'сток врахов},Iоl,ься сi\Iейнi й iншi особистi обставиI{и кожноr'о пратtiвнl,тка.

ll_ _1rя вi:новлення праце]датностi. а також для виховання лiтей, заловолення в-rlасних

тiзкlt на базГ-,Зtr-ВаjК.-Iивих лотреб r,a iHTepeciB, всебiчного розвитку особи, праuiвникапt пiлприсьlс,t ва

ь; tr - к_\,,,] ьl.у р i:-]; 
ьс я наступнl вlдIlустки:

_ -,f lчна основна:
-.::I]ii _l().ta]KOt]a: за 1lrrбilr r i,з tIlKijutиBltrtи ta

,,, ,о llptrtLi: {.l llcHt)11\IoUilllllli p,,,il"1,,1, ,,.,",.,
,, ] ijl|lrll

,::It]Bil l]l,:lIJYc ]ка у зв язк\ з t{aBtl|]H}JrI\1:

. _ r,lri ,i Ittr.tKtt tlr illllti,

важкими умовами працl; за осооливий

lHKy
ll. Пере_,liк професiй i посад працiвникiв BYKI' та кiлькiсть днiв пIорiчноi основно]' та

ft,в.язl,ют5gff-l.rgбi giдпусток в календарних днях наведено в flолатоку лi: 10.

li_ ilрачiвникам, задiяним на роботах зi rпкiдливими важкими умовами працi та на РОбОr'аХ
-:зllшениN{ l,tервовоемочiйним та iнтелектуаrlьним навантаженняI,I або за робоrУ. Щtl

r.-),.tься ts \мовах пiдвишеного ри,икч .'lля з:оров'я надаваIи додаткr.lвi вi,(ttvсtки

г:зi_]но .lo результатiв атестацii робоч}.lх плiсць за ),Nfовами llрацi та часу зайнятостi
g:-знlrкiв )' цих умовах вiдтlовiдно ло пере"T iку посад i професiй наведеному у
rrrтоц,,\Ъl1, за особливий характер роботи flолаток ЛЪ 12

rep iB н ик iB.
]\, 

'\ 
Kptri;; l_!. _-1.1я лраtriвникiв iз ненормованипл робочиьt дIIеl\,1 встанови l}.1 лодатков)' оп,[аtl}'вану'

jг 
_. -'тх\ l рива_]llстlо до 7 календарних .,lHiB" вiдповiдно ло перелiк1,. r{авеjlено\,,}, ),

rrrrц .\Ъ l3.

J{- Зtt:аватИ прачiвникапЛ безкоштовнО молоко абО iнrшi piBHoItiHHi харчовi проJ\кlи.

)rrтoк -\ъ 14.

JS. ПеренесенНя черговоi вi,цпустки на iнший терптiн нiж той trlo визttа,Iений графiкоlr

l]:.] iE--.:ToK. зJiйснюсться за письмовою згодою п.tiж працiвникоьt та керiвником tti_lприrмства,

.lt. :lрацiвнIiка}I, яки\I передбаченО два видИ дола,гковоI вiдпусткИ нttлаl]а,Ilл до"lа,]кову

l,:-,..:K} tla вибiр праIliвника la o:Hir ю пiJсIавою.
: ],I laIlJ Irl



6. охоронл прАцI тА здоров.я

6,1, А:rtiнiстрачiя зобов'яз1,€ться створити злоровi та безпечнi умови працi
ПРаUiВНИКiВ пi:IПрисrtства 1,суворiй вiдпЪвiдностi до вимог чинного законодавства
правп_,l охороНи працi. га_rчзевоi' угодИ та даноI.О колективногО ДОГОВОрувi.lповi:аlьн icTb за невIlконання ]аних вимог. Додаток ЛЪ l7.

.t],]
,ll,

:

6.2. IIраuiвниКи \lаютЬ право вiдпtовИтися вiД лорученоi роботи. прИ якiй с1.ворюст П;r-
ситl,аuiя. небезпечна д;lя iх жит,l,Я i злоров'я. u,о*о* д.пя жи..тЯ i злоiов'Я ir'',ur,boail_ :'..--
навко.,Iишнього середовища, чи якщо TaKi умови прямо не пере.лбаченi 

'рудовими лоI.оворt<i r :эт
(контракта\fli) або посадовими обов'язками.

6..l. А.rrliнiсr,рацiя зобов'язус.r.ься :

6.J.l,3абСЗrlС'lrBaTIi }]IiKOt{ittlHrt IitlrtlL,Ic.KcHllx зtrх,:l_tiв. tIL(].t() JitacJllc,Ic}lII}| l lt) ]] \ I .i l ll tJ i ll бс] ]Itlilirlttt lt;laIti ta llttptlбtlli,lcttr) cc]]c.lOl]IlI]lil. с-I'l]()рсtlнЯ бe,зltc,lttlix la ttcllltii,l:ttlBIlx \\lt)B llI_1-, l,,l'l, tIl]Jя icttrl,,,,,,t,, ]1il{ll11 \,\,,г,,,,], ||I\.||li,

6.,1.2. органiзОвувати проведення атестацiй робочих
правовиМ актам з охороНи прачi в порядку i строки, шq
пi.lсумкалtи вживати заходiв до усунення небезпечних
факторiв.

llicltl, tta tli-lltolli,ItlicIl, Il()ll\JalllB -
t] l l 

, 

J I I i l l I i l | ( ) l lrcrI ]itI(() lI(). tll]]c II]1)\1. Iil ,],

i t'tK:tttttrttr ,l,,), { l(,|,"l,',; \ll11,,-,Iil]

,liltllb r rtc;ttax lti]lrtpllc\lclBa. га ]]cl|LIi()l],]I()l()1 ь IlpaIlI],IlI l:]llкоIIiltllIя роб1 t i llcltlc,ritl
I],:llIi1,1ll{KilJ l1.1 Ic]lllIll|\iT tti tttptl, rlctHlt. \ l]Ill1\lбHllll||\ ttpttrlilttcttttяr. lll it\ liljc,lbLrt fi;;1"'111Ц',r. l\{,l1l'Ill\ \li(,llя\ hi lll,,lti Ill,, Ill Ilo]1\IJJllRIIll-|Ilril||,lllIl\ ;tKtit< l ,,х,,1,,,,111 111.11l']ltбсзttе,ll,ва,llr 

бсзсlгl.tllltttl lI1эatriBllttKiB Hol]\Ial,1BHo-пpilI]OBt]I]IJ aKIa\lrl га ltKlall1.1 lli,ltt1llttrIcп
J tl\tlP()IlI] I]Pnllj.

:
6,J,J, З,tiriснrовiггll Kot{l,pO-'Ib за 

"tолср)iаtlняrt 
llpatIiBHttKtlrI Tc\I](),l()l i,Illlj\ ]ll]()ltcciI]. ll])ilB], -

ll"Ч'l l;l:cJ]}|'| J \l:llllllIlil\I1l, \I('\:llIit\IitIIи. \clil lк\I(illlllя\I t;t itttl Itrttl tlt.,,,,j.trlll l{JIl)(tlj,IlIiIIb
вliкl)l]I]с,Iання\I ,зассtбiв Ktl:tcK,гIJI}IIOl! r.a it tjttt Bi.]r a,;lt,Il() I о зilхllсl\. l]}lKOHll1II]rl\I 1)trL]ь: t l, t,i ttt,r l(l lt|l\I{)| l ()\(lг(,llи ]lгillli, _:,
6,{,5. .]абс'зlIе'Тr'ва-t,и r|littartcr вilI]l]я 1.1 o1ltllttiзuIlrlJitll] llP(]I]e,,tcIlI]я ]IoIIcl]c.tIIbi)l1) (r]i.t ,I;
tt1llIiittяг,l'Я на робоIr,) i Гtс;rilrз11,111111 (ll|rtrlя|tt,rt ]l]\'.'t()I]()j','liя.-lblttlcti1 rtc.tl1,1ttиx O1.Ir1.I.
lt1lltltitllrltKiB. заI"ltlяlI{х tta 1lilбоtltх i,з tltKi.1,1ltBtlrlll .ttl tlсбс,зllс,lttllrlIJ \\|OI]a\lIl llpalli ltбо гакllх..
r llоtllgба r tt1lo(lcciЙHollr.lrrrirl;ri.tttrlpi'ttt,,tr,'rбtrB'яtKtrtl(lI(l\]c.'lIJIlt|()l'Otll;lrl',1l,crciбtliKtlll;to]..l 

-

],.,hi

6,].(). lt \j,ilIIllB |(,li()\I\ t.lKll]ILJ\] |lttгr,l lК) l l ]1l t l я 
, \ в: l l l l tt1..tlIit,ltttK.t. llKllIl r\ll lll'll,t'Ч lri

l,i t ,,1,,,,,1,,11 ,11I й,,ll,11i'l l1l)ljlllll |-lc t r,iL1,;;I;..111,11 JilI\lli]iI||il" || |,l,]I

6.{.-. ]IГIl lll,cI\tt.lctttti ,t;t гllб(tI\ IlifIIlKllfoll\liilIll !\\l\ llt)llccellll\ titlг:ll l,!l l|г(l\t1.1;Ii(.IIll_:
rtс-,1tlчноl Kclrlicii'It1llLllirзHIIKil\1 tIlt tl;lсlгязi tllt,ilx rtiсяlIiв.

6.J.li. l'1'lillla.,tct,Kttй Kiltt Itr-lc1,1b -]а JO,]lep)I(a H Hя\l ,}aKO 
l] (), till]c I l}ll ll]]i) ()\Ol]()II\, lrpalti з.,1iiictrtoC

lJl]O(])c ]i.lK()Irl{ii KtlrlitclTli,lll1.1ltt.\Icl.Ba.rIlil,ttclllltOBa;ttctttlй lll]c,tcllll}llLK l])\,l()li()lt)K().IcKгl1l]\.

l: tчt,tit:,, t.tl,,}cr|],,l(,. ti tl,ttlttLi (.lllllIIlllIlt.llll'J,



iLj
] ]l]il

,]l)

.......]ilбсJl]сч\'Ваll]llраItil]нl,tкit].Вi,tI]оt.]i.'tllО,tО]lОр\l.сI]сllО,.lяI.О\lлс]lеItI]'J}il'lя\l1il
--'''.;,iц.1llвiliu'.,п..u..Ьзil\lIсГ\'lIрlrнсобхiдносlir.а(lirlаrrсtlВiйсIlI]о\l(l)'.ll(lсli

,l1_1я _:i_L.i]}llгII робtl.ri pvttaBtllti дBi,li rra rliСЯТtЬ,

) hl,- 
: lHi ,t i,ttt" bll\lttl Jilк,\ll} \ Klr,tTlIl1 "| |1r"

i ,- - ,':]} t]a,],ll по}liс-я(н}' бсзIlскr, на lIl"llll]1,1cNl(

.'а\

r:: it ствоlltосъ П t ru iBH tt Klt п i]прrrспrсr-в:r зобов' язуttl'гьсrr :

:;:llltx лкljlеЁ __-j,]. llрО йduarу безrlеку i здБров'я, а Ta*o)t( про безпек!' i з.,tорilв'я отоtl)/tочих

'''r,,, _io.uoup;.. . .,,,.ai ou*o"u""o бул"-о*"* робi.г чи пi;t час перебування на тери'горii пi:(прlлсп,lсTва,

-,-:i i вllконуваl.и l}иl\,lоги норма]'ивно-l lравових aKTiB з охорони IIparll. прав}{ла

-.. ,.,,arar,rrч.tи. uеханiзмалlи. !'arua*1'"on"ont та iнutими засоба\lи виробttицтва,

:.-trrl.]Я.,.'{ свого керiвника ttро кожний нещасний виl]al,цок j tllо стався з IlиN{ або iн[IиN]

.']:-i\l.

,']j il] ()с ]ilL
, \]()i] Il..

