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Pоздiл 1'.
Зaгaльнi Пoлoя(ення

1 ' -:кТItBlIий дoгoвip yклa.цrний мi>к aдмiнiотpaцiсro КП <BoДoкaнaл> в oсoбi Диpек.
#rc",,+'{d]нх.1 Сеpziя MaкoлаЙoвl|ча' з oднiri cтopoни, i пpoфспiлкoBиМ кoмiтeтoм вiд iмeнi тpy-
r i] l T:]+]]llB1- в oсoбi гoлoви пpoфкoмy пiдпpиемствa Cлюcаpя К)piя АншmoлiЙoвaча з iнrпогo
.*.УT!lц,.' j{:}! нa l рiк i BBoДиTЬоЯ в дiтo з .цня йoгo зaтвеp.ц}кення кoнфеpенцiеro тpyдoвoгo кoЛек-

* JTТ.l ]{.*ТBa' пl.цписaння йoгo оTopoнaMи.
: ,*:-.:3кТ}IBгIий дoговip BиЗнaчaс BзaсМини

|||ш]11lLlli ф 
. 

: :. :]р[lrМсTBa.

i.:".ектltвний дoговip склaДений вi.цпoвi,цнo.цo Зaкoнy Укpaiни <Пpo кoЛекTиBI{i дoгoвopи
' .. -,[ . ;;ерanьнoi i галyзевoi тapифнoi щoди i визнaчaе взaемнi зобoв'язaння стopiн, спpяMo-

l* j]]Э'-]€Hня yМoB 'цля нopМaльнoТ poботи пiдпpисмствa, зaбезпrчення B МaкcиМaJlЬIroМy сTy-
; 'iq'-'].._r,.i безпеки тpy.цящиx, ефективнoстi кеpyвaння виpoбницTBoМ' pеa.шiзauiro BоTaIIoBле-
;..зi :'i : -:Bствoм i сoцiaльнo-Tpy.цoBиМи гapaнтiями' щo BBo,цяТЬся .цo.цaTкoвo, TpyДящиx.

:i:oвий кoлекTиB lla.цar пpoфcпiлкoBoп4y кoмiтетy пpaBo пpе.цсTaBляти йoгo iнтеpеси

-Iil t ] - ] p'JзBиTкy кoЛекTиBy з ypaхyBal{няМ

. r' У випaдкy pеopгaнiзaцii пiдпpиемствa,

. ]{o;rективний.цoгoвip зaлишaсться в cилi
'.:нiстrо стopiн.

aдмiнiотpaцii i пpaцiвникiв y сфеpi екoнoмiчнoгo
oсoбливoстей i кoнкpетниx yМoB .цJIя гoсПpoзpa-

пеpедaui йогo iншroМy BЛaсникy, змiни фopми влa-
IIpoTягoМ yсЬoгo TеpMiI{y дii чи пеpегЛя.цaеTЬcЯ зa

yхBaлення тa пiд-
BIIDaBI оaМoстlи}Io

:. :]ерегoBoplB' poзpooщ]
.:орiн y пеpioд йoгo дii'

.:.:tiнiстpaцiя визнaе пpoфспiлкoвий кoмiTеT rдиним i пoвнoПpaBI{иM пpr,цcTaвI{икoМ
-: s:t-\.]ектиBy.

-:оpoни BиЗнaIoTЬ, щo pобoтa пiдпpиемоTBa з o,цrpntal{нЯ пpибyткy i ствopення блaгoпo-
- . . : " о  l ъ l r п ^ b ^ г ^  . ^ ^ ^ ' , ^ ^ ^ - ^ . - " - - :  :  ^ - ^ . ^ - - - -  ^ ^ - - : - , ^ . - ^ - ' : .  ^ - . ^ ^ ^ - - ' - : :  - : - - . - - . . - - :;.:::lB Тpy,цoвoГo коJIекTиBy BзarМoзaле)кнl' l сTopoни зaцlкaBЛенl B сTBopенн1 1ITl.цTpиМцl

i .'. tsЗaс}{овiднoпrень. Bзaемoвi.цHoIIIення aдмiнiстpaцiТ з пpoфспiлкoвим кoмiтетoм буду-
. ззасrtнiй довipi, BзarМopoзyмiннi i вiдпoвiдaльнoстi. Cтopoни Bиxo'цЯTЬ з Toгo' щo лю.ци _
- : :нiсть пiдпpиемствa.
]u.r.lo]{t€Hня кoЛекTиBнoгo .цoгoBopy пoшиploloTЬcя IIa Bсix пpaцiвникiв, незa;lежнo вiД тo.

::н]l членaми пpoфспiлки i oбoв,язкoвi як.цЛя a.цМiнiстpaцii, Taк i Для всix пpaцiвникiв.
--..:o/t(ення .цoгoBopy, щo BизнaчaIoTЬся зa BзarМнoю згoДoю стopiн, пoшиpююTЬсЯ нa пен-

rо.тttпнiх пpaцiвникiв пiдпpиеМсTBa' Пoлoження ДoгoBopy е oбoв'язкoBиМи для стopiн,
.,_.ilalи'

, i{еoбхiднi змiни i дoпoвненнЯ Дo кoлекTиBIIoгo дoгoBopy пpoTягoм йoгo .цii внoсятЬcЯ Зa
l:-:i-L\{ сTopiн i в oбoв'язкoBoмy пopяДкy в зв'яЗкy зi змiнaми Чиннoгo зaкoнo.цaBсTBa' yГoД
" :.зtlll (генеpaльнoi, гaлyзевoi, pегioнaльнoi) з ПиTaнЬ, щo r Пpе.цМеToМ.цoгoBopy.
' Кoжнa зi стopiн, що пiдписaлa дoгoвip i звеpнyлaся з пpoпoзицiero Пpo BIIесення зMiH' зo-
:.n: нaпpaBити свoТ пpoпoзицii iншriй стopoнi з пoвi.цoмленняМ пpo Bpyиення. Iнiцiaтop пoвi-

-:o ПoчaToк ilpoве.цrння пrpегoвopiв, пpoпoзицiя poзгJIя.цarTЬся в 7-Дeнний теpмiн з .цня
,.=эя iнпroro сTopoнoю пpoпoзицii.

Кo;тективнi пеpегoвopи зoбoв'язaнi пoчинaTpIcЯ не пiзнitпе, нiж зa 30 днiв,цo пoчaTкy po.
, - .-. f, еpеilцii тpyдoвoгo кoЛrкTиBy.
. СтоpонИ, Щo ,цoМoBлЯIoться, зoбoв,яЗytoться пpи BIIеcеннi змiн, BипpaBЛеIIь i,цoпoвненЬ y

..lз:llll:1дoгoвip не пoгiptшyBaTи yМoBи' щo бyли paнirп yсTalioBЛенi пpaцiвникaм.
- Пpи пpийoмi нa poбoтy aдмiнiстpaцiя пiдпpиrмстBa зoбoв'язaнa oзнaйoмити пpaцiвникa з
. {o;rективниМ .цoгoвopoМ.
: {тмiнiстpaцiя Зa неBикoнaння зoбoв'язaнЬ кoЛекTиBЕ{oгo ,цoгoBopy пpи вiдсyтнoстi oб'ск-
. *pIIчин неое вiДпoвiДaльнicтЬ y пopяДкy' yсTaIIoBЛrI{oМy зaкoнoдaBсTBoM.
:. Зa невикoнaння свoiх.зoбoB'язaнь зa КoлекTиB}IиМ .цoгoвopoМ пpи вiдсyтнoстi oб'сктив-
:r1чIIн пpoфспiлкoвий кoмiTеT Мoже бyти дobтpoкoBo пеpеoбpaниilнa пpoфспiлкoвiй конфе-
r : Bи},IoгoIo тpy.цoBoГo кoлrкTиBy.

iв, poзpoбщi i фopмyвaннi кoлeкTиBtloгo ДoгoBopy, кoI{TpoЛIo'зa BикoнaIIняМ

j. Кoлективний дoгoвip нaбyвae чиннoотi з .цня йoгo пiДпиcaн}Iя i дiе дo
_.'i }IoBoгo кoЛrкTиBtloгo .цoгoBopy. Жoднa iз стopiн, щo yкЛЕrли йoгo, не
э.;lти a6o змiнити пpийнятi нa себе зобoв,язaння.



1.17. Aдмiнiстpaцiя спiльнo iз пpoфкoмoм пiоля пiдпиcaннЯ кoЛекTиBIIoгo.цoгoBopy шoдae йoп
нa pеестpaцirо дo opгaнiв деpжaвнoТ Bлa.ци i vеpез 10 днiв пiсля pесстpaцii дoBoДиTЬ йoгo Дo всit
сTpyкTyplrих пiдpoздiлiв пiдпpиrМсTBa.

Poздiл 2.

Bиpoбни.ro.економiчнa Дiяльнiсть Тa poзBиToк пiдпpисN{стBa

З метoto зaбезпечення нopМ'rльнoi дiяльнoстi пiдпpисмствa, збiльшення пpибyTкy, сTBopе
екoнoмiчнoi oснoви для фyнкцioнyвaння сoцiальнo _ екoнoмiчнoi бaзи i зaбезпечення .цo.цaTкo
гaрaнтiй i пiльг пpaцiвник aм ad лц iнicmp ацiя nid np aс лl cmв а з o б o в, я зу с mь cя :

2,|. Пpoводити сисTеМaTи.rнy poбoтy щo.цo теxнiчнoгo пepеoблaд{aння виpoбництвa, п
щеIIHя йoгo теxнiчнoгo piвня, BпpoвaДження нoвoi технiки, пpoгpесиBllиx TеХI{oлoгlи,
цii i мехaнiзaцiТ виpoбни.rих пpoцесiв.

2.2. Cвoечaонo Ta B IIoBнoмy oбсязi зaбезпе.ryвaти пpaцiвникiв мaтеpiaльнo-технiчними
pсaМи' МиЮЧиMи зaсoбaми (fоdаmoк Jуb 1), неoбxi.цниMи.цЛЯ BикoHaння виpoбни.rиx ЗaB.цaнь.

2'З, Bживaти зaхoди пo BprгyJ]IoBaннIo пpетензiй i скapг y paмкdx iснyro.rиx пpoЦе.ДУP:
Пyщенню бyль-яких кoнфлiктних оитyaцiй, щo зaBaжaIoTЬ l{opмaЛЬнoМy pиTMy виpoбництвa.

2'4. Здiйснтoвaти гoсПoдapськi вi.цнoсvIHvIз iншrими сyб'ектaми гoспo.цapюв,alьЯ нa oснoвi

2'5, Iнфopмyвaти TpyДoBий кoлектиB Пpo pезyлЬTaTи фiнaнсoвo-Гoспo.цapськoi 'цiяльнoстi
пpиrМсTBa тa ITrpсПективи йoго poзBиTкy.

Bidnoвidнo do вшмoz \акoнv Укpаt.нu кIrpo зсtйняmicmь наcелення>:
2'6. Слpияти пpoBеДенню деp)кaBнoi пoлiтики зatтнятocтi нa пiдстaвi дoщимaння

стBa пpo Пpaцю, a Taкoж пpийнятиx вi.цпoвiднo йoмy yМoв ДoГoBopiв i yГo.ц'
2.7. ПеprpaxoвуBaTI4 пpoфспiлкoвi внески чrprз бyхгalrтеpiro пiдпpиеМcTBa нa poзpaxyн

paxyl{oк пpoфкoмy з yTpиМaнням iх iз зapoбiтнoi плaти нa oснoвi ПиcЬМoBиx зaяв членiв пpoфсп
ки.

TpvdoвaЙ кoлeкmuв зoбoв |язvсmьcя:

2.8. Hе дoпyскaTи BипaДкiв невикoнaHI{я з BиIIи Tpy.цoBoгo кoлекTиBy виpoбни.rиx зaв,цaнЬ'
тBеp.цженим пiдpoздiлy, бpигaдi, Дiльницi, цeхy.

2.9. Hе дoпyскaTи пopyшень виpoбничoi Ta Теxнoлoгiчнoi .цисциплiни, пoсa,цoBиx oбoв'
пpoгyлiв, зaпiзнень нa poбoтy.

2.I0. Екoнoмнo BиTpaчaTи еI{еpгrTичнi тa мaтеpiaльнi pесypси, беpежнo вiДнoситиcЬ ,цo
poтниx aктивiв тa iншrих мaтеpia,тьних Ta немaтеpiaльних цiннoстей, щo нaлr)кaTЬ пiдпpисмствy.

2.||, B paзi IIrBикoнaння виpoбниЧих пoкaзникiв З BvIHvI Tpy,цoBoГo кoЛrкTиBy, I{е BисyBaTи
Мoги пpo BиIIлaTy виpoбни.rиx пpемiй тa iнrпих BиITIЛaT, пеpедбa.rениx пoлo}кrнняМ пpo oпЛaTy
цi тa пpемiтовaннЯ, зa Bикoнaння Циx BиМoг'

З метoro сTBopення нopМ€rЛЬнoгo MopaЛЬнo-ПсиxoЛoгiчнoгo клiмaтy B Tpy.цoBoмy
пp о Й c niлкo в u й комimеm з o б o в,язv emь cя :

2'1'2' Cпpияти змiцненнro тpyлoвoТ i теxнoлoгiчнoi дисциплiни B кoлекTиBaх стpyкTypl{иx
poздiлiв пiдпpисмствa, збiльпrrннIo пpибyткy, пiДвищенню Пpo.цyкTивнoстi пpaцi.

2'Iз. Пpoвoдити poбoтy з нaймaними пpaцiвникaми сToсoBIIo paцioнaльнoгo Ta бepeжли
BикopисTaIIня oбл4днaння, мaтеpiaлЬниx i виpoбниuих pесypciв, збеpeження мaйнa пiдпpиемствa.

2.I4. opгaнiзyвaти збip тa poзГляД пpoпoзицiй шpaцiвникiв з питaнь пoлiппrення.poбoти пi
pисМсTBa' пi.цвищення ефективнoстi виpoбницTBa тa oптимiзaцii виpoбничиx BиTpaT.

2'I5. Зaпpolпyвaти пoвнoBa}I{нoгo пpе.цсTaBI{икa cTopoни влacникiв нa зaсi.цaння пpoфспiлкo
сTopoни, Де poзГЛяДaloTЬcя пиTaI{ня зaхисTy Tpy.цoBих i сoцiaльнo-екoнoмiчних пpaB пpaцiвникiв.

.ia



Poздiл 3.
oплaтa i нopмyвaння пpaцi

н,п,rwt u m o а цiя з o б o в |язv emь ся :
! ..::х}вaнням 

фiнaнcoBoгo сTaнy пiдпpиемстBa Ta вi.цпoвiДнo .цo BиМoг Чиннoгo зaкoнo-
]'l-.a:f,ТIl фoнд oплaTи пpaцi Ta BиTpaчaти йoгo вiДпoвiДнo.цo.цiroчoгo пopяДкy oПлaTи

f,j;':.:--:}lJL\t фiнaнсoвo-екoнoмiчнoi ситyaцii, щo склa.цaсTЬся B
ll|,п]llr: :.:i.iFIJL\{ зaкoнoДaBчих Ta BикoIIaBчиx opгaнiв УкpaiЪи, зa
|l1Ш]]]il81'r.],]l ]l-t.:_;l :о фoндy оплaTи пpaцi.