т: нормативl{ :., -';зн вltРобничоi ситуацii. Lцо загрожус життю чи здоров'tо праttiвника, а тако]{i ч

1Всгвом. та здl__. . ]!rp)ttleНb ви\lог Закону Украiни "Про охорону працi", умов коjIективного j{оговору з

В'я вllробншl|гj._. ] \,l];\(lHIl праlli. rrpartiBHиK N,{ac lIpaBo ви]\,агати розiрвання трулоt]ого доI'овору,

r,alt llpaui. r _.}\БЕ]п}_чЕннrI гдрд}IтIй дшльностI пЕрви}Iноi проФспIлко|rоi
r: i псlвеjtiн, ОРГАtIIЗАЦIi
з ti):iвсльнl
с\!)роtJи праl_ --]1l(.\lcTBo 

,]обов'язус гься c,IBop}ITl{ Heoбxi,rlнi ),}{oB}J дjlя ttормальнот ,liяльнсlс'гi

lr п i_rприсrr,rстt,:.- ' ,]{tlBtri органiзаllii на iдIIрис N,lc,I'Bi,

L:''....рнIlйорI.аr{ПерВинноiпро(lстriлкtlвоiорганiзаrtiiд"пякОнtр()j]IОзаl}ик()нанНя\'1
o::eciB. ]rравЁ-:i:iзпL\го:огЬворl,проводи,tь перевiрки його виконання силами своТх Koпliciil та акr ив1"

вllробrrlлцr'вr .- ;. KepiBHlIKa iнфорлrачirО про хiд iпiдсумки виконання колдоl'овору,

н:нняrl роб 
_: :i|\tоГ\ rrрофсгIiлки, iнпtого уповноваженого трудовим колективо\{ органу в:tасник або

r....;;dенIIt-I'пп,ор.u'зобов'язанийвжи.гизахоДiв'lIередбаченихзаконодаВсl.ВоNI.jlо
ь,.,:t)(rIijt.IiЕ:-':i.].зВIiниякоГопорУшчlоТЬсяriинеВикон),юТьсяЗобоВ.язанtlя.tll(),l(оВик()IiаН}Iя
lчltltх ог,rlя,,li -. .-- .;з;!rго -]огоВору.
i ],.5o-I,aKi,lx" J
,:,1 вiкоv jlo 2..1_ -:,:;,.,пi,lковий орган в особi його членiв або уповноважених представникiв N,l ас право:

:,, ..l.]ilTll перевiрку дотриNfання.на пiдприсlлtствi тр),до}rого законо,цавс гва, y\loB охорони

]: _i- вlI\1ага,г1] усунення недолlкlв;
t;1_1ясlься Bi, _j:;d''BaTIl Bi:r Ълмiнiстрачiт пi;tприсьtства iH(lopпlartiro з ItI{таI{ь, пов'язаних з ]lpallcIO l

{r,ari. а тако) _ ]:,:l ьно-економ i.tнипл розви,I'коl\{ Ko-,leKTLiBy. r,a iHtlly' iнфорьrашirо, право IIа о,rlержання

;, . ;рофспi;rка Nrac вiдповiдIlо до -]аконоItавс],ва:

гDсlхолженнl-i- _:.r,!trрган зобов'язаниtl:
'-:' -: ]-:;lIIl проd]спiлковi збори TprroBoto колективуl

. . -.,l..t,.-,,.,.'"птI',r||оЪ-"л *o.r.'*ru" з iнфорьrаuiсrо" о,"р*11:о..:iд, В,rlасника з Пи'гitнЬ,

a:li з:iйснrос: -: ; :.1I\ з праuеtо iсоцiапьно-еко",',п"",un't po'nu.г*on, трудового Ko"rleк'гиву ByKI, нмр,

i! , lcKTllП\' 
8, зАключнI положЕння

г;.tuiвникаrl
l]..:..':екltrвнтiI-IдоГовiрнабирасчиннt.lс.гiздняйогоПiдПисанняПрелсТаВникаМисl.орlн.
f -:, ,: ::i u"or-o *J,n,""uol-o ,Ъr-ооору З роки ,lo "3 l " березня_2О_1]1, ,," IIiс-,Iя закiнчсння

:..-..-tiТко''lекr.l;вноголоГоВор)'йогополоrкенняпродоВхiуlоТЬдiяти'ltоIIриl"l}Iя.г,l.яt]Оt}ОГо
I ] :,rBLrP\, 

9
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8.2. Зпriни i доповнення до
,lИШе за взасvною ..;;;;;fri}" КОЛДОГОВОРУ ПРОТЯГОМ TePMiHy його дii можуть

8.3. Контро,rь за виконаF

ffi?;."к:I;,"';;;;;::Н}"J:;irТ"j;,#нжт:,"".#;т:;ж",;

1rл_Ч.: 
Колективний договiр пiдписаний у трьох пп;.

ilTjl J ;. "d;j;i:. ж ff;:, ";; ;;; ; 
" 

р'., :;;:i ;J iI]:H [i; т., ];х""# l,,:, J, 
-i

8.4. Сторони зобов. я }).}оться розглядати пiдс
Ilcll та ?Riти гIAhrrrTIv лл:t 

|умки виконаЕня колективногоЯШ:'ff;:;;"н;ж;;ii*""#i';.,JН:'JJ:*"чI###";ъ,Jffi ;lx]l1ч::, :|.r_**.о 
*on.*,'."|o"""Ji;;;#,

; :J:o'.'.," 
- у липнi-серпнi ;,;;;;#;"-r.

за piK - У лютому-березнi наступного року,

Колективlrlrй договiр пiдпlлсалп:

свiтлана Жук

l0



: ,, ]l, l]tl()cI]

, \)]l()HitIIIl

JJlCl,\l()I]ii

. L) . {()l ol], :Jil ]il] a,,Ib,

, ', Ii())jil](]]

_ ]lil i \lil]1

Щодаток }'{b2

ТАРИФНI СТАВКИ I ОКЛАДИ
для оплати працi працiвникiв ВУКГ НМР з

Мiнiмальна заробiтна плата 2481 грн. х 1,6 коеф.

Розря:и коефiчiснr и. мiжрозряднi 
"пi"uiдпБ-е-пБ

l8.0З.2022 р.

j ,]авка з rliHilla:rbHoi

, ,,tt,ti ви_rи рtlбiг i

- _::iJ. _]оГ-lяД за зеленими насадженнями, ix, ,.] ()

;, Ьосrг, н:uIагодження i обслуговування
Е-rтр енергетичного, санiтарно-технiчного i

. 1.46
J- F_дсrшуа:гацiя обладнання котелень, теIUIових
т1 еlектричних мереж (коеф. 1-66)

, aкс

льд

засобiв
засобiв
засобiв Аз_
засобiв
засобiв спец.

воз ГАЗ

до l0 т,
l0 т.

3т,

.машини
,машини (ко

засобiв А3-
машини

. машини АС-машини
j-;allсТ аВТоВиIll ки Та iдропiдiймача

иб. машини ЗIЛ
засобiв

Ва+п*алоrик (механiзованоi
.]{

мАз

ЗАТВЕРДЖУЮ
.Щиц9ктор ВУКГ

4,7,|з 5з,76

61,12

l0

,-. -l t,л lt к ПЕВ

даних

Олена !ЗИСЬ

/
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ДОДАТОКЛr5

ПОЛОЖЕННЯ
про премiювання працiвникiв

-. . ]...lоiкення розроблено вiдповiдно до Кодексу законiв про праuю. Закону УкраТни "Про

-- :эцi" вiд 24.03.95 р, N l08/95-BP, Положень Ко,'lективного Договору'

-з Ilо.lоiкеннЯ € складовоЮ час,tиноЮ прогресивних органiзацiйних форм i методiв

:.,- -:я якiстю роботи працiвникiв пiдприсмства i поширюеться на Bcix членiв трулового

,.-,,:,.
,,,Tcrla лремiювання вводи,tься з метою

::j:j1l\! особистого внеоку кожного члена

- :;]

посилення мотивацiТ до працi працiвникiв з

колективу i змiцнення трудовоi та виконавчоi

l. Загальнi rrоложення.
, . ПрелtiюванНя працiвникiв пiдприсмства здiйснюсться вiдповiдно до ti особистого

, ,_-._,. з загапьнi результати працi за пiдсумками роботи за мiсяць,
i В окремих випадках за виконання особливо вахс,tивот роботи або з нагоди ювiлейних та

, , . - :;i\ __ta l працiвникам vоже б5 l и виплачена олноразова преviя,
: [-{е Положення вводиться з метою матерiа,rьного стимулювання працlвникlв

. :.,-\!aтва за умов якiсного i свосчасноlо виконання обов'язкiв. до]римання труловоi

_ _ _., -.iни. Правил внутрiшнього ,грудового розпорядку.

2. Розмiри i порядок премiювання.
i ,. Премiювання працiвникiв пiдприемства здiйснюсться за результатами роботи

- ., :;чно,
i l, премii виплачуються у грошовiй формi, за наявностi достатньот суми коштiв, видiлених

- ] -]зт\ працi та eKoHoMii фонду заробiтноТ плати.

: _: ПрiмiТ виплачуються у грошовiй формi,за наявностi достатньоТ суми коштiв, видiлених на

.-, прачi та eKoHoMiT фонлу заробiтноi плати.

i 1 Розrriр премii встановлю€ться в конкретнiй cyMi та визначасться:
- xo,+iHo\4) робiтниковi за поданням начальника дiльницi:
- iH;KeHepHo- технiчним працiвникам за поданням заступника директора,
- ,\}-П - лиректором управлiння,
po3\{ip премi залежить вiд особистого трудового внеску працiвникiв у загальнi результати

: ]: ;l У прочесi визначення конкретного розмiру премiт врахову€ться стан виконання

:: _ зн!iкоv посадовиХ обов'язкiв: обсяг i якiсlь виконуваних робiI. догриvання TepMiHiB

. :JНня планових робiт iлорlчень. до-гриvання грlдовоТдисциплiни. iнiцiаrивносli. вiлсрностi
_.j: Та За}'ВаЖеНЬ.

3. Порядок та строки впплати премii

-i.]. Премiювання працiвникiв проводиться на пiдставi наказу керiвникir,

],]. tiиплаrа np.*ii про"ол"l ься в погочном1 мiсячi за лiдсlмками роботи разом iз

. -,,J lою lаробiтноТ плати.
З.3. Премiя не виплачу€ться працiвникам, яким було оголошено догану на весь TepMIH ll дll,

Iнженер з нормування працi Леся БоЙко
щ



СпЬвiлношення розмiрiв мiнiмальний мiсячних посадових ок.гlадiв керiвникiв,
*жaniB, фахiвцiв та технiчних служборчiв ло MiHiMMbHoi тарифноi ставки робiтника I

осЕовного виробництва (мiнiмального посадового окладу (стазки) працiвника
i профсiТ ) встановлених в колективному договорi.

жуковА
р.

КОЕФIЦI€НТИ

Загальнi коефiцiснти

Iндпвiдуальнi коефiцiснти

: у разi встановлення похiдноi посади кСтарший> посадовi оклади
посад збiльшуються на l0o%.

виробничих, технiчних,
- економiчних та iнших

головIIого бухгалтера

з,4
з,4
3,0

IH;KeHep з нормування працi d4 Леся БоЙКо

Додаток Ns 1

:i.1 ]иректора
,;:;i бrхгалтер



ЗАТВЕРДЖЕНО
[иректор ВУКГ

додАток л!3

нмр

вiтлана жуковА ег ГоЛlIН
2р.

пЕрЕлlк
],-|п.lат i надбавок ло тарифних ставок i посадових окладiв

працiвникiв ВУКГ НМР
хам пiдприсмства можуть виплачувати насryпнi доплати

Розмiри доплат i надбавокНейvенування доплат i надбавок

доплАти

,Щоплати одному працiвнику
максимальними розмiрами не
обмежуються i виплачую,гься наявнiстю
одержаноi eKoHoMii за тарифними
ставками i окладами сумiщуваних посад
працiвникiв

.Щоплати одному працiвнику
максимальними розмiрами не обмежlться
i визначаються наявнiстю одержаноi
eKoHoMiT за тарифними ставками i
окладами, якi б могли б виплачуватись за

умови нормативноi чисельностi
працiвникiв

] ]jl}iрення зони обслуговування або
: *lсння обсягу робiт

До 100 вiдсоткiв тарифноi ставки (окладу)
вiдсутнього працiвника

ъ вrконання обов'язкiв тимчасово
iх}.гlrього працiвника

За результатами атестацii робочих мiсць-
4, 8 та 12 вiдсоткiв

Ъ рботу у вiDкких i шкiдливих умовах
трцi

До 30 вiдсоткiв тарифноi ставки (оклму)
за вiдпрацьований час

:.. :.)бочий день з роздiленням змiни на двi
-:-: ilни ( з перервою в роботi понад двi

:;lHll )

20 вiдсоткiв годинноi тарифноi ставки
(окладу, посадового окладу) за кожну
годину роботи в цей час

3а робоry у вечiрнiй час
r l8год. до 22 год

35 вiдсоткiв годtlнноi тарифноi ставки
(посадового окладу) за кожну годипу

роботи в цей час

Ъ рбоry у нiчний час

.Щоплата диференцiюсться зшlежно вiд
кiлькостi робiтникiв у бригадi:

- до 10 чол.- 25 вiдсоткiв мiсячноi

Ъ керiвництво бригадою (бригалиру , не
звi-тьненому вiд ocHoBHoi роботи)

чiцення професiй (посад)



тарифноi ставки розряду, происвоеного
бригадиру;

- понад 10 чол,- 35 вiдсоткiв мiсячноi
тарифноi ставки розряду, пройсвоеного
бригадиру

- ::::r.,ристання в роботi дезiнфiкуючих
_ l,aаrчIl\ засобiв

.Що 12 вiдсоткiв мiсячноi тарифноi ставки
посадового окладу

Ъ венормований робочий день водiям
lgrоvобiлiв

Водiям легкових автомобiлiв у розмiрi до
25 вiдсоткiв встановленоi мiсячноi
тарифноi ставки за вiдпрацьований час
водiем

r: irггенсивнiсть працi працiвникiв !о 12 вiдсоткiв тарифноi ставки (оклалу)
за вiдпрацьований час

Ъ вясоку професiйlну майстернiсть ,Щиференцiйованi надбавки до тарифних
ставок робiтникiв:

III розряду-12 вiдсоткiв

IY розряду - lб вiдсоткiв

У розряду - 20 вiдсоткiв

YI розряду i вищrIх розрядiв - 24 вiдсотки

] :.lllacHicTb водiям легкових i вантажних
.-:оrtобiлiв, автобусiв

Водiям 2 класу - 10 вiдсоткiв;
1 класу - 25 вiдсоткiв

встановленоi тарифноi ставки за
вiдпрацьованийчас водiем

Ъ високi досягнення у працi .Що 50 вiдсоткiв посадового оклалу

Ъ виконання особливо важливоi роботи на
певний TepMiH

До 50 вiдсоткiв посадового окJIаду

r Найменування доплат,
вадбавок

Наймевування посад

За розширену зону
обслуговування

За використання в роботi
дезiнфiкуточих та миючих
засобiв

Прибиральники службових
примiщень

Нача,rьник дiльницi благоустрою

Старший майстер (озеленення)

- 1.1ати та надбавки встановлюються наказом директора та можуть бути
доплат i надбавок:

За високi досягнення у
працi

rLцБАвки

бригадою



Заступник головного бухгалтера 50
Старший iнспектор з кадрiв 45

Нача.пьник планово-
економiчного вiддiлу

50

- :: ,lсяI робiт АПАРАТ УПРАВJ Ilння
Заступник директора 70

Головний юрисконсульт 85

Секретар керiвника 70

Старший iнспектор з калрiв 50

Iнженер з ОП 50

Iнженер з нормування працi )U

Головний бlхгалтер 45

Заступник головного бухгалтера 40

Бlхгалтер 50

ДЛЬНИЦЯ БЛАГОУСТРIЙ
Начальник дiльницi 50

Старший майстер 50

Фахiвець з публiчних закупiвель 30

Майстер 75

Старший майстер (озеленення) 50

Робiтник з благоустрою IV
розряду

2 прац.-20
1прач,-50
3 прац.-40

Робiтник з благоустрою V
розряду

2 прач.- 50
1 прач.- 60
1 прач. - 75

Мапяр IV розряду 20

Столяр IV розряду 50

Доглядач кладовища 30

ь_ltдгоустрtЙ (Г4!4Iq
Старший MexaHiK з0
MexaHiK 60

Машинiст екскаватора V розряду 1 прац,- 75

l прац,- 50

Машинiст екскаватора IV
розряду

l прац.- 45

1 прач.- 50
1 прач. - 35

45

Електрогазозварник V розрялу 30

Слюсар з ремонту колiсних
транспортних засобiв V розряду

з0

Водiй автотранспортних засобiв
кМАЗ> до 10 тн

1 прач.- l5
1 прац.- 60

Водiй автотранспортних засобiв
(автобус ПАЗ)

20

Старший майстер
,75



Електромонтер з обслуговування
електроустаткування V розряду

1 прац.- 15

1 прач.- 50
1 прац - 20

Електромонтер з обслуговування
електроустаткування IV розряду

15

машинiст автовишки та
автогiдропiдiймача

1 прац.- 60
1 прац.- 7

СЕЗОННI ПРАЦIВНИКИ
Озеленювач V розряду 2 прац.- 40
Озеленювач IV розряду 2 прац.- 30

САНОЧИЩЕННЯ
Управлiнський персонал

Начальник дiльницi з0
Старший майстер 50
Бlо<галтер 50
Юрисконсульт 50

Вiддiл збчтч
Органiзатор зi збlту 50

САНОЧИСТКА (ПОЛIГОН)
Майстер 20
Машинiст бульдозера V розряду 50

вивезення нечистот
Водiй тран-приб. машини (АС-
машини)

40

Збiр та вивезення ТПВ
Водiй тран-приб. машини
(контейнер ГАЗ)

2 прац.- 30
1 прац.- 40

Водiй тран-приб, машини
(контейнер МАЗ)

30

Водiй тран-приб. машини
(кон.ЗIЛ)

30

Вантажник руч. погрузки 2 прач.- 30
1 прац.- 25

вантажник механiзованоi
погрузки

1 прац.- 25

Водiй транспортних засобiв
(кАМАЗ>

з0

ик планово_економlчного

з нормування працi

Олена,,ЩЗИСЬ

Леся БоЙКо



додАтоIt ль 4

вiтлана ЖуковА ег Го,ЦJIН
р, (I берез

П()Ло}кI1.1IIlrl
: BIllLlll]\, lla]tбirBoK cllcttia.,lic.гau iс;ll,;кбrltзttялl ltУКГ llNtP

l:t BltcoKi .tосr|гIlсIllrrl rl ttpltlti

-;I lcl]tJrl rtlttc1.1ia_lt,tltll,зattiKltIз,tcltllct i
,L1- впхонанню робiт по санiтарнiй очистцi та
ц BltcoKi :осягнення в працi.

l_ ]:;t BcTaHoB-reHHi надбавок необхiлно врахуваl.и:
_ Якiсть вllконання посIавлених завдань,
, - З:атнiсть шВиДко i самостiйно прийптати обгрl,н,гованi рitlrення., IHiцiaTtrBa в роботi по впровадженню нових доскона-[их лtетодiв праrti. HoBoiтечнiки i покраIцення органiзацiт працi.
- Коrlпе,гентнiсть сlтецiалiстiв в спецiацьних пита}Iнях i сумilкних обJlас-l.ях знань.-'- З-tаlнiсгь 'liTKo tlpllltlitrrl,\BQгll IIpilILl() .]n.,,.-l ,,j',ra,-tих. вviнltяз.liЙсlIl()Ваlи

к(|н I рО_'lь i персlriрк1 l'x вllкоltаtttlя.
: Посlt.'tення в роботi дер)riавних iH.l.cpeciB i ilrTepeciB tli]tllptrc1,1cr.Ba

: РOз\fiР надбавкИ ве поl]инеН перевищуватИ 5О 7о посадового окладу працiвника.

_:_ Прlr погiршеннi роботи спецiапiста чи слутrбовttя розмiр надбавки ltоже бчr.изrtеншений або повнiсr.ю вiдмiнений на пiдставi Hakajy начальника,

: : =.:з_-l ьн 1.1K пJIаIiово-екоIlоN,I i чно го вiддi.цу Олена ДЗИСЬ

в якiсному наданнi платних послчг
благоустрою MicTa встановлaaruaо



-:'::]я рсr]роблено вiдповiдно до Кодексу законiв про працю, Закону Украiни "Про

.__ . : ]] п],95 р, N ]0s/95-BP, положень Колективного догоВор)'. _. ]_л__. i ..__л.i.
-'-,";'; :;;;; ;;.;;;;;-;;й".."uп"* ор,апiзачiйних форм i методiв

, ,. --;. рtlботи працiвникiв пiдприсмствu i по"ро"""я на Bcix членiв трудового

,. ",л-яряrlii по ппаtli пDацiвникlВ з
, _ : .]е\tItоваl{ня вволитьсЯ з метоЮ посиленltя. мотивацii до працi працiвникiв

_ ,,, ::_-,jистого внеску кожного члена ко,lективу i зпtiцнення lрудовоi та виконавчоТ

Правил внутрiшнього трудового розпорядку,

2. Розмiрп i порядок премiювання,

: Преrrliювання працiвникiв пiдприсмства здiйснюсться за результатами роботи

i З bo."ip премii всiановлюсться в конкретнiй cyMiTa визначаеться:

- хожному робiтниковi за поданшlМ начальника дlльнil]:.-_ 
----л.-

- iЙп"рпо- ,"*нiчним працiвникам за поданням заступника директора,

- АУП - лиректором управлlння,
розмiр премт заJIежить вiд особистого трудового *1"_11 ,xplT::::i:]","",T::' *?J"";:H;'";Йi;;;;"""п-" *о"пр",погЬ- розмiру премii врахо_вуеться стан ",y:_i1i

"о"-'no"*o"n, 
обов'язкiв: обсяг i якiсть виконуваних. p"qi} .о"з_lу_т,:,_:::у:::1lFlникоМ """*":]:,-:: " исциплiн", iнiцiативностi, вiдсугностi

п}вння планових робiт i доручень, дотимання трудовоl д

ПОЛОЖЕННЯ
про премiювання працiвникiв

ДОДАТОК JTrS

_.-]:i та заувa)кень,

3. Порядок та строки виплати np""ii , ,__,_л

3, l . Премiювання працiвникiв проводиться на пiдставi наказу керlвника

].2, Виплата премiт проводиться в поточному мiсячi за пiдсумками роботи разом lз

: ., ::"lатою заробiтноi плати.

З.3. Премiя не виплачусться працiвникам, яким було оголошено догаку на весь TepMlH 11 дll,

Начальник ПЕВ Олена ДЗИСЬ

, : \ K()Il\



ДОДАТОК N9 б
ЗАТВЕРДЖЕНО
Дире

вiтлана жуковА г Го,ЦJIН

п()JI()жЕннrI
- :],)ря.Iок ltriII"lltl1,II BIl tllr 1,opo],l ll }1l l]ltc.lIvIY poltitr rrpltltitrllIlliil}t

I3lrробlrllчоl,о 1,1tpltB. lillllя li()\t\ Il1l.tLlloI-o гOс t Itr.:lil llс-гI]а
l lo lзовtl.,r lt lt с l,rtoT rt ic ь lioi ра,цtl

:]Jння запроl]аjl7(устьсrl l \{e]OtO зi\lс11lI]ен}lя ll;lиrlносti Ka,,tpiB i закlril1,1еtlltя l'x на

]а вислугу poKiB виплачус,гься пр;tцiвникапt пiдприсл,lсlва в Jirle)hHocTi bi.l
ста;к1, робоl,и в розмiрах Itередба.lених fJолатком Л! 1 .,to ,цаltого Положення.

:._,"itlтli. який дас право на отриN.{ання винагороди за висл\,г), poKitз BK.Tlo,tltc tься
роботи на ланому пiлприсмствi.
стаж роботи, виходяlIи з якого виз}lачасться винагорода за вислrгl,рокiв.