"-:.l.t:p зapoбiтнoТ плaTи пpaцiвникa зa пoвнiсTlo викoнaнy мiсяvнy (гoдиннy) нopMy пpaцi':f{ i{I{,+(чим зa poзмip мiнiмaльнoi зapoбiтнoi плaти.
'1=:;.-tеннi pозмipy зapoбiтноi TIЛaTLI пpaцiвникa ДЛЯ зaбезпечення rr мiйiмaJlЬI{oгo poзмipy
i-]ься.]oПлaTи зa pобoтy B IIеспpияTЛИrl|4х }.]!{oBaх пpaцi Ta yMoвax пi,цвищенoгo pизикy
;. зe poбoтy в нiuний Ta liaДypoчнИtl. яac, poз'iЗний хapaкTеp poбiт, пpемiТ дo святкoвих i

!1;"l ' - .-...'чoBaIIa зapoбiтнa пЛaтa пpaцiвникa, якиЙ BикoIIaB мiсяvнy ElopМy пpaцi, r ниx{чoю зa
:.]j; ' BсТaнoвлений poзмip мiнiмaльнoi зapoбiтнoi плaти, poбoтoДaвецЬ пpoBoДиTЬ ДoПЛaTy

т'.Erilп ',L-;jleтьнoi зapoбiтнoi ПJIaTи, якa BиПлaчyrTЬся щoмiоячнo oДнoчaснo з BирлaToro зapoбiт-
:.. rt*il

" J-l.зirtaтьнa тapифнa cTaвкa (oклaд) зa пpoсTy неквa;riфiкoвaнy пPaцro BсTaнoBлIoеTЬcЯ У
]t ]. :: .-.ii)iiЧ€ Bизнaченoгo зaкoнoДaвсTBoМ Iтpo)киTкoBoгo мiнiмyму ДЛЯ пpaЦезДaTlrиx oсiб, a
ll| -'',7 --: .apпфna СтaBIta poбiтrrrткa 1 poзpядy з | ciчrlя ZoZo p, _ у poЗNlipi Hе мraшIne Iбo BiДcoТКiв

- :'-. A]IткoBогo мiнiмрtУ Для пpaцез.цaTних oсiб, BсTaI{oBлrнoгo зaкoнoM.
:],J;анoBити:

" ..l.;iipo3Pядниx тapифних кoефiцiентiв для BиЗнaчrння мiсячнoi тapифнoТ сTaBки poбiтни-
'.:з-ятогo нa виpoбницTBax iз зaстoсyвaнIIяM IIpoсTиx ви.цiв poбiт тa poбiт сеpедньoi cкJТaД-
_ :, сiткy мiжpoзpядних тapифниx кoефiцiснтiв для BизIIaчення мiсячноi тapифнoi стaвки
:}-:.(а- зaйнятoгo нa виpoбницTBax з скЛa.цниМи тa oсoблиBo cклaдниМи BидaМи poбiт згiд-
.::зТкoМ Ns 1 дo Гaлyзeвoi yгoДи мiж МiнiсTеpcTBoM pегioнa.пьнoгo poзBиTкy, бyдiвницт-

.: ;}.i{Т,loBo-кoМyнaЛЬнoгo гoспoДapствa УкpaiЪи, oб.с.цнaння]\4 opгaнiзaцiй poбoтoдaвцiв
.-,::aiнськa конфедеpaцiя poбoтoдaвцiв житлoBo-кoМyнaльнoi гaлyзi Укpaiни> тa I{ентpa-
:1( rLr}f iTеToм пpoфспiлки пpaцiвникiв ntиTлoBo.кoМyнaлЬнoгo гoоПo,цapcтвa, мicцевoi пpo.
:. зостi. пoбщoвoгo oбслyговyBal{ня нacrЛення Укpaiни нa20|7-202I poки;
:.-.lснти спiввi.цнoшrення мiнiмaльнoi тapифнoТ сTaBки poбiтникa 1 poзpядy (мiсяннoi TapИ-
- :.aвки) зa пiдгa"lryзяМи, BиДaМи poбiт Ta oкреМими пpoфесiями дo BсTaHoBЛеI{oi yгoдoro

"- 'lз:ьнoi тapифнoi сTaBки poбiтникa 1 poзpядy згi.цно з дoдaTкoМ J\Ъ 2 дo цiei yгoди;
: :.::i €нTи спiввi.цнotпеннЯ poзМipiв мiнiмaJlЬIlиx мiсячних Пoсa,цoBиx oклa.цiв кеpiвникiв,

: :э;ioна,тiв, фaхiвцiв тa технiчниx слyrкбoвцiв Дo мiнiмaльнoi тapифнoi стaвки poбiтникa 1
:--.J.oснoBнoгo виooбништвa (мiнiмалЬT{oго посаПовоГо ок;тaпv (ставки) пnaтriвникa оснoв-виpoбництвa (мiнiмaлЬнoгo пoоa.цoBoГo oкJfa'цy (стaвки) пpaцiвникa oсIioв-
-_:офесiТ[ - слroсapя AB P), вотaнoвлениx B кoлrкTиBIIoМy дoгoвopi, згi.цнo З Дo.цaTкoМ J\Ъ 3 дo

Пi:пpисмсTBo' з oб'сктивних фiнaнcoвиx пpичин' ypaхoвyloчи aбзaц дpУrиtl cт.14 Зaкoнy
.-.eТ}. пpaui> Мoже BсTaIloBЛIoBaTи oплaTy пpaцi ни}кчr нopМ, визнaченйx Угo.цaми' zшIе Hе

, : э'-a Jеp)кaBI{их нopМ i гapaнтiй в oплaтi пpaцi, нa теpмiн не бiльrпе нiж tпiсть мiсяцiв. Зaстo.
. -..l зanriсть тapифниx сTaBoк мiсячнi oкЛa.ци ,цлЯ oкpеМих Bисoкoквaлiфiкoвaниx poбiтникiв,
i_'.1 нa вiдпoвiДальних poбoтaх.
- oплaтy пpaui нa пiщrpисмcтвi з.цiйснтoвaти згiДнo Пoлoження пpo oплaTy пpaцi

, ,r,т()A "Ib 2).
r Пpемirовaння пpaцiвникiв пiдпpиrМсTвa здiйонroвaти згiднo Пoлoжень пpo пpемiroBaIIн,I

, ',], N|oК ]|b 3' 4).

' ,Iоdаmок Iw 5).
" - ' Здiйснroвaти BиIIЛaTy зapoбiтнoi Плaти B пrpшoЧеpГoBoМy пopЯдкy Ta I{е дoпyскaти ii зa-
,:ностi. Bиплaнyвaти зapoбiтнy пЛaтy вiДпoвi,цнo ,цo сT.115 КЗпП УкpaiЪи, в poбoнi днi двiчi
: 1-lь: Зa Першy ПoЛoBиI{y мiсяця - 22 чиcлa, oстaтoчний poзpaxyнoк - 7 чllcлa.

КП <BoдoкaнaJI)), a Taкoж y
yЗгoДх(енням з пpoфкoМoМ,

т



ЗДiйснювaти BиплaTy зapoбiтноi ПIIaTI4 пpaцiвникaм y Гpoшoвиx знaкax, щo М€tloтЬ
ний oбiг Ha TеpиTopii Укpaiни

Bиплaнyвaти зapoбiтнy пЛaTy IIaIIеpr.цo.цнi y paзi, кoЛи ,ценЬ ii виплaти збiгaсться з
IIиМ' сBяTкoвим aбo нepoбоним .цнеМ.

3'8. Звiльriеним пpaцiвникaМ ПpoBoДиTи ocTaToчний poзpax}Tloк згiДнo з BиМoГaMи сT.
КЗпП.

3,9, У вiдпoвiднoстi зi ст.30 Зaкoнy кПpо oПЛaTy пpaцi> щoмiсячнo :нaДaBыШI пpaцiвникaм
фopмaцirо прo ЗaГaЛЬнy сyМy зapoбiтнoi lrлaти з poзшифpoBкoю зa Bи.цaМи BиIIIIaT' пpo poзмipп
пi.цотaви вiдpaхyвaння з зapобiтнoi плaти, сyМy зapoбiтнoТ пЛaTи' якa нaЛежиTь ,цo BkтПЛa.ГI4.

3.10. Пpaцiвникaм, якi йдyть y вiдпyсткy, вiдпyскнi виплa.ryBaти не пiзнirшe, нiж зa 3 днi
IIoчaTкy вiдпyстки. Зa бaжaнням пpaцiвникa нa пiдстaвi йoгo зaяви вiдшyскнi BиIIлaчyIoTЬся y
мiн виплaти зapобiтнoТ плaти.

3.11. BиплaTи' щo нaрaxoByloться вiдпoвi.цнo Дo чиннoГo зaкoнoдaBcTвa IIo сеpеДнЬoМy
ткy, pобити нa пi.цстaвi Поcтaнови КMУ вiд 8'02.1995p. Nl100 з д{oПoвненняМи i змiнaми,
ми згiДнo з Пoстaнoвaми КM: Ns348 вiд 16.05.95p.; Nll85 вiд24.02,97p.; Nsl398 вiд зО.07.
Ns126б вiд26J9.2001p.; Nsl132 вiд 30.11.2005p.; Ns35 вiд 25,0I'2ОI2p.; Nэ542 вiд29.07.2015p.

3.I2' Пpи поpyшеннi теpмiнiв BиПЛaTи зapoбiтнoi ПЛaTи BиIIЛaЧyBaTи кoМПенсaцiю вiдпo
.цо Пoлоlttення кПpo пopядoк кoМпrнсaцii втpaти чaсTини зapoбiтнoi гrЛaT:,|, y зв'язкy з пop
теpмiнiв ii виплaти>. (Пoстaновa Кaбiнетy Miнiстpiв УкpaiЪи J',{Ъ159 вiд 2|,02,200Ip. iз змi
BIIесениМи згiдно з Пoстaнoвaми КМУ Ns958 вiд 09.08.200lp.; J1b430 вiд 31.03.2003p'; Ns35
25.О|,2ОI2p,),

3.13. З MrToIо зaхисTy зapобiтнoi шЛaTи вiд iнфляцii, пpoвoдити iнДексaцiтo вiдпoвi.цнo ,цo
кoнy Укpaiни <Пpo BIIесення змiн y Зaкoн Укpaiни кПpo iн.цексaцiro гpoшIoBиx .цoхoДiв нacелrн
i Пocтaнoви КМУ J\Ъ1078 вiдI7 '07.2003p. кПpo ЗaтBеp.цxtення Пopядкy пpoBе,цення iн.цексaцii>.

3.14. BiдповiДнo дo Зaкoнy УкpaiЪи Ns224О вiд 18.01.2001p. кПpo зaгaльнooбoв'язкoве
вне сoцiaлЬнr сTpaxyвaЕI{я в зв'язкy з TиMчaсoBoIo BTpaToio пpaцез,цaтнocтi...> oплaTy пеpIших п'
.цнiв пo лiкapняних Лиcтaх poбити зa paxyнoк Bлaсниx кorптiв пiдпpиемотвa.

З.15. Здiйс}IIoBaTи oплaTy poбoти B нa.цypoчниiанac, вихiднi, святкoвi тa неpoбoнi днi y п
кy Ta З.цoтpиMa}IняМ BиMoг, пеpедбa.rениx сT. 106' |07 КЗпП Укpaiни.

3' 1 5. 1' Poбoтa B l{aДypoчнуrЙ чac oплaчyeTЬся:
. зa пoгoДинHolo систеМolo oпЛaTи пpaцi в пoДвiйнoмy poзмipi гo.циннoi cTaBки;
. зa вiдpяднoЮ сиcTеМolo oпЛaTи пpaцi BипЛaчyrTЬоЯ .цoплaTa y poзмipi 100 вiдсoткiв тapифнoТ
вки пpaцiвникa вiдпoвiднoi квaлiфiкaцii, oплaтa пpaцi якoгo з,цiйснroетЬcЯ Зa ПoГo.циннoю
- зa всi вiдпpaцьoвaнi нaдypo.rнi гoдини;
- y paзi пiдсyмoвaнoгo oблiкy poбouoгo чacy oПЛaчyloTЬcя як нa.цypoчнi всi Гo.цини, вiдпpaцьo
Пoна"ц BсTaнoBЛrний poбouиiт чac в oблiкoвoмy пеpioдi, y шoря.цкy, пеpедбauенoмy ЧaстинaМи
tпoтo i Дpyгoю цiсi стaттi.
Кoмпеноaцiя нaдypouниx poбiт IIIJUIxoМ нa,цaння вiдгyлy нr,цoпycкaeTЬся.

з'Is'2.Poбoтa y сBяткoBий i неpoбoчий .цень (.laстинa ЧеTBеpTa стaттi 7З) oплaнуrTЬся y
двiйнoмy poзмipi:
- вiдpядникaМ - зa пoДвiйними вiдpядними poзцiнкaми;
- шpaцiвникaМ, пpaця якиx oПлaчyeTЬcя зa Гo.цинними aбo .ценниМи сTaBкaMи, - y poзмipi пoдвiй
гoДиннoi aбo .ценнoi сTaBки;
- пpaцiвникaм, якi oДеp}ryioTь мiсячний oклa,ц, - y poзмipi oдинapнoi гo.циннoi aбo ,ценнoi
зBеpx oклa.цy, якщo poбoтa y сBяTкoBий i неpoбoчий ,цень пpoвaдилaся y Мr}кax мicячнoi нopМи
бoчoгo нaоy, i в poзмipi пoдвiйнoi гoдинноi aбo Деннoi сTaBки зBrpх oкЛa'цy, якщo poбoтa пpo
лaся пoнa.ц мiся.rнy iropмy.

oплaтa y зaзнaченoмy poзмipi пpoвaдиться
неpoбo.lий .цень. Ha 6aжaння пpaцiвникa, якиil
Мo)ке бyти нaдaниil iнтлиiц.цень вiДпoчинкy.

Зa гo.цини' фaкти.rнo вiдпpaцьoвaнi y святкoвий
ITpaцIoBaB y cBяTкoBий vи неpoбoчиiт.ценЬ'

3.16. ЗaпpoBaД}кyBaTи нoвi aбo змiнroвaти ,цiroчi нa пiдпpисмcтвi yМoBи oIIЛaTи пpaцi, y
кaх змiн в opгaнiзaцii виpoбництвa i пpaцi пpaцiвникiв (пеpеве,ценнЯ нa iншy poбoтy, змiнy
ниx yМoB пpaцi) зa пoгo.цжrнпяМ з пpoфспiлкoBиМ кoмiтетoм i пoвi.цoмляTи пpo це пpaцiвникaм н{
пiзнiшiе нiж зa Двa мiсяцi дo ix зaпpoBa.цження aбo змiни. 

"*З'1r7' ЗдiilцIIоBaTи кoIITpoлЬ зa.цoTpиМaнIIяM IIoЛo}кень i тpyдoвoгo зaкoнo.цaBсTBa в питaнн{.
oпЛaTи пpaцi. l

I
6 I



rr.}ъашlя пpaцi здiйснювaти нa пiдпpиемcтвi вiДпoвiДнo Дo зaкoнo.цuu.,uu.
=.Зjфiкaцiro 

poбiт Ta IIpисBorння квaлiфiкaцiйних ioзpядiв пpaцiвникaм згi-

I l оJЕостopoннЬoМy пopядкy pirшень, щo змiнroroTь BсTaнoBленi в кoлrкTиB-f,rlйlтE пpaui.

lсвaлiфiкaцiйнi poзpяди зa pезyлЬTaTaМи квa.lriфiкaцiйниx iспитiв Ta HaДa-вi.цrовiднo дo BстaIIoB,.ooi *uа,iфiкaцii.
пr шaтiфiкaцiйниx.poзpядiв poбiтникaм Ta IIеpеве.цення iх нa poбoтy бiльrп ви-ч.тiйсшосться вiДпoвiДнo дo .,oлoж eттня ([оdаmЪк Jуb6l.

r зaJ(ищaти нa всiх piвнях щrpaвлiння iнтеpеси пpaцiвникiв пiдпpиeMсTBa y

кoЕ{poлIоBaTи poзпo.цiл тa викopисTaIIня кorштiв фoндy oIIJIaти пpaцi, BIloсиTиt 3€lхoди щo.цo нaйбiльrп paцioнaльнoгo BикopkIcTaHHЯ йoгo.для пoтpеб кoЛек-

кoнтpoJlЬ зa ДoTpиМaншlм нa пiдпpиeмствi
BЕIIлaToIo зapoбiтнoi плaти.