_ "] cII]OKOI]Ol BlIIcbKOBOI сJI))кl.)и.,IKIIlO ]]l]alllt]IlljK пlс"rlя зt]l:IbIIcHiIrl l l]li'cbIOlJ()l
, _ -:J проl,яго\t 3-х rлiсяltiв rtрrtЙня,l-t.tr"l tta пiдtrрllсrtс l,Bo.

::, ]з:lнll\ ttрацiвникiв,,(о BiitcbKclBcl'l' сл1,;кби rril .rас rlобi,,riзаrtii,
--'i\,ts() оп.Iаl|}вltноi lli.LttrclKll. якil на.lilсгься rtatcpi ttiс.lя lIар(l_{жсння lиlllни lil

-:!rг,lяJ)"]iI .1l1.11,I{IIOIо lo 3-х poKiв.

роботи на виборних посадах профспiлкових органiзаItiй. державних органiв
якшо перед i пiсля цiсi роботи перелr,взлlt рtlбота. якll ]la(, IIраво на отри\,1а}lIiя

:,,llt. вltхtl,:lяl1I{ ,] якоI1) в}lзIIаtltt(,ll,ся розrliр llltttatrl1]ll Ill !il Bl|( |\|l 1ll,KiB. tlc
&T e час перерви в цей стаж не зараховусться в слiдуючих випадках:

-oBepHeHHi на роботу протягоNl мiсяця пiсля закiнчення iнвапiднос,ri або хвороби.
понад чотирьох мiсяцiв i призвела до звiльнення.

: -,:]lIT\ BilHI,1i на робот1, lliс;lя ,закill.tеттrlя виII(о]ю або сереJlнь<lltl },,Iбового закjtа.,l},.
- a:]llK бсзllосере_lttьо псрс,,l Bcl\Itil\I в r,t,5uвиii tilк,lз.I lIpJlII1)пitB H:t tti ttt|,иr rt.,tBi,

-':r'LjrBalttti \'ттсопJачr,ванiit вiдпr,стtti. якil t{il,,tасться \Tal(,pi ll(l I(l1,Iя,,l} Jil ]lIlIllHlllt,
- ',rK]}J,

Порядок lIapaxyRalIIlrl i BllltлaTll вIrнагоролII за lзltс"пчгr ptrKiB.

за вислугу poKiB нараховусться з присвосноi тарифноi ставки або посадового
:j.liBHl]Ka. якi дiя-,lи t] ]\]O\1eHl tIарахчваIIIlя i виrt,,tа,tуt lься IIк,Nliсяtl||о (,.ltlOtlilcll(, l]

заробir,ноi плати. При тиN.ltIасовому заN{iщенi I]иHaI,opo,IllJ I{арах()вчсться на
ставку або посадовиЙ оклад по основнiЙ роботi,

виплачусться за фактично вiдпрацьований час.
lзi_tьненi працiвника за в,цасниN4 ба;канняпл. за згодоlо cTopiH. за llор)lхеI{ня п]]авlLт]
iсзпекtr. за пор},шення ,гру,ltо воi Lисциплiни.ч випа,lк) ззс1,,l1дgu,,, судо\{ винагоро.,lа
r:iсяltь tlс BI] п,п atl \,("гься.

:;' iнпl1,1х виIIадках звillыlення в1.Iнагорода виплiltI\,сl,ься tlpcltlclpttiйHo ,{ас),_

в перiод, за який нараховусться винагорода.
.;:HllKttertHi l' ttpaItiBtlиKa ]IpllBa на o.,lepжaнtJr] I]иIlaI,opoj(rl про-r,rlго\1 KajleH.]litpllOlo

, -зрша ii виплата проводиться в плiсяць. в яко\lу виникJIо лраво I{a ii'отрltпtаtlгtя.



б. Праuiвнlrкаrl. яки\l протягоIt каlендарного мiсяця, ,за який нараховусться
вltник.]о право нс пi.lвищення розмiр1 винагоро-]и. нарахування ii провt1.1игься в

розrr iраs в поtuчноrtr rtiсяцi,
7. Позбав-,tення винагоро.fи за вис_т} г\, poKiB провtrлиться у випалках порушення
тp1,,toBoi :исчиплiни 1, лriсяць видання наказу про таке порушення,
8. Зниження розrriрiв винагороди за вислугу poKiB з iнiцiативи власника або уповноважен
нилl орган}, не проводиться.
9. Прашiвникалl. якi виконуrоть роботу по договорах uиtзitьн о- право вого характеру.

суl\{lсництву винагорода ве виплачусться.
l0. основнипл документом для визначення стажу робоr,и с трудова книlкка або вiдомостi
трудову дiяльнiсть з ре€стру застрахованих осiб !ержавного ресстру загальнообов'язко
державного соцiапьного страхування

Начальник план о во-е коном l чно го вlддlлу Олена ДЗИ

винаI,оро
]ll
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додАток лъ7

ег голJIн

одноразова MaTepiaлbHa
роботи в управлiннi i

о
нмр

жуковА
(< бере9 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про наданrlя одпоразовоТ матерiальноТлопомоl.и

праIliвltикам ВУКГ НМР

- ---) lJ.l l.U ILся ,l,, i.tяtii ttii;tttiBttttKll:

_ - j- -:i:lIbHOi,.](lllолtогtr зjll IicH Iо(,l,ься за рах\ l{oK ltptlбr-l Kl Iti]tllplrcпlcr ва,- j * Ьна -]оI]оN,lога в рсlзпriрi до ссредн bor,r iсячноi заробi]lноi Ilлаtlt

,:!\]l]lI] llcIIl]aIlc:],,llLt ttrtctittplttlilзtlllKaбi,rbltlc.tBclx tи;кttitl:
_- . .ltс;lгi pi.tlt1.1x ltcl KpcrBi або IIt:ltобl,:
- - "} \1.Ilcl.li,1,11,II(\\I\ CIilJlllHlIIIIi,

зарплати праuiвн и ка, а саме;

: .,-',, зtlкiв - 50% ок.rа,цу ltраtliвrlика або r.арифrrоi с,l.авки. виходячи з
середньо\l lсяrIного розрахчнк\, Tpl.tBzutclc,t-i рiчного робо,rого lJalc\,:. : - ;, 1рб jg - l oK:la,lt1, праuiвrlика або ,rupn4i"oi 

a ruппи. I]tlхо,,lяIIlJ з
cepc:]tl bo\f lcr] LIIiOI.o polpaxyt{K\,Tp1.1Blt,lttcгi pi,tHtlt.il робо,tсlгil ,lacr,:, . - , lt poKiB - 2 oK-ra,tiB праlliвltllка аОо тарис|iно:i c.l.ltsKl,i. t]иходячи з
середн ьоl\1lсячноI.о розрах\,нкч .грlлваltос ti рiчногсl робочого часу;_. i_i-Tlt POKiB - 3 Окла.ltiв r,parliBH,rKi uОЪ ,ap"4',,,,i, ставки. вихо:lяа]14 ,]

СеРедц5614igg,lдого розрахунку тривапос.гi рiчного робочого часу:::,]0-Tlr poKiB - 4 ок,,rадiв пРацiвника оОо.uр"фпот стail}ки. виходячи з

_середнъомiсячного розрахунку тривалостi рiчного робочого часу;
- 5 окладiв працiвника або тарифно1 ставкr, й*од""" ,

середньомiсячного розрахунку тривалостi рiчного робочого часу.
: 

"- ВltПа:tК1' спlсртi прапiвrllтка. lliдприсrtство B},lIIJlatI_\,( rtalcpia,lIbH,r' ,l()ll()Nl.,l _\' I]it_ - . ;, розrriрi ,lo l-i сере,tньопl iсячноТ зарп-,]а.l.и llil пi.цпрllслtствч.
вуr<г:-'- rlaTepia:lbtra .]lO] Iо\lога

:._ . ]] lfHO поданоi заяви ,]а 
рах},нок прпбlr.к1' ltiдlrрис ltcTBlt.

: l,' вlrпа.,1к1' crtepTi петrсiоllера. якllй tliшtlв на lleHcitcr з lt iдltрисl,tс.l.ва Hajla}talи
_ _ ]t]\IОГ}' в розь,liрi до 50 % серсдн ьоrliся.ltтоi' зарпла'r и IlO IIiJлрис11lсl в,\'. за накilзоi\,J

Ilplt звi:rьненнi пеrtсiоlrсра (п,l c'l, j(t l,a с г. 38 IiЗllll)- якll1-1 безпс1.1ср-lвltо

.1_1.::Li':']_|,1.1lс'ГВi бi:lыtlс, l5 pclKiB i зарекоrtсlt;lr,вllв ссбс J ttозtt tttBttoj'.,r.,triu,,u.лl_:т:::т:".: 
l|1ro,o. i прово:ити,"ппч.ч грЪLповоi 

"";,",;;";; ;; ;;i,;;;:.,-н} прац]о та зразкове l]иконalнtIя своiх трчдовrlх обов.язкiв- iJ::авати платсрiа,rьну дсlпо\Iог}.:
- \ часнI{кам Веrlикоi Вiтчизняноi вiйrти. якi працlоlоть гl1 праIlIова-пIi tra ltiлrlpllc:rtcTBi.-:--liKa\l боliових лiй. якi прачtоtоr.ь на пi:tприсЙствi;
_ r_5r,вlлиl,t праtliвникап,l ВУКГ. якi uiдпраrlrоваr,rи tla lliдпрltсптсr Bi rrolra,,t l0 poKiB -,to:itного свята flня прачiвникiв яtитлово-к.llI\наJlьllого госlIо,царсгва i lloбlrclBorcl

планово-економiчного вiддiлу Олегrа !ЗИСЬ
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додАток м8

ег ГоЛJIН

7n Доп.патlr до
l lt1lll{rllltТ с t itBl;lt

-).

професiй i посад, працiвникам яким пiдr.верджсtlе право
на доплату До тарифних ставок (оrспалiв) за робоryr шкi.lливих i важких умовах прачi на пiдставi ,r..ruitii роЁо.,их мiсцоTirBo наказiВ по пiдприсмСIву вИ l2.03.2018 р. ЛЪ 39, вiд zi.oo.zolBp.MBa,

вiд 30.08.2018р. J\Ъ93

l5

ЗАТВЕРДЖЕНО

fIазва робочого пriсIlя, профссiя

Е-l сктрtlгirзозВарrlll lt. lайня-1.1.1il на рiзаlrнi i рl чtttlлl1 l}jilptt)Billllli

C.tKlcap з peltolIT}' Ktl.цicllltx l.paIIcrlop,l IItrx ,racoбirr. зайllя t lr1-I
] J'.l,,H l tt\l . tвиt _r lti tl i ttll_,lIIIrllol' lпltрil г\ пи

\lа.rяр. зайняr,ий на роботах з нiтрофарбами пенз"(еNl та ]\,lетодо\,I
. \.!t]ч\'Вання

\larпttHicr. бч;lьдозсра

}Iапrllпiс,г екскаватора. зайнятий обс-,lуговуванняN{ eKcKaBllTol]iB.
:fцюIочи\ Bi: :вигlнз Bllrrpilllltboto ]lUряння

-lеriнфек,l'ор, заl:ir;я гиЙ (lасr.ванняrt i зберir.анllяrr ,]cliIl(i]iK\ lr)tlI]\
_jOt)l в

\laпlllпicr, авr.огреiiдера

Святослав БАБИЧУК

вiтлана ЖуковА

пЕрЕлIк

=:зоП
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ЗАТВЕРДЖЕНО

KoMiTeTy

жуковА

прАI]I,1 лл

вI{ут1,IшнLого трудоl}ого розпорrIдку

В I I РО Б Н И ЧО ГО УП РДВЛ I НIIЯ KOMYI IЛЛ Ъ НО ГО 0,0C П ОДА РСТ ВА
н о в о в о,гI и н с ъ Koi м I с ь ко i рд/I I,I

(вукг IIMP)

Nl.HoBoBo".rIl}lcbK



I.з.\гАльнI поJIожЕння.

,l laHi правила внlтрiшньllго lр\_lовогr.r розпоряJк) (_rапi Прави.,lаt р.llроб:
: - з:_lно ]о Конституцii Украiни, Колекс1, законiв Ilpo працю Укра]j{и (.lшri КЗпI1). iHr
- :,,|: - il вно-правових aKTiB. що рсгулюють сферу r.ру.ltових вiдносин.