ЗaкoнoДaBсTBa з IIиTaнЬ oплaTи
t "

87.
l.

l lt"

t п j

E

с

l-L

:T'-"1"* 
членiв пpoфспi.tпси з пиTaIIЬ oплaTи пpaцi Ta BapToсTi poбoнoi cv$vI.

r#*#::::-"".:..'::::'-:ryб]'"oiплaти"";й;;;;;й;;;;;"'Ё;.*Щодo yдocкoн{шеннЯ oплaTи пPaцi.
* пеpевipки нapaxyBaння пpaцiвникaM зapoбiтнoi f7ЛaTvI'poзмipiв i пiДстaв вiд-

&L

Poздiл 4.
Tpyдoвi вiдносиниl peЖиМ пpaцi тa вiдпoнинкy

!:rrаgти трyдoвi дoгoBopl{ з пpaцiвникaМи B IlopяДкy' пеpедбa.rенoщy ЗaкoнoДa.сT'oМ

Тr"'^Tr:-у'::'T:yj.:-"--1T-пpaцiвникiu . ,,uuuзoi "Т.i * пpиtlняттянa пiдпpиеМсTBo.\rrP-Yrcrylu llJU.3асгосoвyвaти кol{Tpaктнy фopмy пpи пpийняттi нa poбoтy тiльки y Bипa.цкaх, BизI{aчrЕиХ
l.т*:;':i::Y::r^ry9^.^1.кoвot.,opo',.'uд u'*iiнфopмaцiю пpo yMoBи кoнщaктiв.!. вшraдкy виpoбни.roi нeoбxiднoстi, aдмiнiотpaцiя 

"".;;;;;-;;";;i;;й;ffi1;югo хapaктеpy, BклIoчaючи,цoгoBopи пiдpядy, iз пpaцiвнvIКa|уfu:'щo нr зЕaХo.цЯTься в rштaтi;тBil.

*:

I I Hе вкrпoчaти дo тpyдo'их ДoгoBopiв yмoви, Щo пoгiptпyIoтЬ стaнoBищr пpaцiIBIIик1B Ilopl-3 чпЕним 3aкoнодaBсTBoМ, циМ .цoгoвopoМ.

: -'#;:"#;"::*':5::":..:':l.*Ь poзpoбити ПpaвилaвнщpirшньoГo TpyДoBoгo рoЗпo-
;#f; .I'.#3*":::1*.:"::Y9T_1io"Ьu".'"",l;;;..й;#;;;;#i#*#;.**

;"й;;;;;й;,.;.*il iнcтpyкцii, oзнaйo-

-l.10. ЗдiйснIoBaти звiльнeння з пiдстaв, зilзнaЧених y п. 1 чaст. 1 cт, 40КЗпП, лишr y Bипa.цкax'
] Ty:IllBo 

IIеprBести пpaцiвнvI*a' зa йoгo згo.цolo, нa iнruy poбо.rУ' Taзa пoпеpе,цньoю згo.цoЮ

; 1. Ha.цaвaти пpaцiвникaм poбoтy вiдпoвi.цнo дo ix пpoфесii, зaймaнoi пoсaди i квaлiфiкaцii'", 
-. 

Hе вимaгaти вiд пpaцiвникiв викorraння poбoти, нe oбyмoвленoi Tpy.цoBиM .цoгo'opoМш.j l"i::актoм), пoсaдoвoro тa poбo.roю iнстpyкцielo.
i 8. Здiйснroвaти пеpеBедення пpaцiвникa Еa iнrшy poбoТy BиклюЧнo y BиIIa.цкax, нa пiдотaвax: l. 3Я*IК}, BcTaнoвленoМy чEIlIlиМ зaкoнoдaBсTBoМ.
r 9. Hе дoпyокaти звiльнення [paцiвникiв ypaзi змiни пiдпopядкoвaнoстi Чи BЛaсникa пiдпpи-l::з]. йoгo pеopг"i':'1*'.s.jTL\p:,,цнaнEя, пЬдiлy, видiле"н', ;p";;;;;ння), кpiм BиЗнaчrниХ'rtr,r/, ^l/llvr D{rJд4avr]; -:оJzlBстBoМ BипaДкiв (пп. з,4,6,7,8 ст. 40 Ta сT. 41.КЗпП), u 'uoo*.""пйкiв скopoчення ЧисrлЬ-; aбo цIтaTy пpaцiвникiв, пеpедбaнrниx п. 1 ст. 40 КЗпП.

L\T
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4.12. Згiднo cт' 44 КЗпП Укpaiни: пpи пpиПиненнi Tpy.цoBoгo ДoгoBopy з пlдcтaB,.зaзн
пyнктi 6 отaттi З6 тa пyнкTaх I,2 i 6 стaттi 40 цьoгo Кo.цексy, пpaЦiвникoвi виплaчyeтьоя вихi

.цoПoМoгa y poзмipi не Менше cеpеднЬoГo мiсячнoгo зapoбiткy; y paзi ПpизoBy aбo встyпy нa вi

кoBy слy)кбy, нaпpaвЛення нa aЛьTеpнaтиBI{y (невiйськoвy) слyжбy (пyнкт 3 отaттi 36) - не ме

Двомiоячнoгo сrpr.цньoго зapoбiткy; внaслiдoк поpyшrеIIHя BлaсникoN{ aбo yпoвнoвa}кениМ ни}{

гaнoМ зaкoнo,цaBсТBa пpo прaцю' кoЛектиBtloгo чи Tpy,цoBoгo ДoгoBoрy (отaттi 38 i 39) _ y poз

тpимiся.tногo сеpе.цIrьoгo зapoбiткy.
4'13. Пpи Дoсягненнi пpaцiвникoм пенсiйнoгo вiкy, зa йoгo згo,цoю yкjla.цaeTЬcя Tpy.цoBий

твi встaнoBЛеI{o: гI'яTи.ценний poбo.rий тиж.цень з .цBoМa виxiдними Днями - сyбoтa Ta I{е.ц1Ля Ta

сти.ценний poбoний Tюк,цrнЬ з o,Щ{иМ вихi.цним,цнеМ - не.цiля.
4.15. Зa п'ятидlнногo pобouoго Tюкня, якi зa шесTиДеннoгo' тpивaлiоть poбoти

сBяTкоBих i неpoбoних Днiв пpaцiвникiв з нopмa;rЬниМ poбo.lим.цнrМ окopoЧyeTЬся нa o.цнy гo

a пpaцiвникaм, якиM зaкoнoдaBсTBoМ ycTaнoBЛенo скopoчений poбoчий .цень, - зaJIиIшaeTЬся

змiннorо. Якщо сBяткoBoМу aбo неpoбoнoмyдню пrpе.цyloTЬ.цнi щoтижI{еBoГo вi.цпoчинкy' скo

чення TpиBirЛoсTi poбouoi змiни не пpoBaДиTЬся.
4'16. Haпеpедoднi виxi.цниx днiв тpивaлiсть poбoти зa шIестиденнoгo poбoнoгo Tижня нr

пеpеBищyBaTи ) гo.цин.
4.|7, Tpтаъaлiсть щo.ценнoi pоботи (змiни), пеpеpBи .цля вi.цпoчинкy i xapчyBallня

Пpaвилaми внyтpitшньoГo Tpy,цoBoгo poЗПopЯДкУ, гpaфiкaми poбoти, зaTBеpД}кениМи BлaсникoI\.{
yзгo,цженням з пpoфспiлкoвим кoмiтетoм' з ypaxyBalrняМ сПецифiки виpoбництвa, pежимy poбt

сTpyкTypниx пiдpoздiлiв iз poЗpaхyrlкy нopМaJlьнoi тpивaлoстi poбo.roгo .цня Qodшmoк J|b7).

4.18. УстaнoBиTи тpивaлiсть poбo.loгo uaсy 40 гo.цин I{a TихqцrнЬ.
4,I9' !ляпpaцiвникiв, щo ПpaщюIоTЬ пoзмiннo, y зв,язкy з неoбxi.цнiотro зaбезПечення безпец

бiйнoТ poбoти сПopy.ц i нacoсниx стaнцiй, тpивaлiсть щo.ценнoi poбoти, y ToMy числi чaс пoчaTк\"

зaкiнчення poбoти, пеpеpBи .цля вi.цпoчинкy i xapчyвal{н Я) BIIзL|aЧarTЬся гpaфiкaми poбoти з пoГ!

ДженнЯМ з пpoфопiлкoBиМ кoмiтетoм. ,{ля poбiтникiв, якi пpaцroloTЬ нa тих poбoтax, .цr Чеprз yl\t(

ви виpoбництBa IIеpеpBy BстaIIоBиTи не Мo}кнa, нa.ЦaсTЬся мoжливicть гrpийняття Тжi пpoTягoМ pt

бo.roгo.raсy.
4.20. Узгo.цжyBaTи з пpoфспiJIкoBиМ кoмiтетoм бyль-якi змiни TpиBirлoсTi poбoнoгo дня (тrп

ня), peжимy пpaцi, зaПpoBa.цжеЕ{ня нoвиx pежимiв poбoти нa пiдпpисмcтвi, B oкpеМиx пiдpoздiлa

д," nu,..opй Ьбo oop.й,* пpaцiвникiв, oзнaйoмлювaTи шpaцiвникiв пpo тaкi змiни зa ДBa мicяця:

iх зaпpoвa.цxtення"
42I, ЗaпpoBaДиTи для poбiтникiв, якi пpaцюIoTЬ нa бeзпеpеpвнo дitониx виpoбни.rиx пiдpoзд

лaх пiдпpисмствi пiдсyмoвaний oблiк poбo.roгo чaсy з мiсячним oблiкoвим пеpioдoм. ,{ля тиx вl

poбниuиx пiдpoздiлiB, .цr зa хapaкTеpoм виpoбництBa е IIrMo}клиBиМ .цo.цopхtal{ня зaкoнo.цaвчoi нr

pми poбo.ro.Ы..uсy B ycTaнoBЛrlloМy oблiкoвoмy пеpioдi i неoбxiднiсть нaд1poчнoгo poбouoгo uat

r нrМинyroro, гpaфiки poбoти poзpoбЛяються з TaкиМ poзpaxyнкoМ, щoб нopмa нa,цypoчнoгo чa(

нr пеpеBищyBfuIIa 12о .Ъд," нa piк. oплaтa зa всi гo.цини нaдypoЧнoТ poбoти пpoBa.циTься в кirr

oблiкoвoгo пеpioлy.
4'22, З МеToIo зaбезпечення ,цiсз,цaтнocтi пiдпpиемсTвa Bлacник Мontr оpгaнiзyвaти ЧеpГyBaIII

y нrpoбoчi днi, дo яких зaJlyчaти poбiтникiв, опецiaлiотiв тa слyжбoвцiв.-4,2з' 
Гpaфiк ЧrpгyBal{ня yзГo.цжyBaти з пpoфспiлкoвим кoмiTeToМ. Кoмпеноaцiю зa днi uеpг

BaнHя зДiйонювaти вiДпoвi.цно дo Чиннoгo зaкoнo.цaBстBa.
4.24, Зa BзarMнoIo зГoдoю з пpaцiвникoМ BсTaI{oBЛIoBaTи .цJIя IIЬoгo непoвний poбo.rий u

(.Цень, тиждень), гнy.lкий гpaфiк pобoти нa yМoBaх i в пopядкy' BизIIaЧених зaкoнo.цaBсTBoM.
4.25, Пpoвo.Цити нaдypo.rнi poбoти, poбoтy y виxiднi, святкoвi тa неpoбoui Днi лиrпе y BиI{ятк

Bиx BиПaДкax, 1rrprдбaчених зaкoнo.цaBсTBoM, i тiльки з .цoзBoЛy пpoфспiлкoBoгo кoмiтетy тa з

oпЛaTolo i кoмпенсaцiсro вiдпoвiДнo ,цo зaкoнo.цaBствa. ПoвiДoМЛяTи пpaцiвникiв пpo Taкi poбoТi**'

МеншI як зa дoбy,цo ix пoчaTкy.
4'26, BllзъtaЧИTИ спiльнo з пpофспiлкoвиМ кoмiтетoм пеpелiк poбiт, нa Якиx.цoпyокaсTЬся IIсё

poбo.roгo Дня нa чaсTиIIи.

I



прo пеpенесrнЕя Bихi.цниx днiв y Bипa.цкax, кoли BoIIи збiгaються зi святкoвими
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Пqэrх}.пеpенoсy шopivнoi вiдпyстки нoвий теpмiн iТ нa.цaння yзгoДжyeTься мiж пpa-
шrнiстpaцiero.

lчнa oсIIоBнa BlцпycTкa.нa.цaeтЬся пpaцiвникaм нe МенIII як 24 кzrленДapниx Днi зa вi-
рюбошй piк, який вiдлi.ryeться з ДIrя yкJla.цaння тpyдoBoгo ДoгoBopy. IЪвa.шiдaм I i II
[ щорlщra вlДпyсткa тpивaлiстro 30 кaлендapних днiв, a iнвa.пiДaм III гpyпи _ 26 кaлe-
ftT* вiкoм дo вiсiмнaдцяти poкiв нaдuе,u"' шopi.rнa oоIIoBI{a вiдпyЬткa тpивaлiс-
Епtl денЬ'

l хgгоlо неДoПyщенIIя BTpaTи poбo.roгo .raсy i пplаiтняття.цo yBaги виpoбнинi oбстaвини
П.дш}сп(a мoже Ea lIpoxaння пpaцiвникaiзapiпrенням aдмiнiстpaцii бyти по.цiленa HaЧa-

тРПв€UIoсTi з yмoвolо' щo oснoвнa безпеpеpвнa йoгo ЧacTИHaTpиBar I{е МеIIIш 14 кaлен-

lla рiпrенн.шл кеpiвництвa пiдпpиемствa пpaЦiBIIики Мoхq"ть бyти згyзгoД}кrнI{яM з I{иMи
ш з шoрiянoi вiдпyстки в зв'язкy з виpoбничoю неoбхiднiсTlo' a 'uuo*." iнrших BиIIaдкaх.

зaкoнo.цaBстBoМ.
Ндтавати шopi.rнi вiдпyстки зa бaжaнням пpaцiвникa B зpy.rний дЛя нЬoГo Чac, У Bипa.ц-

ID( зaкoнoДaBсTBoМ.

{5r HaоTaIIня rшеcтимiсячнoгo теpмiнy без-
бaжaнням пpaцiвникa У BI4TIaДКax, пе-

ЗirкoнoдaBсTBoМ.
*j. Flanaвaти дo.цaTкoвi вiдпycткlт (flodаmoк Лb 8)
П !}.Jвп пpaцi B ЗaJlrжнoстi вiд pезyльтaтiв aтестaцii poбo.rиx мiоць зa yМoBaМи пpaцi Ta Чacу
фгтoстi нa pобoтaх, ПoB'язaниx iз негaтиBI{иM BIIлиBoМ нa здopoв'я tшкiДливих виpoбниних
fuш:r.рiв, вiлпoвiл}o^дo Cпискy виpoбництв, цеxiB, пpoфесiй i пocaд, зaTBrp.цжrнoгo поcTaIIo-
ш.ш: Ь}fУ вiд |7.||.97p, Ns 1290, B зaле)l{нoстi вiд pезyлiтaтiu u'..'uцii poбЬuих мiсць зa yМo.
шш пpaui Ta чaсy зaйнятoстi пpaцiвникa B циx yмoBax;
гл' :соб.тивий хapaктеp пpaцi, вiДпoвiДнo дo Cпискy виpoбництв, цеxiв, пpoфесiй i пoсa.ц, зa-
:HJifiеI{oгo пoстaнoвotо Кaбiнетy мiнiстpiв Укpaiни вiд \7 ,I1.97 N9 I290.j-л, B зaлежнoстi вiд
чи;l зaйнятoстi пpaцiвникa B циx }ъ,{oвaх;
п:":tiвникaм з нrнopМoBaниМ poбouим .цнеМ.
д.:]. Ha.цaвaти пpaцiвникaМ .цo.цaткoвi вiдпyстки y зв'язкy 3 IIaBчaIIняМ y пopяДкy i нa yМo3ax,
.п :ачениx чинниМ зaкoнoДaBстBoМ.
; -:.}' Ha.цaBaTи Пpaцiвникaм сoцiaльнi вiдпyстки Ta ДoДaTкoвi вiдпyстки пpaцiвникz}М, якi мa-
г:ей y пopяДкy i нa yмoвax, пеpедбavених ЧиЕ{ниМ зaкoнo.цaBсTBoМ.
l ]5. Haдaвaти пpaцiвникaМ:
jjп}'стки без збepеження зapoбiтнoi плaти' щo нa.ц€tються пpaцiвникoвi в oбoв'язкoBoMy пo-
:цJъ.у (cт,25 Зaкoнy пpo вiдпyстки);
3:тГryсTкy без збеpеження зapoбiтнoi плaти
=з piк (cт'26 Зaкoнy пpо вiдпyстки).

зa згoДoю стopiн теpмiнoм дo 15 кirЛенДapниХ днiв

Пpoфспiлковий кoмiтет зoбoв'язyсTься:
.:'.j6. ЗaбезпеЧиTи ДoTpиМaння пpaцiвникaми пiдпpисМcTBa тpyдoвоi тa виpoбничoТ дисциплi-

" Iрaвил внyтpiшньoгo Tpyдoвoгo poзпop1Дку, сBorчacнoгo i тoчнoгo BикoнaнI{Я poз[opЯД}кrнЬ
:.-. Тo,Ц4BЦЯ: TpyДoBих тa фyнкцiонaЛЬниx oбoв'язкiв.
4'З7. Здiiтu{IoBaTи кoнтpoлЬ Зa Bикoнaнням зoбoв,язaнЬ цЬoгo poздiлy, свoечaснiсттo

r{&]aвaти щopi.tнi вiдпycтки пoвнoi щивa.пoстi дo
рботи y пеpпrий piк poбoти нa пiдпpисмствi зa

1;lB Дo TpyДoBиx кни}кoк, BиДaIIнЯМ нaкaзiв пpo пpийняTтя, ЗBiльнlннЯ' 11еpr3еДеннЯ
BIIеоення

нa iншy
lоry, змtнoro pеясимiв пPaцi тa oзнaйoмлrЕIH,IМ з IIиMи пpaцiвникiв.

-l.38' PозглЯ4a"ГИ oбгpyнтoвaнo письMoBе пo.цaння cTopoни Bлacникa пpo poзipвaнI{Я Tpy.цo3oГo
ГJBopy з пpaцi1BI{икoМ, якиЙ е чЛенoМ пpoфспiлки, щo дiс нa пiдпpиемствi, y BиIIaДкax, пеpедбa-



4'39. Пoвi.цoМJUITи aдмiнicтpaцiТ шpo пpийняте pilшення y писЬN{oBiй фopмi в тpи.ценний

пiсля йoгo пpийняTтя.
;fi. 

";;;"', "p"uьникaМ 
безкorштoвнy пpa'o'y дoIIoMoгy Ta кoнсyлЬ*uii: ]::::.::.Ч.+v, f l .a l\obolfr r lPqцlDl l lдд\цYl . .J . .r--_

.цaBсTBa. У paзi пopyшення iх тpyлoBих IIpaB пpе.цоTaBЛ'ITи Ta вi.цcтoювaтуITllpaP,a IIpaцшникlB y

нoсинax з BЛaсflикoМ, cy,цoBиx opГaнaх.

Poздiл 5.
Забезпeчепня зaйrrятoстi пpauiвникiв

5 .1 .ноcт i чи I I ITaтyпpaЦ iвник i вyзв ' я зкy i з зм iнaмивo1
зaцii виpoбництвa iЪpaцi,.лiквiдaцii, pеopгaнiзauii пpиймaс]"* ii-:]^11..:]:11-1T:pе.цньoГo 

П

o.''",,Ьp*.o"opiв з пpoфкoМoм не пiзнilше, нiж зa Двa мiсяцi.цo здiйснення зaхo.цlв.

5.2, ,[oтpимувaтиоя КЗпП Укpaiни, Зaкoнy Укpaiни <Пpo зaйнятicть нaсеЛенEя> i iншrиx

МaTI4BIIиx aктiв, якi pеryлroroть зaйнятiсть пpaЦiвникiв i iх сoцiaльний зaxиот.

5.3. Пpи пpийoмi пpauiвникiв нa пiдпpиeмстBo з ypaxyBallняМ пoтpеби виpoбництвa:

- вiдДaвaти пеprвaгy гpoMaДянaМ, щo *uo'u бiльrп Bисoкy квa.пiфiкauilo' a Taкo)к Bипyскн

y.rбoвиx зaклaдiв, з якиМи ynouд"й дoгoвip нa пiдгoтoвкy кaлpiв' . 
'. .^'zпnp.lТ тт.oс'тfinfl

ffiffiffi'ЬBaTи Гpo*aдян, якi пoтpебyroть сoцiaльнoГo зaхиcTy I{a pиЕкy.:ч::::':y:
IIoДaBсTBa, B paхy}loк BcтalloBлrнoгo мiсцеBoГo opгaнaМи плaнy бpoнi. a Taкoхt II{BaJIIДIB B

IIoк BсTaI{oBJIrного нopMaтиBy нa iснyroчi poбоui мiсця, якщo MсЕК iм не пpoTиIIoкaзaнa

Irння оaнiтapнo-гiгiснiчниx },]\iIoB llpaцi нa виpoбництвi, aдмiнiстpaцiя зобoв'язvсться:

6.1. Пoстiйнo з.цiйснroвaти сисTеМy opгaнiзauiй"o-""*ffiь *'iтapнo-гiгieнiчних i лiлiпйення оaнiтapнo-iiгiснiчниx }aloB llpaцi нa виpoбництвi,

Ёйffi#"ЁЬ"', oсiб, paнiшre звiльнrниx зa пpoгyЛи Ta IIopyшrнIIя Tpy,цoB:yi"::l:

aбo якi пpибyли . 'i"ц" ,,o.бuun.nня вoлi, тiльки зa згo.цoю тpyдoBиx кoЛекTиB1B' в як1 в

пpaui вiдшoвiднo дo Зaкoнy УкpaiЪи i нopмaтивних aктiв.з 
:.:Y:::,::::';

Ta IIa сTвopениx (пpистосовaниx) poбouиx мiоцях.
l .a fl a U ri,UPЕfrcrA \,lrРyrw lvvvDgrrlrl\ / у v v \

5'4, Пpaцiвник' з якиM poзipвaнo тpyдoвий дoгoвip в зв'язкy зi cкopo.lенняМ'T.:1"1:.:
ьaт/тtA пnяD.l ття vl

л"u# ;й;;;; lo.ouopy y paзi ,,ou'Ьp"o.o пpийнятrя нa PoбoтУ,.::ff,.|^*ToДaBець
;ffi;;#;; Ь!]; й#'й; " io" йo" " дo Ъ .,,.цiaль н o стi тa кв aлi ф iкaцiТ

.тtтda' tтттqт\, *nnтспивi стl

i#;;,";;;i;-"', звiльненим зa скopoченняМ [ITaTy, мoжливicть вибopy в п
, - : 2-----^ .i --^-i пqnт

,* uu*u,n',#",i"u;ffi;;;,;;;;;;; квaлi6iкauii, стaн здopoв'я i iншrе, вi.цпoвi.цaють
ГaМ.цo шpaшiвникiв циx пpoфесiй.1цlбf lцl\rб цД^ uуvч,vvr l l .  ! '_^. -.-

Пpи скopo'.,n"i "Ъ..o"'o.тi 
aбo IшTaтy пpaЦiвникiв y зв'язку_'::Y11T:в opгaнlзaцll

' o 6-i пт.ттl pt

poбn,u,uiжiffiйЫ;;;;;;;."" зaЛишення нa poбoтi нa'цaсTЬcя пpaЦiвникaм з бiльшr

Poздiл 6.
oхopoнa пpаui

З метoto зaбезпечення з.цopoBих 1i безпечних yМoв Ilpaцl' пl, пiДвищення iснytoЧoгo pl

oхopoни пpaцi, пoпеpеДжrнI{я BипaДкiв виpoбничoгo 'pЗ'::1:Yl-1l?"фj1*#J;ff#:;:"'",

'-""fsn"iiiЁffi".;;й,';;fi;;; i" "Б".pйнiй 
piк, uiдnouiд"o дo стaттi 19 Зaконy У



rrсrФffil-пгirх зzrхBoploBal{ь i aвapiй пo КП <Boдoкaнaл) BикoIIyBaTи y BcTaнoBЛе.

тP!.]oвoгo зaкoнoДaвотвa, poбiтникaМ, .rия poбoтa пoB'язaнa зi rпкiДлуIBlINr'I
.lo.]aTкoBy вiдпyсткy, a Taк сaМo BидaBaти crrецxapчyBaння мoлoкoм aбo

про.ryТTaм и (!o d аmo к Лb 1 0),
П .'iд',pиемствa зaбезпечyBaTи poбiтникiв неoбxi.цниМ спецo,цягoм, взyттям i

iqвRф-aтьнoгo Зaхистy, згiднo З нopМaМи i Зaкoнoм УкpaiЪи кПpo oxopoнy
.nlIt.

i вв1ття. щo пpийшЛo B l{епpиДaтнiоть .цо зaкiнчення теpмiнy Ее з вини пpaцiв.
нa пiдстaвi aктy, склa.ценoГо кеpiвникoм пiдpoздiлy.

pобiтникaм миroчi зaоoби, згi.цнo з нopМaМи' BстaIIoBЛrниМи чинниМ зaкoнo-
.vr2).

Ь, Щo пopyшили прaвиЛa теxнiки безпеки чи не пpиймarouиx зaxo.цiв .цля
Т пpaui, зaсToоoByBaTи зaxo,ци.цисциплiнapнoгo BпJIиBy, aж дo звiльнення.

ношrгiв пiдпpисмствa здiйснIoBaTи пpoBe.цення перioди.rних (пpoтягoМ Tpy.Цo.
Irр.тп.Iних oгля.цiв пpaцiвникiв, зaйнятиx IIa Balккиx poбoтax, poботaх iз rшкi,цливими

!rroвЕL\{и пpaui aбo тaкиx, .це с IIoTpебa y пpoфесiйнoмy дoбopi, a Taкoхt щopi.rнo-
trflл.r} осiб вiкoм дo2I poкy.

вЕI(oнaнIU{ pекoмеIr.цaцiй i виснoвкiв ме,цичнoi кoмiсiТ зa pезyтrЬтaтaми oглядy

Пhшqснo\ry'прохoДженнi пpaцiвникoм пеpiо.цичнoгo МедичнoГo oгJUI.цy, збеpiгaти зa ниМ
нa BстaнoBлений чaс пpoxoДкення Ме.цoгля.цy.

шlp.штш :о pоботи пpaцiвникiв, якi без повaжниx Пpичин yхиJIя}oTься вi'ц пpоxoдження
!{е.IIIEIIloГo oгJUI'цy.

lsшфвзтE зil pilхyl{oк кoштiв пiдпpиемсTBa IIa Пpoxaння пpaцiвникaaбo зa свoсi iнiцiaTиBolо
ше.цlчний oгJUI,ц, якщo пpaцiвник Bвa}кal, щo пoгipшrrння сTaIIy йoгo здopoв'я

l }yоB€L\lи пpaцi.
Тфоволтги aтестaцiro poбouиx мiсць зa yМoвaМи пpaцi, згiднo з Пopядкoм пpoBеДення
pобl-'ш< ltiсць зa yМoBaМи пpaцi, зaтвеp.цхtениМ пoсTaIIoBoIo Кaбiнетy мiнiстpiв Укpaiни

.!П 9: }ъ 142 тa Метo.цичниМи pекoМен'цaцiями Для пpoвrДенЕUl aTесTaцiТ, зaтвеpД)кeниМи Пo.
\fiнiстepствa пpaцi УкpaТни вiд 01 'О9.92 }ф 41 тa ГoлoвниМ.цеp)кaвним сaнiтapним лiкa-

r,. . }збезпетрaTи кoМпЛектaцiro aПTечoк y сTpyктypних пiдpoздiлaх неoбxiДниМи Ме.цикaМr-

т .l Ствоpити кoмiсiю з IIиTaIIЬ oхopoни пpaцi y piвнiй кiлькoстi oсiб вiд aдмiнiотpaцii i тpy-
r:jеIffиBy. Cпpияти iТ poбoтi вiДпoвiДнo.цo Пoпoження пpo неi.

т.j Пpовoшати cпiльнo з пpoфспiлкoBolo сTopoнoю сBorчaснr poзслiдyвaшНЯTa BеcTи oблiк
вшtaдкiв, пpoфесiйних зtlхBoploвaнь i aвapiil нa виpoбниЦтвi' Пpoвoдити щoкBapTaЛЬнo

"щ:Ъ] цp€дсTaBникiв пpoфспiлкoвoгo кoмiтетy aна.шiз пpичин BиI{икнення нещaониx випaдкiв,
l:rft :з пpофзaхBoploвaнЬ нa Bиpoбництвi. Biдпoвiднo .цo Bиcнoвкiв poзpoблятуI зaxoДИ щoДo
l-эя i зaпoбiгaння TpaBМaTизМy Ta зaбеЗпечyBaти\х Bикoнaння. Зaбезпечити без}тлoBtIе Bикo-

if,]]r jJ.lTPоIIoнoвaниx комiоiеro з теxнiчних зaxo.цiв пo кoжнoМy нrщaснoМy BиIIaДкy.
. ..:" BиплaчyBaти зa p€хyнoк кorштiв пiдпpиемcтBa oДнopaзoвy МaTrpiaльнy .цoпoмoГy пpaцiв-

пrтrй oтpимaв виpoбничy TpaBМy IIpи викoнaннi ниМ Tpy,цoвиx oбoв'язкiв, без стiйкoi BTpaTи

Теpмiн нrпpaцrзДaтнoстi
,. ъ:r'o.|4 нenpацезdаmнoсmi каленdаpili dнi, мiсяцi)

i Poзмip мaтеpia.пьнoi.цoпoмoги
(умoвнo: у пpoцeнmах вid заpoбimнoi wшmu пomеpniлozo абo zаpанmoванoi мiнi-

i J|4альнoi заpoбimнo.i nлаmu)

- -| fI{. .цo r Mlcяця

70-**ioo

Якщo кoмiсiero з poзслiдyBallня нrщaснoгo BипaДкy BсTa}IoBЛrнo, щo нещaсний BиIIaДoк
:-!IBсЯ внaслiдок tlеBикoнaння пoTеpIIiлим вимoг нopМaTивних aктiв пpo оxopoнy пpaцi, poзмip

l l

eщ.
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o,цнopaзo3oi .Цoпoмoги мox{r бyти зменшIенo y пopяДкy, щo Bизнaчarтьcя Tpy'цoBиM кoЛrкTиBош l

пo,цal{няМ BJIaсникa Ta ПpoфcПiлкoвoгo кoMiTеTy (,{odаmoк J'&13).

6.15. Cтвopут.tI4 ДЛЯ пpaцiвникiв, якi oTpимaли iнвaлiднiсTЬ I{a .цaнoМy пiдпpисмствi, 1шщ

пpaцi .цЛя пo.цaЛЬIпoгo Bикoнaння ниМи тpyлoвих oбoв'язкiв вi.цпoвiднo дo MеДичниx BисItoвкiB {

opгaнiзyвaти iх шеpенaBчaIIня, пepеквaлiфiкaцiro чи нa.цo1ral{y пpaцю.^ 
6.16' Biдпoвiдно Дo чIIннoгo зaкo'ЪДuu.,"u зaбrзшечиTи з.цiйснення зaг€шьнooбoв'язкoвд

Дrp}I{agнoгo сoцiaльнoгo cTpaхyвaння пpaцiвникiв пiдпpисМсTвa вiд нещaсних BиIIa.цкiв нa вир

ництвi тa пpoфесiйниx зaxвopIоBaIIЬ.
6.|,7. У paзi неoбxiдностi зaбезпе.ryвaти

боче мiоце пpи лiквiлaцiТ aвapiй.
ХapчyBaIIня пpaЦiвникiв, щo IIе Mo}кyтЬ зaJIиIIIиTIr !