; ], Метою гtравил с: чiтка органiзаuiя прачi ,I,a зrtiцнення r-руловоi дисцtlIl.-I
_ -:._ ]ення безпечних yN{oB llрацi; пiдвищення iT пролук.r.иrlностi -га сфективнсlс l

:1 _ fз_lbнe використання робочого часу.
.l э', ПРаВИЛа пОширlоюl,ься па Bcix llрацiвникiв Виробничого чttравлiння KoNl\ Ha,]bl

' - .::lPcTBat НОВОВО.л и HcbKoi 1,1iськоi ради (да,ri-ВУКГ') неза.tе;кttо вiд ttосади Til BlIKoH\ }tl

: ' ,,l.

]] КСРiВНиц'r'вОм пiдttриспtс,гва в особi Ha,l:t.-tbHllKa с-гворlоlо1,I)ся ),N,lови. I]OK,llll
,- 'i:rll вин]lкнеlIIIlо iн,rивi:llпьних lil ко.lскlивни\ lр\_]оllи\ спорiв ,ra c\llcllcl|(\
. , зrтttвi. а в разi iх витtикнен ня-забезпечусr,ься вирiшення таких спорiв та суIlеречоh
: .J- \l!rвllгijlних засадах.

1 -i. Зrтiни та доlIовнення до Правил l\{oжy,l,b вноситись ]IротягоN,I строку ix дil' за зI,.l_

-_,,:::cTpauii ВУКГ та про(lспiлкового KoмiтeTy i затвер]tt*l1rtоться на загапьних J(](]
-:,. :!1вого коJективу.

II.ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ I ЗВIЛЬНЕННЯ
прАцIвникiв

2.1.ПРаuiВНИк реапiзус свос право на працIо lпляхоllt укладення трудовоl,о .10I olJ()I
Зi-Ь.Г. За ци\I договором прачiвник зобов'язаний виконувати робо.гу, визначену в Hbo\I\
-::lягас правилам внутрiшнього трудового розпорядку. Керiвник в cBolo чергу. зобов'яз\ст
:;.:l_]ач\'ВаТи праuiвниковi заробiтrrУ пла,гч i забезпечувати пере.лбаченi законодавствсrrt
-:]цю. колективним договором i уголоrо cTopiH 1,мови прачi. необхiлнi д_пя виконitння рOбL)

2.2.При прийняттi на роботу працiвнику необхiдно :

- написати заяв\, про llрийняття на робоlr:- пред'явити паспорт або iнший документ, rло посвiлчус особу;
эе:'явити трудову книжку! оформлену у встановленому порядку (особи, якi приймаlо,I ьсr

rбоц,за сумiсництвом та Ti, що працевлаштовуютьс я вперше Tpy/loвy книжку не Ilo.,lalc
:б.-r вiдоrrостi про трудову дiяльнiсть з ресстру застрахованих осiб Дер)(авноI.о ре(с
,:гаT ьнообов'язкового державIlого соцiа.лt ьного страхування;

- пред'явити довiдку про присвосння iлентифiкачiйного коду;
- пред'явити свiдоцтво про обов'язкове деря(авне соltilпьнс, страхування,
- пред явити вiйськовi докуvен ги.
Прийняття на роботу без подання зzrзначених докумснтiв не допуск:lсться,
2.3.При прийняттi на роботу. яка виl\{агас спеrliатьних знань, ltдмiнiсграrliя BYtiI' :

.'раво вимагати вiд праrtiвника диплоlл або iнший докуьlент. який пiдтверджус здобуI}, 0сЕ
з,_iо професiйну пiлго,говку в навч&пьних закладах,

2. ]. Особи. BiKoM до l 8 poKiB прийпtаються на робо,гу -rиtле ltiс.пя попсреднь
\{еjIичного огляду(ст.l9l КЗпl'l) iB пода[ьшоl\{у до досягнення 2l року пiд.цягаr
!rбов'язковоNlу медичному огляду.

2. j.ОСОби, якi приймаtоться на роботу, IIов'язану ,з тtебезпе.пrимlл i lttKi.(_tttBt,
вltробничими факторами, пiдлягають обов'язковому медич}lоl\{у огJяду.

2,6,При прийняттi на роботу заборонясться вимагати вiд праttiвникiв док)i\Iен
по_lання яких не перелбачено законодавс гво\|. у т.ч. BiLoMocr i про рессr,рачiю,

2.7.Прийняття на роботу оформлясться наказом керiвника пiдприсплства. :з як
ознайоrtлtоtоl ь прачiвника пiл розпис,

У наказi мас бути зазI{ачено найменування роботи (поса:rи) вiлгlовirrlо
К.lасифiкатора професiй. уNlови оплати праtti ra iншi icTor Hi умови Iр)Jовuгu .]оговuр\,

2,8, ПРаuiВник не може бу,ги допчщений ло роботи без ук,паlення тр)/,1ового jlo;,oBo
ОфОРпtленОго наказом чи розпорядженням власника або уttовtтоваltеного ни]\1 opl atl\.
повiдомлення центрfulьного орган), виконавчоi влади з пита}iь забезпечення формуванllя
реапiзацiТ Державноi полiтики з алмiнiсrрl,вання сдиIIого внеску на загалыlообов'я,]к(



э

державне соцiапьне сl,рахування про приЙIrяття працiвника на робо]
встановленоN{у K]v{y.

2.9.На Bcix працiвникiв, якi ук.,lали труловий договiр i пропрllцIоваlи
ведуться труловi книжки, Запис про перiол робо,ги за счпliсницlвоrt Tit пер
заносяl,ь до r,рудовоi книжки за бажанняп,t прачiвника на пiдсr,авj його заяви та дс

роботи за cr rtiсниltlвоv або viсuя нJвчlння.
Праltiвникам. цо cTaloTb до роботи вперпIе. грулова книжка. за ).N{oB

оформ"пясr,ься не tliзнiше п'яти днiв пiсля прийняття на роботу.
2.10.Гlри прийомi працiвника на робо,r,у або перевелелtпi його у BcTaHoB,-Iel

на iнш1, роботу, алмiнiстрацiя зобов'язана:
- ознайопtити працiвника з дорученоIо роботоlо. у]\,rоваNrи та оплатою прi

pot яснити його права га обов'язки:
- ознайоьtити його з ttрави,llап:и вн) lрiIIltIьLlгL) трудового розпорядку.

колективниl\{ договороN{ дilочltлt у ВУКГ, посадовоrо (робочоrо) iHc грукrtiсrо ( пi,
- IIpoвec,г}i iнсr,рчк,га;к ,з технiки безпекl.t. виробничоТ caHiTapii'. г

протипоже;кнiй oxopoHi та iнших прави".tах охорони прачi,
2.11,З праuiвникоl\{" lllo прийпtасться на посаду! яка перелбачас

Bi:пoBi:a-rbHicrb. \кла];tсгься логовiр про повну iH.lиBi.lyertbHr r:ltсрiалt,н; вi_tло

2,l2,При у,клалепtлi тр),]Iоl]ого jlоговорч lvo)ie б\,ти обl,rtов-rсttий строк l]и

MeToto перевiрки вiдповiдносr,i праrliвttика роботi . яку Birl б1,,ltе L],l кон},t]ilти.
2, 1J,liro трудового договору lTolKe бlr,и l]риllинL,}l(l з iнirtiзlиви

роботолавrtя та з iнlхих пiдстав, переlбачених законодавствоNr Украiни iз
дотриманням llроцелури ],а yIloB звi,ltьнення. визнаLIсни\.r закоI{олавство]\l. д.,l

пiдставl.t,
2,1J.За допrовленiсrtо rtiж праtLiвникоv i керiвникоrt .ltltoBip ltрипиtlягt

визначений стороIlаNlи за п, l ст.36 КЗпП .

2.,/5.Прачiвник Nlac право розiрват]l 
,гру:rовий :tсlгсlвiр. укла,цеllиil tra l

,герпtiн. попередивIIII-1 про lle ад]\| jH iстраtliю письrtово за,цва,l,и;кнi (ст.38 КЗп
доr,овiр мо;ке бути розiрваниit i до закiнчення TepMiHy IIопередження про
наявностi домовленосl,i пriж tlраltiвникоьt i керiвником, За наявностi поваl
пере:riчених в абз.l с,г.З8 КЗпП. керiвник зобов'язаний розiрвати трудовий доr
про який просить працiвник. Ilcr закiнченнtо вкlваних ctpoKiB ttr.rltcpetdteHHя lI

право припинити роботу" а адмiнiстрачiя BYKl' зобов'язаtrа влtдати прlttliвl
кпижку та провести ] ни}, розрахунок.

2..i б,(Jтроковий тру,довиIi догilвiр пiд-тяга(,розiрваIiillо ]locтpoKot}o :

- за угодоtо cTopiH:
- закiнчення строку догоI}ораi
- за iнiцiативоtо праtliвника v виI]адк}, його хвсrроби або i}IBaJrijlнoc],i. якi гrе1

виконанню роботи за договороII та з ilrших пuвх)+'них приllин- переjlба,rени
КЗпП;

- у iнших випа.r{ка\ tlсредбачених tIинниNI ]lко]lодавством.
2, ,1 7, Розiрвання трудоl]ого договор) з iнiuiативи адr,l iH iс,граrtii' пiлп

,цопускасться без попереДнього погодження з профспiлковилt KoпtiTeTort lliдг
виняlком випадкiв- передбаченltх в cTaTTi ,l3 КЗlllI Украiни .

2, л18,Припинення трудового .tlоговору офорьt;lясться }tilKa Jo\, ксрiвтlика r,п;

2,19.У день звiльнення адNliнiстрацiя зобов'язана видати працiвнику i

книжкч ,t внесени\1 записом про звi.rьtlенttя. копiltl llJ}ia t}, про rвiзьнення rlt л1-

остато.tний розрахунок. Записи пр.,, IIричини звi.тьrtсlttlя в трудов}, книlttку, злiйсt.
з виNlогall\lи .]lilочого законо/ltаRс,l,ва , f]непt звi-,tьнення t]ва;,каlсться ос ганнiрf jteHb рс

III.0CHOBHl ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ ПРАЦIВНИКIВ

3. 1. П рацiс;н uк з()бов' яза lu[t :

- свосчасIJо, до почаl,ку робо,ги, приб},ти
виконання трудових обов'я l KiBl

- починати робо I у вiдповi-]но .fo дilочого

на pooolle }1lcIIe та rlриго гуl]а,I,и

ре;+(и\{у робочого дня:
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- бути на робочому мiсцi вiд чаоу початку роботи до часу закiнчення роботи.
!;iняткоv встановлених перерв на вiдпочинок та харчування- iнших перерв:

- виконувати сво€часно та в повному обсязi робочi завдання (функцiонаrьнi
.i--,в'язки), забезпечувати належну якiсть виконуваних робi.I,, не допускати браку

-, - рIl\I\,ватися технологiчноi лисциплiни:
- ВИКОНУВаТИ РОЗпОРяджсння роботолавця, якi не счперечать чинноi\{у законодавств,\
- виконувати обов'язки. поклаJенi Hit нього трчJовиNI договороl\r;
- виконувати ви]\,tоги щодо охорони працi. технiки безпеки, виробничоi carriTapii.

.::.Hlt працi га проlипо)кежноl' беtлеки:
- користуватися вида}Iиi\lи спецо,lягоl\l. спецв:]},тгям. засобалtи iнlиlli_tr;trtt,ногtl

:\;Ic] \,,га запобiжни]\,rи прtrстрояl\1и;
- вживати заходIв для негайного усунення

_.cЁ]af нюють норм€шьну роботу пiдприсмства i
(ерiвництво;

- дбайливо ставитися до майна пiдприсмства, дотримуватися встановjIеного порядl
]берiган ня матерiапьних цiнностей;

- дотри]\,Iуватися чистоти й порялку на робочому MicIti та rra територii пiдприсмстваl
- вести себе етично у вiдношеннi до iнших прачiвникiв та K.licHTiB пiдприспt c.t,Ba.