6.18. Пpовo.циTи зa BcTaЕоBлrI{иМи гpaфiкaми I{aBчaння,

piк знaнь З oxopoни пpaцi пpaцiвникiв, якi пpoвo.цяTЬ poбoти
iнстpyктaяt Ta IIеpеBlpкy o.цин paз

з пiдвищенoro небезпекoю aбо тaч.

е потpебa y пpoфеciйIloмy дoбopi'
6't9. пpовoд''" Щомiсячнo днi oxopoни пpaцi нa шiдпpиeмствi Зa уIacTIo пpе.цсTaBI{икlB пF

спiлкoвoi cToрoни..- 
oтJEd т и кTипoвoГo ПoJIo}кеI6.20' opгaнiзoвyвaти нaBчaIIня тa пеpевipкy Знaнь зг1.цнo з BиМoГaM.

пpo ПopяДoк Пpoве.цrння IIaBчaI{ня i пеpевipки Знaнь з IIиTaIIЬ oxopol{p] пpaцi>, зaTBep,цжrнoгo нa

зoм flеpжaBl{oгo кoмiтетy Укpaiни . npo'".noвoi бeзпеки oxopoни ba гipниЧoгo нaГл'lдy зa Nе i

вiд 16.i1 .2ОО7p'Ta зapессTpoBal{oгo y йi''i.'.pствi roстицiТ Укpaiни 0з,|2.2007p. зa J\Ъ Iзз41146с

6,2|'He з*y.na'" тсiнoк,цo BФккиХ poбiт i pобiт iз rшкi.цливими aбo небезпечниМи yN{oBЕ

пpaцi тa в нiчнi Ъмiни, дo пiдiймaння i пЪpемiщення pеuей, Baгa яких пеpеBищye встaнoвленi .

Hих Грaничнi нopми.
в.zz' н".*y.1u'" непoвнoлiтнiх (вiкoм вiд |4 дo 18 poкiв) .цo Ba}ккиx poбiт i poбiт iз lшкiд

виМи aбo небезпечниМи }ъ4oBaМи пpaцi, пiдiймaння i пеpемiщен}Iя peuей, BaГa якиx пеpеBиI

BсTaI{oBЛеI1i .цля ниx Гpaни.rнi нopми, вiДповi.цнo ,цo Haкaзiв МiнiстеpcTвa oхopoни здopoв'я Ук1

ни вiД З1'.Оз,94 тa вiд 22.0З.96 N959.
Tpvd o в шЙ кoлeкmuв зo б o в,язvсmьcя :

6.2З ' BllвчaTI4 "Гa BикoIIyBaTи BиМoги нoрМaTиBI.Iих aктiв пpo oxopoнy пpaцl, пpaBил експЛyi

цii мaшин, мexaнiзмiв, yстaткyp;a11Ятa iнrпиx зaоoбiв виpoбництвa.
6'24. ЗacтoсoByBaTи зaсoби iндивiдyaлЬнoгo зaхиcTy y Bипa.цкaх, пеpедбaнениx ПpaBИI|aI\ШI.'

нiки безпеки пpaui.
6,25, У paзi звiльненнЯ пpaцiвник, щo Пpaц}oe нa пiдпpиемствi МеHIIIе 6 мiсяцiв (кpiм BуЕIa)

звiльнення y зв'язкy зi смеpiro чи TpиBaлoro xвopoбoro), зoбoв,язalиi| кoМпeнcyBaти пiдпpиемс

вapтiсть po6o'o.o Ьд".y тa зaсoбiв iндивiдyaльнoГo зaхиcTy. Cyмa кoМпеноaцii poзpaxoвyel

пpЪпopuiйI{o .цo теpмiнy викopистaння бyxгa,ттеpiеro пiдпpиемсTBa тa пi.цлягaе yTpиМaнню пpи

TaToч!{oМy poзpaхyнкy.
6.26' Пpoxo.циTи y BстaнoBJIеI{oMy ПopяДкy Ta B сTpoки пoпеpе,цнiй i пеpio.цичнi ме.цичнi o,

Д|4'

6'27. Свoечaснo iнфopмyвaти вiДпoвiДнy пoсa.цoвy ocoбy пpo BиIIиrcIення неoезпrЧниx тa

piйних оитyaцiй na poбЪioмy мiсцi, дiльниЦi, B сTpyктyplloMy пiдpoздiлi. oсoбистo BiкиBaTи П(

льниx зaхoДiв щoДo iх зaпoбiгaнHЯTa yсyнrння'
6,28. [6ailлиBo Ta paцioнaльнo BикopисToByBaTи мaйнo пiдпpиeмсTBa, нl .цoпyскaTи иoгo П

коДxtення чи знищеннЯ.
IIp o сh cniлкo в а cmopoна зo б o в,язv emьcя :

6.29' ЗдtvtciiBaTи коIITpoЛЬ 3a .цoTpимaнняМ стopoнolo Bлacникa зaкoнo.цaBcTBa IIpo оxoI

пpaцi, сTBopенЕям безпечних i неrпкiдливиx yMoB Ilpaцi, нa:rrжниx .виpoбничиx 
Ta сaнiтa1

пoбyтoвиx yMoB, зaбезпеченням пpaцiвникiв спецo.цяГoМ, спецBзyТTяМ' iнtпими зaсoбaми iнДив

aJIьIlогo Ta кoЛrкTиBIIoГo ЗaXИcTУ.

6'30' У paзi виявлення пopyшIrнЬ виМaгaTи ik yсyнення.

6.З1. ПpелоTaBЛяTи iнтеpЬси пpaцiвникiв y виpirшеннi питaнЬ oхopoни пpaцi, y Bипa.цкaх,

знaчениx ЧинниМ зaкoнo,цaBcTBoМ, BIIocиTи BJIaоникy Bl.цIIoBl.ЩI1 пo.цaння'

б.32. IнфopMyBaTи пpaЦiвникiв пpo iх пpaвa i гapaнтii в сфеpi oxopoни Пpaцi, змiни B зaк

.цaвствi з oхopoни пpaцi'
6'Зз' У paзi ,u.po=" xtиTTIo aбo здopoв'тo пpaцiвникiв BИМaГaTИ вiд poбoтoдaвця нrгaЙ.

пpиПI{нrння poбiт 
"a 

poбo"иx мiсцяx, Дiлiницяx, цехЕlх L|aчac) неoбxiДниЙ Для ycyнrння цiei за

зvт.
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|шш![ш1.]"l*.. ieBЧal{нЯ Пpaцioючиx з пиTaIlь oхopoни пpaцi Ta poбoTи з пpoфiЛaкTики нещaс.
flшI[ lПTr:L-l.з ':a виpoбництвi Ta гIpoфеciйних зaxвoploBaнь;

t|шшш.:tc:.:: атесTaцii poбoчиx мiоць, Зa iТ prзyлЬTaтaМи BHoсиTи llpoпoзицii щoдo пoкparr{ення
{rшш m*dl-*.. \tе.]ичнoгo oбсЛyГoByвaння' oЗДopoBJIення пpaцiBI{икiB' I{a.цaння iм вiдпoвiдниx
l l .J l lШщ- ; : '_:эсaцiй;

llшl|llL]L:-, :,:jjl{l нещacних випaДкi iв, пpoфзaxBoploBal{Ь, aBapift, оклa.цaннi aктiв пpo нещaсний
rшllfi!lЦu.З.-'riifl :. j Зiiрoбництвi, гoтyвaти сBoi BиcнoBки iнaДaвaти пpoпoзицiТ, пpедстaвляти iнтеpеси
]1|llllтf,:1тl.-" ,::: r. спipних питaннях;

шшlt*''t.-:..:чi пеpевipки знaнЬ пoсa.цoBиx oсiб з oХopoни пpaцi;
(?г.iй.rrl-:-}..{1 зaгaльнooбoв'язкoвиМ ДеpжaBIIиМ сoцiaльним cтpaxyвaнням пpaцiвникiв вiд не-

|llllllщ:i]rn:.r. з.i:alкiв нa виpобництвi Ta пpoфесioнaJlЬниx зaxBopIoBaIIЬ.

Pоздiл 7 ' {.
Сoцiaльнi пiльги Ta гаpaнтii, сoцiaльне сTpaхyBаIIня'

забезпечення кyЛЬTypнoгo' N{еДичнoгo oбслyгoвyвaння'
opгaнiзaцii оздоровЛrння i вiдпo.rинкy пpaцiвникiв

..l.-рoни .цoMoBиJIись спiльнo фopмрaти, poзпoдiляTи кoIIITи нa сoцia.пьнi, кyльтyрнo-
,, : _;: Тa BикopистoByBaTи iх виxoдяни з пpiopитетiв i pеаJIЬних фiнaнсoвиx мoжливocтей
{  -  - : i .

*-:;tJбaвaти пpaцiвникaМ.цля oзДopoBЛення пyтiвки нa лiкyвaH:нЯ, вiдпouинoк i дo ДуITЯ-
:"- зчIiх тaбopiв зa paxylloк кoшlтiв, вiдрaхoвaних вiд фoндy oплaTи пpaцi, якi згiднo ст'44
.т:iни кПpо пpoфесiйнi опiлки, iх пpaвa тa гapaнтii Дiяльнoстi> вiднoсятЬсЯ нa вaлoвi ви-

i.z бaзи вi.цпoчинкy пpaцiвники пiдпpисMсTBa сIIЛaчyIoTЬ ЗТYo вapтoстi пyтiвки , aв Дитячi
.. :збоpи -2О% вiд ik вapтoотi.

Не .loпyскaTи Дo poбoти зi шкiДливиМи yМoBaми пpaцi oсiб, щo не пpoйtшли мeдинниЙ
)'{з}oTь IlpoтипoкaзaННЯ Зa сTaнoМ здopов'я.
:{aJaвaти пpaцiвникaм пiдпpисмствa безвiдсoткoвy пoзикy згiДнo Пoлoження (Дoda.

Пp u нсtявнocmi фiнанcoво,i лцоэtслuвocmi:
Пpoвoдити oпЛaTy зa IIaBчaння пpaцiвникaм пiдпpиrмсTBa TиМ' щo пiдвищyтоть свiй пpo-

.: рiвень згiдно кПoложеннЯ...)) (flodаmoк Jtbl5).
Haдaвaти BиIlaГopo.цy пpaцiвникaМ .цo свят, IoвiлеiЪ тa пpи oфopмленнi пенсii зa вiкoм вi-
:о Пoлoження ([оdшmок JYеI6),

_:tII{я oДrropaзoBoi мaтepiaльнoi дoпoмoги пpaцiвникaМ КП кBoдoкaнaл) (f,odаmoк Jуb Ln.

ПеpеpaxoвУBaTpI сBоечaснo Ta y IIoBI{oмy oбсязi BIIrcки нa зaгaлЬнooбoв,язкoBе Деp}кaBI{е
--:Не сTpaхyBaIIнЯ y зв'язкy З TиМчaсoBoIo BTpaToIo пpaцезДaтнocтi Ta BиTpaTaМи' з}ъ,{oBЛеHIIN|LI
:::ення]\,{ i пoxовaнням. t- 
i' Ствopювaти нaлeжнi yМoви для дiяльностi кoмiсii з сoцiaлЬнoгo cTpaхyBaIIHЯ НaBипa.цoк

" :joBoi l{епpaцезДaтнoстi нa пiдпpисмствi.- J. ПеpеpaxoвyBaTи пpoфспiлкoвiй стopoнi кorшти нa кyлЬTyp}Io-MaсoBy, фiзкyльтypнy i
: -.Bчy poбoтy в pозмipi дo 0,7Yo фoндy oпЛaTи пpaцi, €lле нr Менtrlе O,ЗYo фgrIдy o'nu'" пpaцi
. ' з КЗпП УкpaiЪи cт.250, Зaкoнy Укpaiни кПpo пpoфесiйнi спiлки, ik пpaвa тa гapaнтii дiяль-

ст.44, Зaкoнy УкpaТни кПpo кoЛrкTиBнi дoгoвopи i yгoди> u.1 ст.9, тa iгiднo кГaлyзевoi yгo.

-.10. 
ЗaбезпечиTи збеpеження apxiвниx дoкyментiв, згiднo яких з.цiйснIorТЬся oфopмлення пe-

' lнвaлiдностi, oтpимaння пiльг i кoмпеноaцiй, визнa.rениx Зaкoнo.цaBcTBoМ.
''l

1 з



7.t 1. BидiЛяTи Ta oблarштовyвaти (меблями, пpибopaми poзiгpiвy тoщo) кiмнaти для вiдпoщ

кy i xapнyвaння. I

7,I2' Haдaвaтут aBToTpaнсПopт poбiтникaN,{ cлy)кби центpaлЬниx oчисниx сПopyд для пеp{
iЗення ix дo мiсця poботи i нaзaд.

7.I3. HaдaвaTи aвToTpaIIсПopT' спецiальнy технiкy пpaЦiвникaм пiдпpиeMоTBa IIo з€UIBI, з oщ

тoro 50% poзpaxyнкy вapтoотi ПocЛyги.
7,|4, Haдaвaти безкorптoвно aBToTpalrcпopT пpaцiвникaм пiдпpисMcтBa нa Пoxopoн, весLtщ

лiмiтoм зaпpaBки паливa 20л.
7.15. HaдaвaTи aBToTpaIIcПopT ДJr'я МaоoBих пoiз,цок y мiсця вiдпочинкy y виxiднi i святкoвi l

зa paхyнoк пpaцiвникiв.- ,l 'tв. Сшpияти ЧJIенaМ пpoфспiлки B o,цеpх{aннi безкoпrтoвнoi юpиДичнoi дoпoмoги y BIщ

oргaнaх пpофспiлки'
7,I7, bp.aнiзyвaти poбoтy в олyжбaх по дoбpoвiльним ГpoIшoBиM BIIеcкaM в дoбpoдiйний ф

PaДи Bетеpaнiв нa пiдпpисмотвi.
7.18. ЗaбезшеЧиTи бaжaтoчих пpauiвникiв пiдпpиеМстBa Дiльницями пl.ц гopo,ци' Зг1Днo пoДaЕ

зaяB.

7 '|9' Bидiляти пpaцiвI{икili\,I пiдпpисмствa безкorпToвнo технiкyДлЯ opaнки зrМелЬниx.цIJUIЕ.

якi знaхо.ц ЯTЬ с,Я Ira TеpиTopii пiдпpием ств a'
Пp u ная в н o cmi ф iн сlнco в oi tуt о eкл uв o cmi :

7 '20. ]Рraдaьu," *u"*pйьнy дoпoМoгy .цo дня Пеpемoги Ta .{ня звiльнrння М. Mелiтoпoля

фaтпиотськиx зaгapбн'oЬ u*'.paнaм BBЬ, якi paнiurr пpaцIoBaJIи нa пiдпpисмствi' i в .цaний '

Знaхo.цятЬся нa пеноii i не вxo.цять в облiкoвий cклa,ц пiдпpисмствa.
7,2|. HaдaBaTи opгaнiзaцiйнy i мaтеpiалЬнy ,цolloМoгy чЛrнaM BrTrpaнсЬкol opгaнlзaцll B lх

бyтi, лiкyвaннi, якi ПpoПpaЩogaJlи нa пiдпpиемcтвi бiльцrе 15 poкiв.

7.22, HaдaвaTи Дo 15 лтoтогo мaтеpiaльнy дoпoмoгy yчacникaм бoйoвих дtй в Aфгaнiстaнi,

BХoДяTЬ До oблiкoвoгo склa'цy пiдпpисмствa.
Illlo ф cniлкo вшЙ коlпimem зo б о в'язv сmьря :

7.23. кonщon'o*'" ц**uе 
"йnщ"оra"ня 

кoшrтiв I{a BиIIлaTy сouiaльних пiльг, ПpoBе.це]

кyЛЬTypнo.МacoBих зaxoдiв, .цoBo.цити iнфоpмaцiro .цo членiB тpyдoBoгo кoлекTиBy.
,7.24' ЗдiЙcнIoBaти кoнTpoЛЬ .u 

""o.oa."oro 
i пoвнoю спЛaTolo BлacникoМ сTpaхoBиx внеокir

зaгaльнooбoB'язкoве Дrpжa3не coцiaльне сTpaxyBaIIня y зв'язкy з TиМчacoBolo BTpaтoю пpaцrзl

нoстi Ta BиTpaтaМи' зyМoBлеI{иМи '.upoд*."*м i пoxoвaнняМ' cBolчaсниМ мaтеpiaльним зaбез

ченняМ Ta HaДaI{ням сoцiальниМ ПoсЛyг пpaЦiвникaМ зa циМ BиДoМ сoцiaльнoгo сTpaxyBaIIня.

7 '25. IIpeдсTaBлЯTи iнтеpеси пpaцiвникiв y кoмiоii з сoцiaльнoГo сTpaxyBaIIня.

1'26. Iiopruно (в кiнui poкy) пpoводити oблiк пpaцiвникiв, якi пoтpебyroть лiкyвaннЯ У caНt

piяx i пaноiонaтax УкpaТни, с11pияTи зaбезпеченнro ix пyтiвкaми.
7 .2.7 , Cпpияти пpoBе.Ценню oздopoBлеI{ня, сiмейнoгo вi.цпoчинкy тa лiкyвaння Пpaцiвникiв'

гaнiзoвyвaти oздopoBЛення,цiтей y .циTячиx тaбopaх.
7 '28, Оpraнiзoвyвaти ПpoBrдrн11я кyЛЬтypнo-Мacoвиx, фiзкyльтypних i oздopoвниx зaxoдlB

пpaцiвникiв пiдпpисМсTвa тa членiв ix ciмей.
7.29' ОзнaiтoМЛIoBaTи членiв Tpy,цoBoГo кoJIекTивy з I{oBиМи нopМaTиBIIиМи aкTaМи, coц1aлI

Гo сTpaхyBaI{I{Я Ta пенсiйнoгo зaбeзпечення' НaДaвlaТИ кoнcyлЬTaTивнy i MrTo.цичнy .цoПoМoгy з

тaнь сoцiaлЬнoгo зaхиcтy.

Poздiл 8.

. гapaнтiiДiяльнoстi пpофспiлки

Aдмiнiстpaцiя пiдпpисМcTвa BизIIar пpoфспiлкoвий кoмiтеT IIoBI{oBa}книМ пpе.цсTaBIIи

iнтеpесiв пpaцiвникiв, якi ,,puцтo*," нa пiдпpисмоЪвi, i пoгoджyе з tIиM IIaкaзи тa iнrшi лoкaльнi

pмaтивнi aкTи З ПиTa}IЬ' щo e пpе.цMеToМ цьoгo Дoгoвopy.

А d лl iн icmp а цiя nid np u eм с mв а з o б o в, язv с mь cя :

8.1. Зaбезпr.ryвaти pеa.пiзaцiro пpaв тa гapaнтiй ,цiяльнoстi пpoфспiлoк' BсTaIIoBЛеI{иx чин

зaкoнo.цaBсTвoМ' не дoПyскaTи BTpyчaння в .цiяльнiстЬ, oбмeження пpaB пpoфспiлoк aбo Пеpеt

'цжaння iх з.цiйcненнro.

t4



a пpофспiлкoBoМy кoмiтетy B TияtIlеBий теpмiн неoбхiднy iнфopмaцiЮ Пpo
i pirпення, фiнaнсoвий стaн пiдпpиемствa.

.aтI прoBrдення збopiв, кoнфrpенцiй пpимiщеннЯ, зacoбизB'язкy, пpи неoбхiд-

шIIrTи IIITaTIIиМ пpaцlBIIик€lM Bищестoящoгo пpoфcпiлкoBoгo opгaнa пpaBo безпе-
д}eТ}r Ta огJUI.цaTи мiсця poбoти нa пiдпpиемствi, oзнaйoмлroBaTvIcЯз ДoкyyrlrTaМи,
тP}JoBих IIpaB Ta iнтересiв пpaцiвникiв.

Пpи-

агпl вiльний вiд pоботи чaс iз збеpехtенняМ сеpеДIlЬoi зapoбiтнoi плaти ЧJIrI{aм Bи-
Lтtових оpгaнiв, не звiльненим вiд свoiх виpoбниuиx uи cлyжбoвих oбoв'язкiв, ДЛЯ

ш.Е поBI{oBaжrнь Ta гpoМaдських oбoв'язкiв в iнтеpеоax Tpy.цoвoгo кoлекТиBy, a Taкo)к
i в р'обoтi вибopниx пpoфспiлкoвих opгaнiв, a.rre 

". 
м""*" нiж двi гo.цини IIa Tиxt.це}IЬ.

tE:iafaтrr ПрoTягoМ 7 днiв Bимoги Тa пoдaння пpoфспiЛкoвих opгaнiв щoДo yсyнення
-лЕоiaвсTBa прo пPaцro Ta кoлекT}1Bнoгo .цoгoBopy' невiдклaднo B)I(иBaTи зaхoдiв дo ik

Прпt lчaсTЬ y зaхoДax пpoфопiлкoвoi стopoHLI."aiТ зaпpoшrення.
hбв.гlr yгpимaння пpoф. внескiв iз зapплiти членiв пpoфспiлки безгoтiвкoBиМ
гl8тll lх нa paхylroк пpoфспiлкoвoгo кoмiтетy не пiзнiпrе 3-х бaнкiв.оьких днiв

шo.]I
нттй

в i t

ескrB

o:iв

Poздiл 9.
Зaклrочнi пoлo}кеrrllя

J rtетоro зaбезпечення pеaлiзaцii пoложенЬ цЬoгo 'цoгoвopy, зДiйснення кoнTpoЛю
tц cтoрoни зoбoв'язyюTЬся:

.; I Bшзнaчити пoca.цoBих oсiб, вiдпoвi.цaпьниx зa Bикoнaння yМoв .цoгоBopy Ta BсTaIIoBиTи
:ч вllконaння (flodаmoк lt(bl8).

Ф: 3aбезпечити здiйcrтення кoIITpoлю зa BикoнaнняМ ДoГoBopy poбo.roro кoмiсiею пpeДстa3-
l s:оpiн, ЯI<aBeIIaПеpегoBopи з йoгo yкJIa,цaI{ня (fo\апoк JуbLg',u y..oд*."oМy нею пoряДкy.
kry..тьтaти пеpевipки Bикoнaння зoбoв'язaнu дo.ouopy oфopмлrовЬти вiдпoвiДним aктoм' який

Jo B1.цoМa cтoplп .цоГoBopy.
I : Haдaвaти IIoBнoBaжниМ пpедсTaBIIикaM cтopiн нa безoплaтнiй ocнoвi }IaяBIry iнфopмaцiro

.щщ.}{енти, неoбхiднi для здiйсErIIнЯ кolrTpoЛю зa Bикoнaнням ДoгoBopy'::. .{ля пiдвеДrння пiдоyмкiв Bикoнaння зoбoв'язaнь Кoлекти"йo Дoгoвopy сTopoни Зo-gj}loтЬся пpoBоДиTи кoнфеpенцirо тpyдoвoгo кoлrкTивy пiдпpиеМсTBa i звiтyвй npo u"oo"u"-
:+:'5trB'язaнь КoлектиBнoгo ДoгoBopy нa кoнфеpенцii тpyioBoгo кoлекTиBy.u,,iд.y'uu'и poбoти

{;]ItЕе IIIBDIчIUI.

шrляхoм i
пiсля ви.

зa иoгo

з|,Оз.2020

:'i. У paзi виникIIення cпipних IIиTaHЬ щoДo зaстoсyвaI{Hя oкpеМиx нopМ цЬoгo лoгoвopy спi-
: нfufaBaти вiдпoвiднi poз,яснrнн Я' ПpИнеoбхi.цнoстi фopмлroвiти ix дoк1ъlенTaлЬнo.

ц

4.6. У paзi llopyшення чи I{rBикoнaI{ня зoбoв'язaнЬ дoгoBopy з Bи}Iи кoнкpеTнoi пoсaДoвoi
l:'1а. вонa несe вiдпoвiдальнiсть згiДнo з чинниМ зaкoнoДaBcтBoМ. Taке пopyrпення e пi.цcтaвoro

|ryз :г зoзбaвлення цiеi пoсa,цoвoi oсoби премii.
9.7 ' Кoлективний дoгoвip yкЛaденo B .цBox пpимipникax, щo збеpiгaroться y кoжнoi iз сToplн l

L.]TЪ o.цнaкoBy lopиДичнy оиЛy.

C. HЕМЧЕHкo

Ю. CЛЮсAP
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,Цodаmoк Jl|b 1
do poзdiпу J|b 2

зAБЕЗПЕЧЕHIIя
пiдpoздiлiв мийними тa чистильIIиMи зaсoбaми для пiдтpиlvtки

сaнiтaprrо.технiчнoгo стaнy yсTaткyBaIIня'
виpобни.rиx i слyrкбoвих пpимiщень

,{ля шiдтpиMки нaпr)кного caнiтapнoгo оTaI{y yстaTкyBaIIня, виpoбнИчvlхTa олyжбoвиx
мiщень, Bи.цaBaTи вiДшoвiднo дo зalIBки пiдpoздiлiв i нa пiдстaвi poзpoблениx нopМ нaстyпнi
зaсоби y вiдповiднoотi з нaкaзoМ пo пiдпpиемотBy:

- ЦШ виpoбниuих пpимiщень _ piдкий миючий зaсiб - 2 мл rтa 1м2 пpи кoнцrнTpaцii 100
мийногo зaсобy нa 10 JI Boди, aбo 2О гp. пpaльнoгo пopoшкy;

. ДЛЯyсTaткyBaHня _ 5 Mл нa 1 м2 пpи кoнЦеIlTpaЦii 100 мл миroчorb зacoбy нa 5л вo.ци, aбo
Гp. пpаJIьнoго поpoшкy.

.{ля дезiнфекцii пoвеpхoнЬ Bиpобничo.технiчнoгo yсTaTкyBaIrня:

flезiнфiкyrочий зaсiб _ дезaкTиII _ 0,5 г (250 мл poбонoгo poз.lинy) нa | м2,
Pобочий рoзчин _ 1 кг кoнцrнTpaтy нa 500 л Boди;
Ha 1 yнiтaз * 0,5 л дезiнфiкyrонoгo зaоoбy.
Ha 1 yмивaлЬник (paковинy) _200 г чисTиЛЬнoiпaсти.

,{ля знежиpення ycTaткyBa}IIIя Ta МиTтя pyк шiд чac реМoнтiв ви.цaвaтvт нa бpптaду 2 кr нl'l
льнoi пaсTи кAвтомaйотеp>.

Пеpioди.rнiсть пoмивoк дJUI виpoбниuиx тa слyжбoBих пpиMiщень, вoдoпpoвiдних
цiйних спopyД:
МиTTя пi.цлoг - 1 paз в змiнy;
миTTя пaнелей, стiн _ 1 paз нa TихtденЬ;
МитTя облa.цнaння - 1 paз нa ти}кдeнЬ.

.Цля BBЛ Bo.цoпoсTaчaНIIЯ Ta BХБЛ вo.цoвi.цве.ценI{я Bи.цaBaти миroчi тa знешIкoджytoчi
сoби згi.цнo !СП 9.9.5-080-02 <<Пpaвvтлa BлaIIITyBaння i безпеки poбoти в лaбopaтopiяx (вiддi
вiДДiленняx) мiкрoбioлoгiчнoгo пpoфirпо >'

,{иpектoр КП кBoдокaI{aJI )

Гoлoвa пpoфkoмy

C. HЕМЧЕFIКO

Ю. CЛЮCAP
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Дodаmoк jYb 2
do poзdiлу 3

Пoлorкеrrня
пpo oплaTy пpaцi нa пiдпpиемствi

пРо o*,aTy пpaцi poзpoбленo вiдпoвiдIo .цo Кoдексy зaкoнiв пpo пpaцю
кoдексy Укpaiни, Зaкoнy Укpaiни кПpo oпЛaтy пpaцi>, ii>, iнстpyкцii зil з1 сTa-

tlтЕrтE. ГaтревoТ yгo.ци.
ш про oплaTy пpaцi> e склaДoBolo чaоTиIIoю КoлектиBнoгo.цoгoвoPУ, пpиЙня-
liГl <Boдокaнaл)) i пpoфспiлкoBиМ кoмiтетoм. <<ПoлoженнЯМ пpo oплaTy пpaцi>

EllrT}Pа зapобiтноi г.IIaTИ' склa.ц i джеpелa виTpaT нa oплaTy пpaцi, пере.цбaченi зa-rftвiвв.
й. хоПIтrв нa oплaTy пpaцi пpaцiвникiв пiдпpисМстBa e ЧaсTиIIa дoxo,цy' o.цеpх(a-
гoсIIoJaрськоI'цiяльнoстi пiдпpиеМсTBa.

I }Ioже бyги допoBIIrНo aбo змiненo вiдпoвiдЕo,цo yМoв кoлекTиBIIoгo,цoгoBopy
iз пpoфспiлкoBиМ кoмiтетoм пiдпpиемствa.

н

о{LTатII пPaцt скJla.цaeтЬся з: *.
.' Ъl ьТЕr.aBнoi зapoбiтноi П-"IaTLI:
- {Fг .ш.r]аттiовoi зapобiтнoi плaти;
- h }rшriоч}.B;lльних i кoМпенсaцiйних BиIIЛaT.
Дl" (b}вна зapoбiтHa ПIIaTa _ це BиIIaГoPqдa пpaцiвникy зa викoнaнy poбoтy, вiдпoвiднo дosoР}r прaцi (нopми чaсy, Bиpoбiткy, oбслyгoвyвu''", no.uдo"! oбo*'яЪки1. Boнa встa-r вш;тя.цi тaрифних сTaвoк (оклaдiв) i вi!в.. DД.l,llдl. L.p,,ЧНИ)\ (',.I.aBoк (оклa.цlB,) 1 BlДpяДниx poзцiнoк для poбiтникiв тa пoсa.цoBиx.шп rерiвникiв, фaxiвцiв тa слyжбовцiв'

э *:::::jЗ:1т:'::: 
- це BиI{aгopo.цa Зa пpaщo пoнaД yсTaнoBлrнi нopми, зa тpyДo-

;э;'ш{I{l BvIПIIaTvI, пеpедбa.rенi чинним зaкoнoДaвстBoМ, пpeмii, пoв'язaнi
з;ш.]a}Iь i фyнкuiй.

l З BикoнaнняМ

:t l=-тri заoхотyвaльнi тa кoМпlпcaцiйнi BиIIлaTи:
ш:рrrii зa спeцiaлЬниМи сисTеМaми Ta пoлo}кен}IяМи;

.T:t':1'-y 
тa iнrшi гpошrовi i мaтеpia.пьнi виплaти, якi не пеpедбaяенi aктaми ЧиI{нoгo зa-; "-;;;;;;; ; ;;;; Ь1;;;:ш:ътrвостi;

ffiЁ:Ерla]ьнa дoпoМoгa до вiдпyстки, щo Mar cиcTrМaTиuнтliт хapaктep, }IaДaнa вciм пpaцiв-r ::]pнсмстBa нa oз.цopoBлення.

С и стем a oтIЛaTkI пpaцi, тlpиfтнят a нa пiдпpиемствi _ пoчaсoBo -пpемiaльнa.

i. 'oJ:::':t}:'{:ri::|1 пiдпpиемcTBa pегЛaМеIITyrTЬся кКoнipaктoм з кеpiвникoМ>, yк-:г.ц з МелiтoпoЛьським мiським Гoлoвolo.
: -: Pозмip зapoбiтпoi плaTи пpaцiвникiв yстaнoвлIоeTЬcя шIтaTIIиМpoзклa.цoМ Пl,ЦITpи€N,IсTBa'

}.,J : ;{tе tll{м .циpeкTopоМ.