3. 2.Працiвнuк .uac право :

- вимагати вiл роботодавця забезпечення його роботою згiдно з професiсю та
ква'tiфiкацiею вiдповiдно до укладеного трудового договору;

- вимагаrи на_lежних. безпечних га ]_]0рових уvов rrpatti:
- вимагати надання йому спечодягу, спецвзуття, засобiв захисту. лiкчвально-

зрофiлактичного харчування, тоtцо згiдно з норl\,ами. вста}Iовлени]\{и законодавством;
- сво€часно отримувати заробiтну плату, не нижчу за визначену законом ,I,a

ýL]_,Iективним договоро}f ;

- оскарх(увати неправомiрнi дiТ посадових осiб. у топl1, .lис;li застосовуванi дtl Hbot,cl
:псчиплiнарнi стягнеt{няl

- звертатися до керiвництва з пропозицiями ulorfo по.riпIIIення органiзачii' працi lа
зltробництва;

- брати участь у професiйних спiлках з метою захисту cBoix прав r.a iн.гересiв;
- також на iHrui права, перелбаченi трудовим законодавством.
3.J.Прачiвника, який за cTaHoN{ здоров|я вiдtlовiдно до меличного висновку потреб1

на]ання легшоi роботи, роботодавець повинен перевести за згодою працiвника на таку робоr
на TepMiH, зазначений у медичному висновку, i у разi потреби встановити скорочений робочи
_]е н ь.

ry,oCHoBHI прлвА тА оБов,язки
АДМIНIСТРАЦIТ

4, l, Аdм iH i сmрацiя пiiпрчс.tl сплва зобов' язана :

- забезпечувати працiвникiв робочипли мiсцяплlr. налаваl,и робоr,у за у\,оваNfи,l,рч]lоl}оI
.fol овор\ ,la створIовати необхi.tнi )мuви _fля виконанt{я ниvи своiх поIJнчвll)hсн
перелбачених трудових законодавствомi

- забезпе.Iити робоче bticue вiдповiдними пtатерiальнип,lи та енергстичними pecypcaNlI
iHcTpyMeHToM i приладдяrt, а праttiвнико спецодягом. спеIlвзуттям та засобitпл
iн:ивiлуального захисту вiдповiдно Jo нормагивно-правових ак l iB:

- проводити вступний та перiодичнi iнструктажi гlраLtiвникiв що.lо ви\Iог охорон
прачi, протипожежноi безпеки та iI{ших правил безгlеки проведе}lня робiт, перевiряти,]нанн
вiдповiдних iнструкчiй з технiки безпеки, виробничоi calTiTapii та гiгiсни праtti:

- вживати необхiдних заходiв для профiлактики виробничого
професiйних га iнших lахворювань праuiвникiв. cвot,lacHo нзлаваги пi_rьги ra
]в язк) J шкi_]ливими r моваrlи праlti :

гlричин та yNfoB, ulо переtuкоджак]]ь а(

tIегаI-1но повiдо]\r,[я,|,и про так}, загро,

трав]\,1атизм\

компенсаuii



чilс ий огочни' - -,",1:::,' 

,,,="""--=r, ,lмiсчях;
- контролIовати до,гриNlitння лраttiвниками тр\,.цовоТ i виробничоi,ltисuиrIrlit

постiйно здiйснкlва-r,и органiзаItiйну" еконоrriчн1, роботу,. наltравлен1, на ii з{
lменшення виграt робочоtо час;. рачiона-rыlе викорисгання Iр)-lови\ рес1 pciB: l

- орrанiзовувати облiк робочоtо часу iтабелювання прачiвникiв: f_ с,l,ворtовати уN{ови для пiдвиrtlення квалiфiкаrliТ праrtiвтrикiв.з,,ttlбуття ocBiT{
- створюваги уvови Jля ]росгання ttpol1,KtиBHocti rrpaui ш_rях,lrr Brtpo{

HoBiTHix досягнень науки. технiки. науковоТ органiзачii праr(i, здiйсrrrова-r и за|
пiдвиценню ефективностi виробничтва: l

- свосчасно доводити ,tto виробничих пiдрозлi,T iв. бригал плановi {
tабезпечrвати Тх виконання l tlайllенlttиrlи ]атрата\lи тр}.],ових. rrаlсрiальних ra rlli{
pecypciB. застосовуючи зпхоли. н&правленi на бiльшl пt,lвне вияв.ltеt{}lя та вико{
BHyTpirlHix резервiв, забезпечення науково-обгрун,гованого нор]\{уван}Iя витраl сир{
rraTepianiB. енергii' la ttалива- раtliонтlьного Il екон(t\lного Тх llикорисгlllltlr, l

робо,", 
Пi:ВИш5ваrи рентабельнiсть виробнишгва га локрашувати iHrui плановi п|

- лt,сtiйнО в-],оскоl]алIоlJil IИ ()PI хнiзаltilФ пп.tlltи ltplttti. IlIИР\lКО rilСI\lсОВ)l()чи l
кl,.tекlивнi rIltlрпlи оtlлаlи п(t KiHIleBIIx рсt\.,lьгаlа\ робоlrl. tti:вишrlt1,1и якiсtь нор|
trprui. r:iйсrtк-lваtи rtutcpia.tt,Hv tauiKaB.teHictb прlrtiвltикiв lil реt\.IьlllГil\IИ i'r lr:racH|

1.1 ]llгilльних пi.tcl,rtKlx лраtti. tlpaBtl_,lbtlc ctliBBi:ttoulcttttя rliж р,,сгоrl rrР,Э.r1 КtИПНtlС'tiI
pocTobl lаробiтнот п.rаги. (loH:1 пrаlерiальнUго tlохоtIснllя ta iншltх заохо,r1 вапьtlих |
забе,tгlечl,вати засIосування -rirочих уvов оплати i нtlрrtl вання лplttli: l

,aо"'"u,ruruОuти 
tаробitнч плат) у всгltнов.rенi 'talK() Но]а пс l t]( )\1 гi] ко-lскrllвни\l ]о1

- сприяти c,|"BopeнHlo в трудовоN.lу колекr,ивi дiловоi твор,;оi а глt!

всеохоплююаIе пiлтримувати i розвивати iнiцiативу та ак,t'ивнiсть праrtiвникiв. забt'зл{

Тх ч,lасгь в чправлiннi пiJ,лри,rlсrва. в ловнiй rtipi викорисговltuчи JocBi: -,р1

коJективу. cBOcllacHo розI ля.,lати криги,lнi ]irуваження прашiвникiв. сtави,lи Тх _ro Bi:{

прийнятi захо,iIи l

- сl,ворювати у]\|ови для вi,,tпочинку прачiвникiв:
- вI{конуRа,ги iншi обов'язки. локладеtti на нього тру,lовиN'l ,ja ко н (),1lil BcTl

колективним логовороN,I.
1.2. KepiBHttK "ltac прtлв0:

- ви]\{агати вiд прачiвникlt дотри]\lання положень Прави,л r,a вживати необхiдltих,
шlодо притягIlення поруш1,1икiв трl:овоТ ltrсuип.riни ]tl вiдповi,цlt_п bHocTil

- ВжиВа Ги вirповiдних захо,tiв ,t:tя \lорilльlIого та Mar ерiальнrlt о tао\очсння tl cv
дотримання I]и]\1ог цих Правил,

У.РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВIДПОЧИНКУ.
iх використАння,

j..1. Початок та закiнчення роботи, обiлня перерва. вiдповiлно до колекl

-fоговорч. встано}tлена в наст} пноvу режимi:

Початок роботи

Обiдня перерва

Закiнчення роботи

Вихiднi днi - субота,

8.00 год

l2.00 год- l2.48 год

17.00 год (понелiлок,
l 6,00 гол (п'ятниuя)

недiля.

BiBTopoK. середа, четвер)



_1I lIlrI I Jit

, :JjlI.Iilllj.
.l ll j\li

.:,'

:я ()cl]i l lI:
.,j 

t] I Il]( )

.1lll

_:]]t)I]l

,,\ llt (i)

Поча,гок роботи
Обiлня перерва
Закiнчення роботи

Вихiднi днi

Початок роботи
Обiдня пgрgрбд
Закiнчення роботи

IIочаток роботи
Обiдня перерва
Закilrчення роботи
Счбота

Початок роботи
Обiлня перерва
Закiнчення роботи

Початок роботи
Обiдня перерва
Закiнчення роботи

I-змiна Початок роботи
Обiлня перерва

8,00 год
l2.00 год- lЗ.00 год
1 7. l2 год
l6. l2 гол (п'ятниця)

субота , нелiля

,\ttспе пlче ра d i.lbHut1 i б_lсtzоуспlрrло
Початок роботи
Обiдня перерва
Закiнчення роботи

Вихiднi днi субота, нелiля
Cmapulozo MexaHiKa diльнuцi блаzоуспрою

6

7.00 год
12.00 год.- l4.00 год
l 7. 1 2 год (понелiлок-четвер)
l6,l2 год (п'ятниця)

]IJ()l]i lI

- ,1\ 1(]'jIl

. Jl, Il()]]\l

\ l] lllc ll(
]lj ll()c Ji
: l},IllI\

.i l] llJi
^-l] с

,];l\J 
_ t()

Нача,tь н uKa d i.,tьнuцi с ан очuu| ення
Початок роботи 8.00 год
Обiдня перерва l2.00 год-l2.48 год
Закiнчення роботи l7,00 год (понелiлок. BiBTopoK, серела. субота)

l6.00 год (п'ятниrlя)
вихiднi днi четвер , недiля

Ванmаэснuкiв па воёi|в mранспорmно-прuбuра.пьнuх llau,tulH дiльницi саночищення :

Вихiднi днi-згiдно графiкiв
Ванmаэк:нuкiВ пlа воli|lЗ пlраl!спорmно-Прuбllра-пьнuХ ltatuuH di-,tьнuцi саtttl,tulцення, :зtt-ll,,tсt
dо рrlбrlmч зziс)но ерафiкiв у субопlу:

Початок роботи 8.00 год
Обiлня перерва l2.00 год.-12.48 год
Закiнчення роботи 17.00 год

l6.00 год (п'ятниця)
Вихi,rtнi днi згiлно графiкiв

., 
_ l() Bi.l Майспlра пlа dBipHuKiB дiльниtli благоустрою :

L ll)\

Вихiдний день- недi,,lя.

!езiнс|екпulра вiддiлу профiлактичноi лезiнфекчii :

8.00 год
l2.00 год- l2.48 год
l7.00 год ( п'ятничя-16.00 гол)

6.00 год
l0.00 год.- l l .00 год
l4.00 год
з 6.00 год до 11.00 год

8.00 го;1

12.00 год.- 12.48 год
1 6.00 гол

9.00 год
l3,00 гол.- l4.00 год
l8.00 год

8.00 год до l 7-оо год
l2.00 год- l 3.00 год

. llt,]c ltl

,,,.lllllc

i l lJI\

. l,i ]li с\ \,

a'()]lcl( l lJ

Вихiднi днi - субота, нелiля
OбliKoBtyi з 1lесспlрацil бухzаlпlерськчй daHi.п дiльницi саI{очищення :

Вихiдний день- недiля.
!оzляdчча KladoBtttLla pttlltyal bHtli с.lу,лк,бtt дiльницi благоустрою:

Початок роботи 8.00 год
Обiлня перерва l2.00 год.-l2.48 год
Закiнченняроботи(понелiлок-четвер) l6,00 гол

(п'ятниця) 15,00 год
Субота - з 8.00 год до 13,00 год
Вихiдний день- недiля.

ПрuбuрсLпьнtlкiв с:tуэrбовшr прtttl iuleHb(zpo.uadcbKozo mуалеmу) дiльницi благоустрою :



Коменdанm базч tliiпочuлtку ур Гряёа - гнучкий графiк роботи
5,2,ПрачiвникИ мають IlpaBO на KopoTKoTepltiHoBi перерви caHiTapHo-ri

II-змiна Початокроботи
Обiдня перерва

Вихiднi днi-згiдно графiкiв

,7

l 1.00 год до 20-оо год
l5.00 год- l6.00 год

ч.3 ст.32 КЗпП, керiвник
неповний робочий час,

признааIення.
5.J.Перерва лля

розсуд,

харчування i вiдпочинку ви корllстоt}ус,l,ься працlвникоl\{ на

j. J,За домов:rетлiстtо з

робо,lий JeHb t оплатоtо лраlti

робочий час встановлIосться
законодавством ( ст.5 l КЗпП),

5. j, За наявностi умов- передбачених

роботи. Bcr аноR",lювати або скасовуваrи
прачiвника за два мiсяцi.