" 
.;"^3::T?^:'t'T:' 

:.li:T:Ться зa фaктитнo вiдпpaцьoв aниЙ чac згiДнo пoгo,цинних тapиф.: ]'f-Boк тa мiсячниx oклaдiв, 'nl ""'u"Ъi.;,o.,,i#i##il"offi; ;;.*, ,loul:а1,-* 'ili,1'1::- ;IL-Iа.цноcтi тa yмов BикoнyBaIIoi ними poбoти (flodаmoк J|b 2.1).
Стpок випpoбyвaннЯ пpи пpийнятт1 n,u poбo,y не Мoяtе пеpеBищyBaТи TрЬox :vriсяцiв, a в':'j11] 
]i1TTjI;,::''T.o.oo*е}IняМ з вiдпoвiдним вибopниM opГaнoM IIеpBиIIнoi пpoфспiлковоi op.
Cщoк випpoбyвaннЯ пpи пpийняттi нa poбoтy poбiтникi

Jt /r^U{v llРvr,1lUlvr UrPuкy tsипpooyBaнI{я BсTaнoBленo невiдпoвi.цнiсть пpaцiвникa poбoтi, нalioгo пpийнятo' Bлacник впpaвi poзipвaти щyдовий дoгoвip. 
i

II{oйнo пpийнятi нa poбoтy ''po,"гoм випpoбyвaлЬEoгo теpмiнy oДеp)кyloTЬ oкЛaд aбo гo--.:1. тapифнy cтaBкy. Пicля зaкiнчення випpoбyвй"'Ь.o теpмiнy, зa }ъ,{oBи сyмлiннoi poбoти, пo
.,::T::"::;"y::1i:lrби 

i згo.ци aдмiнicтpaцii нapaхoвyloTЬcя.цoпЛaTи i 
"aдбa"к,, .,.p.oбu-

1'7



3.5. Кеpiвникaм, фaxiвцям, слyжбoвцям i poбiтникaм пiдпpиeMсTBa BсTaIIoBлIoIoTЬся

.цo[лaTи i нaдбaвки (,\odшmoк JYs 2.2, 2.3' 2,4).
з'6, oкpемi пpaцiвникvтяи бpигaди MoжyтЬ BиKoIIyBaTи бyдiвельнo.МollTaя{нi poбoти,

тнi, нaлaгoджyвaльнi poбoти бy.Цiвельним opгaнiзaцiям y poбo.rий i неpoбo.rиЙ чac пo .цo

.{oцiльнiстЬ викoнaння Taких poбiт BизнaЧarTЬся .циpекTopoм пiдпpиeМсTBa Bиxo,цячи з Bиpooш

неoбxiднoстi, фiнaнcoBoГo IIoJIoяtення i дiroчoi сисTeМи oПo,цaTкуBaння. oплaтa пpaцi, теpмiш

кoнaння й iнших ylvlоB BизI{aчaIoTЬся дoГoBopoм
з,7. flиpектоp пiдпpиeмсTвa Mar ГIpaBo yкЛaдaти дoГoBopи i тpyлoвt yгo.ци зl cTopoннlМи

нiзaЦiями й Ькpемими ГpoI\{a.цяI{aMи IIa Bикoнaння paзoвиx poбiт пpи нa,Iвнoстi зaсoбiв нa o

пpaцi з yp*yuinняМ сиcTеМи oпо.цaTкyBaIIня' oплaтa зa тaкi pобoти нa.цarTься зa фaкти'rнo в

нi обсяги, згi'цно yМoB 'цогоBopy.
3'8. oплaтa пpaцi пpaцiвникiв, щo BI{кoнyIoтЬ Деpх(aBl{l 1

нa.цaсться вiдповi.цнo .цo чинного зaкoнo.цaвсTBa.
сyспiльнi oбoв'язки в poбo.rий

З.9. oплaтa щоpi.tних i .цо.цaткoвиx вiдпyсToк IIpoвoДу1TьcЯ B1.цIIoBl.цнo 'Цo Зaкoнy У

((nЧ.i'ЁЧ;I1i'ou.o,oМy 
пrpoвеДеннi пpaцiвникa нa iнrшy poбoтy y зв,язкy з виpoбни.roro

хi.цнiстtо cTpoкoм до 1 мiсяця oIIJIaTa пpaui пpoBoДиTЬся пo Bикoн}BaIIiй poбoтi, aJIe I{е нижче

збеpiгaетьо" йo.o no,,.p.д"й сеpеднiй зapoбiтoк впpoдoB}к 2-х тижнiв з .цня пеpеведення (

BoМ пpо ЩУдовi споpи.
3'i3. Tимчaсoвr Bиконaння oбoв,язкiв Зa пoсa.Цoю вiдсyтньoгo кеpiвникa сTpyкTyplloгo п

дiлy поклaдaсTЬоя нa iнrпoгo пpaцiвникa нaкЕtзoМ пo пiдпpисМсTBy з BипЛaТolo piзниui мiж iх

.цaМи' 3a yMoBи, щo вiн не е йoгo IIITaтниМ зaсTyilникoМ.

ефективнoстi виpoбницTBa тa якoстi poбoти нa пiдпpиемствi зacтoсoByloTЬоя сиcTеМи пpеМ

Ha пiдпpиrмотвi зaсToсoByIоться тaкi oснoвнi Bиди пprМiтoвaння:
- з фoндy oплaTи пpaцi пpaцiвникiв пo стaттi <Зa BикoнaннЯ oсoбливo BaжлиBoгo

няD' нa пiдciaвi Полoх<ення пpo Зaoхoчrння oкpеМиx пpaцiвникiв зa викoнaння oсoбливo

.{иpектop КП кBoдoкaнaJI)

a

Гoловa пpoфкомy

C. HЕMЧЕHкO

Ю. CЛЮCAP

б,$ffi
КIl -BUцuпв'

\ нtP30

18



Дodamoк Jуb 2,1
d,o poзdiлу 3

)  з а B .

ах.]I1

l 4 u l  i i

Pозмipи тapифних сТaBoк i сxеми ПoсaДoBих оклаДiв

(,{oлaтoк cклaдений згiднo ДoДaткiв N9 1,2'3
дo Гaлyзeвoi yгoди ga 2О17 -202 1 pоки)

Фгtr хиipо3pя.цtlих тapифних кoефiцiснтiB ДЛя BизцaчeHHя мiсянноi тapифноi стaвки pобiтникa,
Пlпit:;т.:гo нa виpобниЦтвax iз засТoсyBaI{няD{ ПpoсTих видiв рoбiт та pобiт сеpeдньоТ склaДнoстi:

iliш'' i]

PoзPЯДи

: тl 
.--"i-.----.**i"|f

.  l t

i .. !,0!.. ... 1 r.20

Сiткa мiлсрoзpяДHих тaрифниx кoефiцiснтiB .цЛя Bи3нaЧення мiсячнoi тapифнoi сTaBки poбiтникa,
заЙнятoго нa виpобництBaх з скЛaДниМи тa oсoбливo скЛaДниMи видами poбiт:

. - :,з авapiйнo-вiднoвrповaльнlоi poбiт:

'. ; ]р-рrМoIITник;

: r::poМoнTеp з реМoнTy тa oбслyговyBaнн,l еЛекTрoyсTaTкyвaHня;

: .iltllсT екокaBaтopa;

: -trнiст кpaнa aBToМoбiльнoго;

Т jкТoрисT;

, :Юсaр з pеМolrTy aвтoмoбiлiв;

- . Юсap-еЛектpик з реМoнтy еЛекTpoyсТaткyBaншI;

:- -екТpoГaзoзBapник;

: . tк3Pi

f,pезеp}ъaЛЬник;

.taбельник-спaюBaлЬник;

.ЛекTрoмotlтеp з обслyгoByBaнlrя пiдстaнцiТ;

]люсap з КBПтaA,

PoЗPяlIи

IV i  \ / т
-"'i----------------

t o

! ,Q i 1 . t 1  i i . , z s L 4 3 1.67 .................:........ ...?'Q0



кoЕФIцr€IITи
спiBBiДнorпенЬ rиiнiпraльнoi тapифнoi стaBки poбiтникa 1 poзрялy (мiсяuнoi тapифнoi стaвки)

3а пiдгaлузяlvtи, BидaMи p0бiт тa oкреrииMи пpoфeсiяMи дo BстaнoBленoi yгo.Цoю мiнiмaльнoi

тapифнoiстaBки poбiтникa 1 po3pяДy

|Е;;ffiaйцi;.';";б;;;;;i;;;;;бй'"'n" .".'.* Boдoпoстaчarrня тa BoдoBiдBeденllя:
i  л J l s с l l J l y а r aц l я  r a  UUUJ r J r r uEубaп f l f l  uu J l aдпaппn  uиu l E l v l  DUдU r ruL r 414ппл

I cлюcаp аваpiйнo-вidнoвлtoвальнuх poбim, машuнicm насocнuх уcmанoвoк' '^4аuluнicm кoJиnpеcopнuх уcmанoвoк'

i onepаmop на pешimцi, onepаmop на лnулoвuх J||айёанчuках, onеpаmop хJlopаmopнoi уcmанoвкu' o||еpаmop на

I niсioлoвк*х mа эюupoJloвк*, oi,po*op на вidсmiйнuках, orlеpаmop oнucнuх cnopуd' кoнmpoлep вodoпpoвidнoeo

iP;;;;;;;йд*;il;' oбслyгoвyвaння елeктpoе}tepгrтичttoгo' сaнiтаpнo-технiчнoгo тa iншoгo yстaт-

i *yuon'", кottтрoльнo.Bи}ripювaльниx пpиЛa^Цiв' aвтoрtaтики' еЛеrстporrнo-oбчислювальнoi технiки' мa-

i rrrин. механiзмiв:
I  '  - - ^ e ^ - , , - ^ - , ,

,no,op-pu*o,mнuк, ла6opанm хiлtiчнozo ансtлiзу, npoбoвidбipнuк, елекmpoмoнmepu З pеJ|loнmу mа oбcлуеoву-

!  - - ' , < ' . - -  - '  ' . ' . ' ,  - ^ h ' , + ^ h i l t

I

oснoвнi пiдгaлyзi тa види poбiт

вання елекmpоусmаmкув(|ння' елекmpoмoнrn'еp з o6слуzoвування пidcmанцiй, кабельнuк.cnаювсulьнuК, елекmpo-

zазoЗва'pl1ulс, Л|а|ttuнiсm екскаваmopа, mpаКmopuсrn' сJlюсаp З pеJvoнmу авmo*toбiлiв, cлюcаp-елекmpuк 3 pеI|oн-

lll2*'9-!*е..r!129у".A-!!1Яl!i!"Ж!HН1,,..9"!!P"c-PР-'3".K!"Ц!l!.p-|.'...9дot!p' мал-1p-.
Bеpстатнi poбoти 3 oбробки Мrталy тд iнtшиx мaтеpiaлiв:

i."ч"cдil|"'a.*т"s'тp"fF-g}-qP]f"tt"}""3"f"с".sF"iР.k"+"t|Tn5.Ц.i..l-Е]-o-yo-qi

кoЕФIцIrIITи
спiввiднoпrень рoзмiрiв мiнiмальних мiсячниx пoсatoBих oклaдiв кeрiвникiв, пpoфесioнaлiв'

фaхiвцiв тa технiчних службoвцiв дo мiвiмaльнoi тapифнoi стaвки

poбiтника l рoзpялy oсHoBI{oгo виpoбництва

I 1,79
I
1.71

1,?5

Кoефiuiент спiввiднorценьПoсдда

Г---------".-----_-
! Гoлoвний iнженеp' зaстyпники диpeктopa, гoлoвний бyхгaлтеp

i................,,,.,,r,,,.,.,,,,,,,.....".--,

i Гgд.o""чнgll "q,g9P,|'9.].Ш,..JIP.З9Л"Lggl1lI" gl.y"ж-б, 9РsTyд]1l1* Lo-д9Р-.ч.9r-o-'.б.yI|1,ц:9p.a

Фaктичнi мiсячнi oклa,ци' мiсячнi тa чaсoвi тapифrri стaBки вcтaнoB
вaнняМ мiнiмальнoi зapoбiтнoi плaти згi,цнo дo нaкil}y пo пi.Цпpисмотвy тa

,{иpектop КП <Boдoкaнaл))

Гoлoвa гrpoфкoМy

i ;;;.Д;;;й 
"й.д 

визнaчarтЬся y кoF
i тDaктl

i нa 10-50% т{иn<.rе lloсa'цoBoгo oклaд!.

; .циDектopa

j rra|0-40Yo I{ия(Чr пoсaдoвoгo oклaд!.
i свo гo безпoсеpе..Цньgl.o. 5.-eP iР.ч-ц{? -,,,'',''',,,,,,,,''''''''',,.,,.:.....-..
i  2 . t5-2.8
i  7  l - )  1

i  1 .8-2.2
i 1.8-2.2
i  l ;7-2.0
i  1.23-1.41
i t.z-t.t

iднoстi ,цo чиEIIогo зaкoнo.цaвстBa з ypaxy.
,o poзклaдy.

I{ЕMЧЕHкo

. CЛЮCAP

i''',,:.-^;-';;;i-:;;;:;i..-:.п:;:'.-...;;;;''i",г.;i;.';'л';

i Haчaльники дiльниць, iнспекцiй

fifu1:',lr;A

#*f!:F:
fу,]'o-o
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t  r r ,

todаmoк Jvb 2.2
dq poзdiлу 3

ПoЛoЖЕння
пpo нaдбaвки Ta.цoплати дo таpифниx сTaBoк i пoсaДoвих oклa.цiв

прaцiвникiв пiдпpисмствa
llЩз:.п.з:-iня poЗpoбленr y вiДпoвiднoстi зaкoнiвУкpaТни nПpo oПлaTy пpaцi> i кПpo пiдп-

п l r.:;:нi> з МеTo}o пiдвитцення ПpoДyкTивнoстi пpaцi, BикoнaI{HЯ poбoти пoнa.ц yоTaIroB-
r Ц'i:i. пiДвищення якостi пpoдyкцii (пoслyг), зa oсoбливi yмoви пpaцi, зниження Bиpo.

цЬoгo пoлo}кення BсTaI{oBлIoIoTЬся нaстyпнi нaДбaвки Ta ДoплaTи дo тapифниx cTa-
oклaдiв пpaцiвникiв:

.It л;r;,."а11. |' ваЭrсКuх i шкidлuвuх у74oвах пpацi всmанoвЛюЮmьcя cnецiальнi вudu doплаm у poзл,tipi вid
r,с-:lфнoi' сmавКu (oюlаdу), зzidнo аmеcmацii'poбoнuх л'tiсць (!od.аmoк 2.3.),.

l,"i |i?u всmанoвленнi iл,t poзлlipу mаpuфнoi' сmавКu вuкopuсmoвуваmu donлаmу за iнmенсuвнiсmь
:м :: l20Й mаpuфнo't cmавкu;
-;,;nf';'1ry, в нiчнuй uаc в poзlllipi 35%o еoduннoi' mаpuфнoi сmавкu (oклаdу) За кoctсну eoduну poбomu (з
: _ . . ч l '

. ,]|..д :". 't;tt|ення npoфеciй (пocаd), пpoвodumься donлаmа, яксl вuЗнсlчсlсmbся наявнicmю екoнoл,tii Зсl mсI-
a : *;sксLvu t oклаdалlu cулliщуванuх nocаd npацiвнuка,.
-ltr i--1|cНoННЯ oбoв,язкiв muJvlчсlсoвo вidcуmньozo пpацiвнuка npoвodumься donлаmа - do t00% mаpuф-

]]!lllшl&]tl * :itlаdу, пoсаdoвoеo оклаdу) вidcуmньoao npацiвнuка, Кoнкpеmнuй poзл,tip dbплаm *o*no'у npo-
llllilf: l д': 1'7часmьсЯ кеpiвнuкoл't nidпpurлtcmва'

,': :". ]|llupен|tя Зottu oбслуzoвування абo збiльu,tення oбcяeу вuкol|увсfituх npацiвнuкoлl poбim всmанОв-
llilllltl'l".f .:7L7аn1а' яка вuЗнсlчасmьcя наявнicmю odеpэюанoi екoнoлtii,за mаpuфнu^4u cmавКсI.Л4u i oклаdал,tu,
fiii, :h . вЦn-Iачуваmuся Зсl уJИoвaИu нop]wаmuвнoi.чuсельнoсmi пpацiвнuкiв,.

i::,lаdupаtt't за кеpiвнuцmвo бpuеаdoю вcmанoвЛююmься donлаmu в ЗсulеОtснocmi вid iх чucельнoсmi в
- ' ". "ЦL|U цIJL.|JV' 5u KеPl6flltrцrn$o opuесlooю вcmанoвЛююmься oonЛаmu в ЗсulеОtснocmi вid iх чucельнoсmi в

д : -. 5 чол' _ 10%' do I0 чoл,- 25o/o, noнаd ]0 чoл. _ 35%, пoнаd 25 чoл' _ 50% mаpuфнoi,cmсlвкu вidпo-
: .-'- зpяdу,.
. :; ченОp||4oванuй poбочuй dень вodiяlt,t авmoмoбiлiв - вodiя"цl JlеlКoвuх авmoмoбiлiв у poзл,tipi do 25 вi-

:]]||. ' i:" :- - ||IoНoвленoi, л,ticяннoi. mаpuфнoi. cmавкu за вidпpацьoванuй чаc вodiслl.
Hсldбсtвкu:

-; в1'lсОку пpoфeciйну пtайсmepнiсmь vпoilсуmь всmанoвJtЮваmucя щoл,ticяннi наdбавкu do mаpuфнuх
эt^с-tаdiв)..