5.б,Робота у вихiднi днi компенсусться праuiвниковi в порядку, пере

fi* "е 
niз"itп" 5 сiчня даноt о року та ni;, poзn" ,1овоlиться ,,to вiдоьtа Bcix tr

iЦорiчнi вiлпустки мояtуть буr,и lIepeHeceHi на itttIrий час \, виIIадках, пеl

законодавствоNt тa за згодою cTopiH.'- - -З.;З 
Процiвники tt iдtrрисмс,l.ва l\{aloTb право на itlпli вид1.1 вiдпус'l,ок. п

7.1.1lорушення труловоТ дисциплiни, тобr'о невиконання або ненаJIежне вик

вини прачiвника покладених на нього трудових обов'язкiв, тягIlе за ссrбоlо зttсг

керlвнико]\l
пропорчiйно

для осiб,

lIраItiвниксlвi п,lоже бути всl,ановлен о

tзiдl tpatlbotзaHoMy часу (ст.56 КЗlrlI). Ск
якi маtоть право на Ile зг,дIIо з

може змlнIовати
попередивши

законодавствоNt (cT.cT.72,107 ItЗпП).-_ ' 
] 7.ЗапУчення rtраlliвникiв до Понаднор]!1овlлх робiт' робоТи У вихi'rtнi'

неробочi днi, iдiйснюстiся в порядку, встановленоNfу закоIlодавством {ст ст,ь:,] 
] ,];

5.8.У окремих випадках продовження щоденноТ роботи, в ,го!lу_.числl

закiнченнЯ та перервИ для "iдпочи"ку 
i обiдньоi перерви, визначасться графiками

"*i 
.ur".р",уоrься' адмiнiстрацiсю за попередньою згодою з профспiлковим KoMi

r,liсяця до ""ar"r"о 
iх B,,lilo. Робi,l,нlrки черг),}оться tto,1ttitlax piBrlorripttcl,

5.10, На безперервних роботах заборонясться зLLtиUIати зrtiHy ,to прихоjl),,

працiвника. У випмку неявки змiнного, прачiвник повiдомляс про це керlвника

який зобов'язаний TepMiHoBo прийняти мiри щоло замiни його iншим працiвником,

5.-1l, На тих роботах, де за умовап,lИ виробниrггва персрву для вlдпочинку,та

перерву встановити не}lожливо, прачiвнику повинIlа бути надана \{ожлиl]1сть г

пролуктiв харчування протяго1\,1 робочого час1,,

5.]2, Праuiвника . який з'явився на робо'rу, в негверезо\lу с,гаIII, у c,гaIll

токсичногО сп"янiння, адмiнiсr,раltiЯ не доп},скаС до роботи у цеЙ день,

5.1J.Прачiвники MaloTb право на rлорiчну вiлпус,гку, Черговiсть. tIадаI]ня

вiдпустки встановлIосться адптiнiстрацiсrо за погод;,ltенняlr] :з 
"|_1l9л:li::"::),,,

rriдприсмства з .чрахування\,1 iHтepeciB виробниц,гва, особисr,их iHTepcciB пр

,пожлuоо.ri ix вiлrtочинку (ст.79 КЗпIl), Графiк вiлпусток скла,lасl,ься на кожен

законодавством.
УLЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПЖИ В РОБОТI.

б..1. За зразкове виконання обов'язкiв,. встановлених ТУдоВиМ alгчry:.]
TpIlBaJly i бездЪганну роботу, значнi трудовi лосягнеtлня, ttiдвищення продуктиl]н

- -ltcutle1,1ia.lbHi (вилача прелriй, гtерсонапьнi надбавки та iншi),

6.2.ЗаохоченнЯ oaono,,,y,b.гu,o в наказi або розпоряltrкенtl i, доводя,гься до Bljlol\{a

колективу та заносяться ло трl,ловоi ктlижки працlвника,

yIl, в]лпов]дАльнIсть зА гlорушlЕння
трудов()т лисциllлlни

заходiв, передбачених дiючим законодавством,



_.l]lll1-1lll, l]

;1к() \т llil i]

8

7,2.За порушення трудовоi дисциlrлiни до прачiвника пtоже бlr,и зac,IocoBaнo 0-11,1H lз

-зýllх заходiв стягнення:
а) логана;
б) звiльнення:

: також позбавлення препrii.llо
-, J, Звirьнення в якосli

, icJjl) l]c
: : ] Jlt ('r;il

j lil\

_ .:itttrBlt ttt
_ -, i:lj]IJl]l IJ

]]с])с

lj. с tllI tK
_ ].-].7l Ii]rr

,;lс. tj l l

.:.ll t t l з rlj
-:L]\lilc]t),

_ ..ii]lJllii J]c
, ,- ijl J II]ll lc (r

' \\r_l\ j\lj

.L)рушення:

.засисТематиЧненевиконанняПрацiвнико\{безповажнихllриЧин.
_''бов'язкiв. покладених на нього трудови; договороl\{ або правилаNlи внутФш.]]лього rр)"],овог(

.":;;Й;;;. ;;о до прчцi",u*а ранiше застосовувапись заходи дисциплiнарних стягнен]

:, З.ст,40);
- за прогул (в r,oMy чис:ri за вiдсутнiстю на роботi бiльшlе 3-х r,один

.lirпял поо,tягом робочоl-о дня) без поважних lrричин (rl,,1,cT,40 КЗпП)l
"-"", .,"";;;;"1," poOori , n.ru.p",ro"y cTaHi, в c,TaHi наркоти.rного або

;оксичного сп' янiння(lI.7ст,40 КЗпП)l
- вIIинеIIнЯ за п,riclleм роботи розкралання ( у TorTy чt,tслi лрiбного) пlайтtа

: i,]гrрисплства. о.rurо"п""о,i""""р"-"ьrЪу'у, шо набрав зu*онноi сили(п,8,сr,40 КЗпlI),

За iHlпi rrорl,ulеtrнятруловоi дисllипJIiн},] 
,]астосовуеться RиклIочI{о jlоганll,

7,J,Незапе;кно вiл застосування засобiв дисttи tlлiнарних с,l,ягнень, пpallIBH1,1K, якll

з.]iйснив прогул без поважнl{; причин або :}'явився на робо,гу в не-гверезоNl} сlан

i],о"rr'r, rrЪ, преrr ii' повrr ic гю l.tбо,Iltс l ково нх ро]с},] Kcpi вни ка,

7'j'лисцип-.liнарtliсr.ягllсt.lнязасТосоВУlо,lЬсяксрiвнико;лtlli,tпрllс:лtсr.ва.ддrtttltсrраtt
пiДприсrлсr.ваМаСпраВо'замiстьзасТосуВанняДисчиплillарнсlГосl.яГ]lеIl]IяПерелаТиIIIllанl'
про порушення TpyJloBOt дисциплiни на розгляд профспi"пковоl,о KortiTeTy, загаrlьнl зооt

трудового колективу.
7.б.llереДзастосУВа}IнямДисциплiнарногосТяI.ненIIявiдпрацiвникаВtI\1аГаСТЬ(

ПисЬl!тоВепоясненняПросТу|lку.ВiдлtовапраЦiвникана,цаl.и.I.акеПоясненнянеспереtl]ко:llr
длязас.госуВан"о.'".'"ппu.Пропiльlс'вуlIадаТиро''яснс}{IIЯсКjlа,ltа€ТЬсяакl.ВПр'{с\].Нос
;;; r";; працiвникiв пiлприспtсr,ва, якi пiдписуtо,гь даrтий ак г,

7, 7,.Щисчиплiнар"' c""''"no ЗасТосоВустЬся ВласIIикоN' бсзпоссреДньо за вIJяВ_'lенН'

npo"ryn*yl uia n" nb,i,u' одного ltiсяця з дlrя його виявлеI,1ня, пе враховуючи чtt

:lвiльненняПраЦIВникавtлроботиузв.язкузТиN{ЧасовоlонепраЦезДаrтliстtоабоперебr'ваtl

l0O% згiдно Полоrкення про премiювання,

дисчиплiнарного стягнення може бути застосоване за так

стягнеI1Ilя не ]\1о){(е б\"гlr lлакrlадеrtе пi,зtlitltе 6-r,и rliсяttiв з,rtня t]LltIltcll

:к\ jil

.aJl, llll

.]jlK()JI|,l

- :..i tl iB tl lt к

,;li tli, t

,,]

_ ]i lt, JctJ.l

- ]l])ilJlil]

i]lc. LLllt

його у вiлпустui.
,Щисчиплiнарrlе

_ll

, jlrirlil
, lltilc l i

, irri ):

] IL)\lil

nOo"r}:i.nou 
визпа.rеннi виlу ;tисltиltлiнарIIого сl.ягнення керiвrlик пiлttрисмсr,ва врахilв

стчпiнь тяжкостi вчиненого npo"ynny iзаподiяну }lи\t шкоitу, обставини, за яких вчl]не

npoa rl no*- iпоперслню робоr1 прачiвника,--,-, , 
7.g.д""чиплiнарнi a_ara""о застосовуються керiвникоп,t пlлпри(]l\{с,гва

оформляютьсянаказоМ,прощоповiДол{jlясТьсяпрачiвttпковiл1,,1розr'исвr.ри'Ценний'герrtiн
7, л|O,якцо протягоN,l року з дня застосування дисttиплiнарно' :]::::'i:.,_1: 

праuiВНl

п...ч.l]о.ооу""письiн.пi;ruсчuппi"арпiс.tяГненIlя"тсlвiнрахl,сrьсяТаки\{.якииIlео-I.рll\
дисuиtlлiнарного с гя гнсIlн я,

7. / 1, Адмiнiстрацiя за власноtо iнiцiативою або :за к,'lоt]отанняl\{ трудового KojleKTl

може видатИ наказ прО зняття стягнення достроково, _якщо 
праlliвник н,е_допус,гиR нов(

,,opyu,",,", lру.]овоТ.lltсцип,ritlи i ttри цьо\,l) tIрояRив себс як хt,роttlий пр;,ttttвlIик,

7.12,Протягоп,l :riT терьriну лисчиплiнарноr,о стяг}Iе}lня tчiрll заохо'тенtlя, BKil}aHl в l

правилах, до прачiвника IJe зас],осов},Iоl,ься,

Прсtвu.lttвну'пtрituньоеоlltруdtltltlеtlрtlзпtllэяс)ку,вtuзiutуtоtltьt'яllllс)i..tl,tltttlях1,'вidвеОенt
BttdHo.tty, .ltiсцi.

; i li( rl i.ll
. ](1с\ ]]



ана жуковА

ЗАТВЕРДЖЕНО
!ирек,гор ВУКГ

(l8) б O))n

ДОДАТОli }'lr

г ГоJUIН

, о,-< t
.tt, , ,/ пЕрЕлlк\: =='=/-- rlрофесiй i посад пpal(iBllllкiB ВУItГ НМР

Т.акiЛькiс.гЬДlliВlllорiЧноiосtlовпоiталоДil"I.коВоТвi;llrУс.гок
в ка"[еItдарtIих дIIях

Назва професiй , посал

Заступник директора

. ._ 
=

rO

ЁЁi
!z =,х it ;ч !

i
Ф a0 ,-
! >- _j

:9a=
о*

з1 21 7

гл-аочтrтi бrrчгя птеп 30_28 24 6

28 24Застyпник головного бухгацl9рq
.l. Б;;"- -""""о-еконоцiчноlqэцццL

28 24

Г-опппrтi i,l.n}In]!,lIcT 21,1 24

28 24
6. Iнженер з норIIування л рац|

7. Iнженер з охорони працl 28 24

8. Гл.лоqий v\пиеконсvПь'г 28 24
l,

28 24
9.

28 24l0.
28
28

24l1, Dlr'.\ l i1]l l ElJ \, 4]]]]]]:j]1]]]:jj:_:_tr::_
24

|2. a--л-,,,* i-ппрrтпп T кяппiв

секпетао кеDiвни ка

Начапlьник дiльницi
стапший майстер
МайсIеD
диспеr чс,lэ

Стяпtrтий MexaHiK

21lз.
зl 24 7

l4,
28 24 4

l5.
28 24 ,+

l6.
21 21

|7.
28 21 .+

]я
--+9. l MexaHiK 28 24 4

i 20. опгяцi,rятпп,ri,rбvTV 28 2"4

28 212|. l).. -;ii оDтлтпян
24 21

22. Водй чurоrрчпсп. засобiв (БУС)

23. l Водiй трансп.-приб,машини 29 21

24. l Машинiст авlовишки та
l

|автогtдропtлtимача

24 21

24 2425. Електромонтер з ремонту та
л6л -.,-лDt,Dqчрс ёпе|lтпоvстаткvВання

Двiрник 24 24
26,
27. Dлбi-,lr,й ., бпягпllгтппrо 24 2,4

24

х

24
28. Слюсар-електрик з ремонту

електроустаткувацlя -- 24 7
29. Електрогазозварник
з0, Маляр 26 24

_-_l

-т

-Г

с



Вантажник (ручн, та механ.погру]дц

Слюсар з ремонту колiсних транспортних

очисного

Пр"бrр-"""- службових примiщень

Начальник планово-виробничого вiддiлу

Iня<енер з ОП

Старший iнспектор з кадрiв

Олена ДЗИСЬ

СВЯТОСЛаВ БАБ

олена КоЗАЧУК
J.

5.

8

6.

з1. озеленювач 24 24

з2. 2-+

21

24
24зз.

з4. Слюсар - ремонтник 21 24

35. 28 24

з6. Доглядач кладови ща 24 21

з7. комендант 24 24

38, Копtiрник 24 24

з9, l\,4апrинiст екскавагоDа 26 24 2

40. Машинiст бульлозера _ 28 24 4

4l. Машинiст автогрейдера 26 24

42. 26-28 24 2,

,+з, Сторож 24 24

44. Свердлувальник 21 24

45. л .,r,r,r/qстлпlILrк 24 24

24 ?,146,
47. А6-i-подrrr 2 hё..тп бvхг паних 24 24

24 24
+о. Вулканiзаторник
49. п-.i_rЬдитпп 28 24

28 24
50. Лаборант
51. 24 21

z4 24
52. Машинiс,г(кочегар) котельнi

BI
]гiJl

I
.] lI]lI

IH;

а
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в шкiдливих i важких y,o*u* праui на пiдстаui атестацii робочих мiсль

згiдно наказУ no .,Ипр"Jпlс,uу "iл 
l2,03,2018p, Ns 39 , вiд 30,08,2018р, ЛЪ 93

L
..:, ]('Il 1.

_ , ]; \I;lJtIуl

козАчук

кiлькiсть
днiв

.цодатковоТ
вiдпустки

J.

? _]
2

Iнженер з ОП

Назва робочого мiсця, професiя

Електрогазозварнпк, зайнятий на рiзаянi i ручному зварюваннl

маляр. зайнятий на роботах з нiтрофарбалrи пензлеr,1 та методом

MartllIrtic,г бульлозер.l

машипiст екскаватора, зайнятий обслуговуванням ekckaBaтoplB,

прцюючих вiд двигуна внутрiшнього згоряння

Ма ш ll rI icT ав,гоl,рейtлер а

Святослав БАБИЧУк



lого зАl,вЕрджЕtIо
l{ирсктор I]YKl'HMP

ДОДАТОК N912

,олег ГоЛJIН

профссiй пpalliBrIrr KiB, якrrпr передбааlеIlо лоllаl,ковi вiлlrусткll
зir особ.tlивий характер пр:rчi

жуковА
< 1 8> бере ?O11n,",-Y,

пЕрЕлtк

СлюсаР з ремонтУ колiсrrrtХ транспортl|их засобiв,
зайнятi ремонтом та обладнанням смiттсвозiв,

асенiзацiйних машин та iнших прибиральних машин та
iнвентаря

Bo;til"l aB-r oтpa Hctlop,l,ttlIx 'lасобiв,

зайня,гиl,"l ]IеревезеIlня\{ }lеtIис Iот. гt{иIоlIого с\{lття, труIIlв

тварин. зайнятий роботокl Hlt п iдrtil альllо-приби ральtttt х

\1ашинах
вантажнiстю 3 т. i бiльше

працiвники,якi працюють на електронно-обчислtовмьних
та обчислювапьних машинах : го,llовIl}tй бухгдJIтер,

зас]YпIIиК головIIогО бухга"rr,сра, бухга"T тер (з дllплоrtопr
пrrrгiсr,ра), нача,пыlIлк п"lаtlоRо-екоIIопri,ltrого вi.ltдiлу,

с l apllItl1-I cKottorlic l, iltiкcItcp l ltoprlr tlattltrt прitlli,
го"повllrlit topllclio}Icv,'rbT, IopIrcKoIIc\:"lы', фttхiвсltь,r

}'!r п/п
кiлькiс,гь дпiв

i вйпусr,кlr
J.

1

5.

6.

И7

Назва робочого пriсця, професiя

BarlTaпiHrrK.
зайнятий вантаженням смiття

Водiй трапсrrортно-прllбllра,rtьllоi пlalllrltlll,
зайняr'ий перевезення]\л не!iистот, гниIOчого сN,Ilття. труtIlв

тварин, зайнятий роботоrо на lliдirt i t апьн о-прибирз:rьних
машинах

вантажнiстю З т. i бiльtле

flезiпфектор, зайнятий фасуванням i зберiганням

лезiнфекuiйних засобiв, "lабораtlт

_]

Iнженер з ОП Святослав БАБИЧУК

цl

э.

4.

_, _]

1

.l

.l

\:rс



жуковА

список
професiй i посад

виробпичого управлiнtlя комуrtалыiого госполарства
Нововоли нськоi MicbKoT ради,

яким нада€ться цорiчна додаткова вiдrIустка
за ненормований робочий деtlь

ДОДАТОК N9 13

.fег ГоЛfIН

Олена ДЗИСЬ

1 .Заступник директора
2.Головний бухгалтер
3.Начальник дiльницi
4.Старший MexaHiK
5.Старший майстер
6.Майстер
7.MexaHiK

-J дн.
- б дIt.
-7лн.
- 4 дrI.
-4дн.
-4лн.
-4дгr

Начальник планово-економiчного вiддiлу

ПОГОДЖЕНО

о

е

&



рго

ДоДАТОк J\.9 1,1

зАтвЕрд)tЕ{]о

.l 
8)

t:'

,лана ЖУКоВА

пЕрЕлIк
професiЙ i посад працiвrIикiв, заЙIlятих }ra роботах

з шкiдливими умовами працi, якi мають право
на безкоштовне отримаItня 0,5 лiтрiв молока на день

або iнших рiвноцiнних харчових продуктiв
згiдно наказу по пiдприсмству вiл 12.0З.2018 р. ЛЪ 39, вiд 27.0б.2018р. ЛЪ84,

вiд 30.08.2018р. Ns93

Iня<енер з ОП Святослав БАБИЧУК

?

L_

&

.Щиректор ВУКГ НМР

лег Го,rlЯl l
< l 8> берез

р.

л}
п/п

Прсrфесiя :rб<l пttс:t,l:t tl p:rtliBtrll K:t

1. Електрогазозварrlик, зайнятий на ручному рiзаннi i зварюваннi

2.

J.

4.

Слюсар з ремопту Ko"цicHrrx траrlспортIIих засобiв, заr:lнятий ре]\1онтом двигунiв i

n-" r"o',' unupury*

Маляр, зайнятий на роботах з нiтрофарбами пензлем та }тетодом умочування

Маurипiст бульдозера

5.

!езiнфектор, зайнятий фасуванням i зберiганням дезiнфекцiйних засобiв,

о



додАток лъ l5

жуковА

о":,-*___--l
Ir,," ,/\,/

\-'_ ,.,z'.--:.,-=::/

пЕрЕлIк
робоч}rх }tiсць, професiй iпосад, працiвника:лt якllх якrlNt пiлr,верлжеltо
lBo 1lrl cкopollelly трива.tliсть робочого ти?кtIя lla lliлcтaBi атестацiТ робочих

NIicllb згiдItо lIаказу по пiдприспrству Bilt 27.06.2018р. JYl 84

t
Ь nZ,, Назва робочого мiсця, професiя

Тривапiсть
робочого

тижня
l. ) J.

l [езiнфекr ор. зайнятий (lасуванняпt i зберiганняпr :езiнфекItiйних
засобiв

3(l

нер з ОП
- ,/ ,a,2ZZ.*-/ Святослав БАБичук

*r/-r/
-,-

п



додАток м lб

] Свiтлана ЖУкоВА
022р.

пЕрЕлIк
професiй i посад, працiвникам яким пiдтверд?кепе право

на пiльгове пенсiйне забезпечення за робоry в шкйливих i важких умовах працi
на пiдставi атестацii робочих мiсlдь

згiдно наказу по пiдприемству вiд вiд 30.08.20l8p. J\Ъ93

Л'с п/п Назва робочого мiсця, професiя

ЛЪ Спlrску ло
,l ко г0

належtil,ь
ппофесiя

Ро l]li" l

1 1 4.

l Електрогазозварник, зайнятий на рiзаннi i
ручному зварюваннi 2 хххlIl,зз

Iнженер з ОП Святослав БАБИЧУК

э

,

,
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жуковА

додАток }ъ l

ег голян

}

р.

Олена дrJЗИСЬ

BiTa ОF{ИЩУК

вироБниLIогоупрдРво;I?##"НJr?#НoгогосподдрствА

Сума отриманого прибутку пiдприсмства направJясться:

на розвиток пiдприемства - 60 %:

для матерiального заохочення працiвникi в - З0 yо.

на соцiально-культурнi заходи - 1О %.

l.

2,

J.

Начальник планово-економiчного вiддiлу

Головний бухгалтер

,3



}

витяг з протоколу N91

-.r-# 
зilгальних 36opiв трудовоrо колективу

rтtЁ+*ого уп равл iння комунал ьного господарства

НововолинськоТ MicbKoT ради

вiд Б бщrЫDроку м.Нововолинськ

за п роцувалось-90 працiвникiв

прибули-7 б працiвникiв

5.о,-::. -. - . : _;:i.-lкового Ko\liTeTy.

6.f)_-:.,,,,. -. - :.,:.;il' 1.,.-,,рфс пiлки.

7.Привiтаюrя Jlrper.тopa та урочиста частина з нагоди святкування професiйного

постановшн:

1 t.РоОоц, ал[iЕiс,грчiТ i профкому по виконанню yl\{oB i зобов'язань
Колек-тквного .]оюворч за 2021 piк визнати задовiльною.

2.Затвер.тггв -{хт <<fIро виконання норм та положень колективного договору у
202l рошi вшL-lоvJr>

3.Прrйtггв вовd Колекпrвний договiр вцiлому.

4.Затвер:rrпr снад постiйно дiючоi KoMicii з питань охорони працi :Авельчука
А.О., Бабiйпта С.В.,Сущик Н.I.,Жукову С.е.,Кушнiра В.I.,,Щмитрука Ю.В.

5. Затвер.шrгп ск.тIад KoMicii по трудових спорах:
О.Л.Дуtш<арук Т.М.,.Щятлова I.М.,Базилюка С.е.

Ддара М.Ю.,Кухарука

6. Затверлити головою профкому на2022-2027р. Жукову С.е.

{
7.Затвердити насц,пний склад профкому: Онищук В.А.,Шимонюк М..Щ.,Козачук
О.С.,Кривонiс В.В.,Г}уй I.I.



----------------

8.Затвердити склад ревiзiйноi KoMicii профспiлки: Полтавця Г.I.,Стецюк

Л.М.,Федорук О.В.

Голосували одноголосно.

Голова зборiв BiTa ОНИЩУК

Пронумеровано, прошнуровано,