:.-tя poбimнuкiв 3-еo poзpяdу
э.tя poбimнuкiв 4-zo poзpяdу

- I2%
- I6%

эзя poбimнuкiв 5-еo poзpяdу _ 20%
эзя poбimнuкiв 6-еo i вuщoeo poзpяdу _ 24%
sodiялa Ле2кoв1|х' ванmсШснuх авmo.uoбiлiв, авmoбуciв JуIoЭtcе всmсшoвЛюваmucя наdбавка Зсl кЛаc-
sоdiял,t 2.eo класу - 1 0%,. l -zo - 2 50А всmанoвленoi mаpuфнoi. cmавкu за вidnpацьoванuЙ наc вodiсл,t,.- За вuкОtlання oсoблuвo ваоюлuвoi.poбomu на пeвнuй mepл,tiн do 50% nocаdoiozo oклаdу,.. завuсoкiDoсяzненняуnpацi do 50% пocаdoвoеo o*oЬv''

- за безпеpеpвнuй cmаэю poбomu на niDnpuсtt,tcmвi, зzidнo вucнoвку кoл,liсii, (,{oDаmoк 2.4)..
пoнаd 3 poкu-7%; noнаd 5 poкiв- 10%,.пoнаd 10poкiв- t5%,, пoнаd 15 poкiв_20%,'
пoнаd 25 poкiв _ 25%.
3' Кoнкpетнi poзмipи,цoплaT, нaДбaвoк yсTaIroBЛIoIoTЬся B зaJlежнoстi вiд

..;iвникa aбo йoгo oсoбистoгo Bклa'цy в кiнцевi резyлЬTaTи poбoTи.
4. Устaнoвленa paнiше нaдбaвкa Ta.цoгIлaTa згiднo цьoгo ПoлoженнЯ' Мoх{е бyти скacoBal{a чи

.нIпенa пo iнiцiaтивi пpaцiвникa Ta з iнiцiaтиви aДMilriсTpaцii B зв,язкy iз: зйнченняМ теpмi.
tsиПЛaT, зMiiroю кoЛекTиBI{oГo.цoГoBopy, змiнoro сyTТсBи; yМoB Пpaцi, пoгiprпенIlяM 

"no.,ipo-. Тя}ккиМ фiнаноoвиМ cTaIIoМ.
.{oплaти тa нaДбaBки скaсoBYIoTЬcя м пo пiдпpиемствy.Пpo скaсy-

aбo зменrшення poзMipy 'цoплaти чи пoBиIIнo бyти пoпеpеДжrнo зa2 мi.
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IIoPЯltoк

i.rтroвt Bпплaти щoмjсячнolнaдбaвки Дo Tapифнo[ стaвки чи lloсaДoBoгoППкa}t ,сII'BIIих пpoфeсiй зa бeзпеpеpвний стй poоo TII Haпiдпpиeмствi

н4.цбaвкa ло тapифнoi стaвки чи пoсa.цoBoгo oклa.цy зa безпepеpвний чaс po-ffi?"#:#ffi :'l?ж::*li::1";:.T^",й;,ii,;"7#:#ffi Jff ;-фaхiвцi тa технiчнi слyжоoвцit, квaлiфiкoвaнi тa нrквaлiфitкoвaнi poбiтники,

BиплaTи rraДбaвки BизнaЧarTЬся вiДпoвiДнo}o
екoнoмiчнIIx' кopИД|Iчних, кaДpoBиХ слyжб тa

f Безпeреpвн"o 
:lT.I^oбoти нa пi.цпpиемствi визнaч aeTЬcЯЩoмiсяця cTaЕoМ нa 1 числo.жTТ,ж"ffi :';:жж:l*у*":*:fi#;l.."*,poбoтикoжЕoгoпpaцiвникaг:ъся пpоTокoлoМ' щo скЛa.цarTьсЯ y Двoх .,p'йipn,ou*. HJ.,#;:i":;}xТ: ;#.Hlfr?,Ёffi ''#:]|ff .i',*1i'-jil''чly_luдрь.дo"Т;.й;,'тaoблiкy.* Спiрнi пиTaннЯ, що виЕикaJo'" ;*,')lТ'Ё#*#ТJJ#,;H".#,;'a:кy poбoти' poЗгЛЯ-

; ".;.##;ж:::'::::p* fu y .,,oBo*y пopядкy.$ Ъ yJlro'и ЗaTBеp.цження щoмiс';;#;;j"i?Ё.ili;"фнoi стaвк lI ЧИ ПocaДoBoГo oклaДy..тtзпввий тaс poбoти нa пiдпpис*.'"i" тapифi 
"u 

iloйiзoвaне BoдoпoоTaч aHHЯTaвoдoвi-
f .. Haдбaвкa нapaхoвyеTЬсЯ i виплaтyeться щoмi aЯЦЯ Зaфaктиuнo вiдпpaцьoв arтиЙ чac ви-,' j,ffi ж:l.##:,!жr"""l""йй,l;й"r}"#9:;;**aнняiнrпиxдoплaTiвaдбaвoк.н.;;Ё;iJi' Т;#H1"#;;HxT"ffi #i:T;:, 
Т rilТ"Tixff ]xiii9"#:-":i:::: :l "B oДитЬ ся з 1 числa нaсTyпI{oгo мi сяця.i. j'ПрaцiвЕикaМ,yяких"o"'".;;;;;;;Ё;",;Тffi 

#ff.Hlffiil;:H.iff;'*еннЯpoз--.='rtiсячноi нaдбaвки.u о..""p.p*.,"t ста:к poоoй,lu.*u*u оyмa нaдбaBки 3a мiсяць Bизнa-!"..E IIL]lп{oМ пiдсyмовyвaння нaдбaвок, oб.rисл.;;;.; iiдno"iд""х poзмipaх зa пеpioдaм lа мicя-

. =j'Lffi.#TЬ?.ЪТ":1ЖffifiH"1:l,Тж::?:]:ж"'':,'i'^":: oб.rислення сеpeдньoi зa-
:::".:з:re Чиннoгo .uoo*'oдu"Ы;;;;;;ii-

шEаJ З pоки _7Yo;
DЕaI5 pокiв _ |0%;
ювaJ l0 poкiв _ 15Yo:
Doнaf 15 рокiв _20Yo:
IIoЕ4f 25 pокiв _25%.

Eнзпеpервний стaж poбoти для
r з кеpiвпикiв, пpaцiвникiв

{иpектop кп <B

кoмiсieю,
прr.цсTaB-пrовоi оpгaнiзaцii.
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ПoЛo)кЕннЯ
пpo зaoхoчeння oкреlииx пpaцiBIIикiB 3a Bикoнaнrrя oсoблиBo Ba}кЛиBих

Bиpoбничих зaBДaHЬ

п1ДпpиеМcTBa.
Poбiтники, фaхiвцi тa олyжбoвцi пo .цaнoМy Пoлoженнlo пpемiroloTЬсЯ oДнoptвoBo зa

нaння нarTyIIних зaB.цaнЬ :
- IIpoBe,цення невi,цклaдних poбiт для зaшoбiгaннЯ тa нaслiДкiв aвapiйниx ситyaцiй нa

жax вoдопpoBoДy тa кaнaлiзaцii, нaсoоних стaIIцiях, oнисниx сПopy.цax, якi Мo}кyTЬ cпpичинI{тl
pyшення BoДоПосTaчa:нНЯ Ta вo.цoвi.цвеДeHIIя BеJIикoi кiлькoстi нaоеленFя тa опoживaчiв, oб.
}киTTrЗaorзпечення Мlстa:

зa Bикoнaння зaxoдiв' опpяМoBaних нa Пo.цaЛЬшr yдoскoнirлення виpoбництBa;
знaчне скopoчення теpмiнiв Bикoнaння poбiт, зaB.цaнЬ;
пoлiпшrення якoстi poбiт, ПoсЛyг;
теpмiнове i якiсне скЛaДaння бyхгaлтеpськоi i cTaTиcTичнoТ звiтнoстi;
теpмiнове BикoнaI{нЯ пocTaнoB Уpядy тa piшень мicькoi paДLIi
Bикoнaння poбiт, пoв'Язaних iз стихiйIIиMи JlиxtlМи;
зa.цoсTpoкoве i якiснr Bикoнaння зaхoДiв щoДo пi.цгoтoвки дo oсiнньo.зиМoвoгo пеpioдr;
зa.цoстpoкoвy i якiснy пiдгoтoвкy зaкpiплениx aвToluoбiлiв ,цo теxнiчнoгo oгJUI.цy ;
Мoнтaж i ввеДення B експЛyaTaцiro нoвoгo yоTaткyBaння, спopyд, oб'ектiв, oсBoснЕt

ylIpoвaДх{rшня нoвoi Trхнiки, кaпiтaльний тa пoтoчний pемoнт yнiкaльнoгo тa oсобливo
yсTaTкyBaIIня;

- iнrпi виpoбниui зaBДaнн,I.
Пiдстaвorо для Bикoнaння осoблиBo Ba;кЛиBoгo виpoбнинoгo зaB.цaI{Ilя слyжить спецi

кBиpoбниче зaBдaння), яке oфopмляeться кеpiвникoM .цiльниЦi, Ц€хУ, зaTBrpдxryrTЬcЯ ДLI
пiдпpисмсTвa Ta BидarтЬся BикoIIaBцIo .цo пoЧaTкy poбoт, uи слyжбoBa зaIIискa кеpiвникiв
pних пiдрoз.цiлiв, в якiй oбгpyнтoвyеTЬcя неoбхiднiсTЬ Toгo aбo iншroгo зaв.цaння, кiнцевий те
BикoнaнI{я, oбсяг poбiт'

Bиплaтa пpемiй пpoBo.циTЬоя вiдпoвiдro,цo нaкaЗy кеpiвникa пiдпpиeмcтвa.
Зa пpoгyл aбo iнrше Пopyшення тpyдoвoi ,цисЦиплiни пi,ц Чaс BикoнaНъIЯ ЗaвДaння виннi

бавляroться пpемiТ пoвнiстro.

.{aне Поло)кення BBoдиTьcя з Мrтoю
пi.цвищеннi ефективнoстi виpoбЕицTвa.

Пiд oсoблиBo BalклI.Iвим виpобничиM
них обов,язкiв, a Bикoнaння .цopуIrнЬ дyже

пocиЛення мaтеpiaльнoi зaцiкaвленoстi пpaцi

зaв.цaннЯМ МarтЬcЯ нa yвaзi Bикoнaння не
Ba}I{ЛиBиx в Дaътиtт пеpioд для виpoбничoi

(тapифнoi стaвки) тa зaл
BизнaЧaсTЬcЯ y кoxc{oMy

yЗгo.цх(yвaTи з пpoфcпiлкo
lx IIpaBa Ta гapallTll .ц1ялЬ

C. FIЕМЧЕHкO

Ю. CЛЮCAP

Рoзмip пpемii Hr IIоBиIIен пrpеBищУгlaTI4 пoсa.цoвoгo oкJIa.цy
вi.ц вaжливостi зaвдaння, теpмiнoвостi, якocтi йoгo викoнal{ня' щo
МoМy випaдкy.

Pirшення пpo BиПлaTy пpемii зa oсoбливo Ba)клиBе ЗaB,цaння
кoмiтетoм, згiднo ст.38 п.3 Зaкoнy Укpaiни кПpo
тi>.

flиpектop КП <BoдoкaнaЛ)

Гoлoвa пpoфкoмy

*1*
r;ё;9\+а
> r:*i
t)!

,Ф \
ё 

.-l

я ;
t
Jo,d

?i,

0PгAIIl3AцIя
I(II -B0д0ItAlIAЛ]

.,А



ПoЛo)ItEIIн'I
пpo преl}IiюBaння Зa BиpoбIIичi pe3yльTaти poбoTи

:ч:,:p^.y'::.11", зa виpoбни.ri pезyльтaти poбoTи Bизнaчar
;;;''#'': з a BикoЕaння виp o бн"'"*. ;;;;;;; ; 6 й';: iii,,]x;

1 . ЗAгAЛЬHI ПoЛo)кЕннЯ
lPP^}L.yi*:aння рoзpoблене нa пiдотaвi ст. 98

yМoви i пopядoк
BиIIJIaTи пpeмiй,

КЗпП УкpaiЪи, Зaкoнy Укpai-

a Taкo)к нa
нa пiдпpи-

5) }f9 108/95-BП <<Пpo ooou'y 
"puцi".

ЖxъT#'1'":^.::.:^::-".-,,]aцiu""oiв,якiyштaтiпiдпpиемcтвa,
I{ циBlлЬнo-гIpaBoBoГo xapaктеpy.

жtrffi .Ж.-:ItrJffi"::}#яi{ii::1тl:io"o.ЦoyМoвкoлекTиBIIoгoДoгoBopyiз пpoфспiЛкoBиM кoмiтетoм йй;;;"'"".
.щЦе Положенrrя Мoяtе бy'" .'.p..й,, УTe У зB,язкy з фiнaнсoвиМ сTilIIoBиIIIеМ Ha IIlДпpи-

|ы 2 . OPгAнIзAцш ПPЕМIIOBAнIIЯ {''*n. Bштaтa пpемii, ЯI(a BcTaIIou,.ЪЪ." цим ПoлoжeнняМ' пpoBoдиTЬся з фoндy oплaти пpaцi.
#ж"##'""*е 

здiйсптoвй.u 3a pеЗyлЬT aTaNIIIпpaцi зa мiсяць,-кBapтaл' piк в межaх

- 
i. Прlliя нapaховyrTЬсЯ пpI,I Bикo}Iaннi oснoвних покя"нтлтсip .^^-^па.^'-.^] _j-t{oвних пoкaзникiв гoспo.цapськoi дiдiяльнoстi, pе.тa прибщкoв o стi пiдпpиемоTв a З a -";;; ;;;;;;;;;i;;:Пiдстaвoro Для нapaхyBallнЯ пpемii . 

";;i;;;ffiffiъ;
L' cTaTИcTvIчнoi звiтнoстi i oпеpa-

}'.онщетний poзмip пpемii пpaцiвникi

:"i: 
внеокy в зaгaльнi prзyлЬтaти poбoти.

18 BизЕaчaеTЬcя v виглядi фiкоoвaнoi сyми вiДпoвiднo

H*:ж**:"-",y*::.::j:"i"r"й'puц,ouaнийoблiкoвийпеpioд.;ffiJiT зв,.iзкy З пpизo'oМ дoсltл Укpaiни. пеl]еRеrreтrтrqr, по il.----. -^г'.;HI-l*T";#":x.-"jff:'':*:'i':,,rJ"о".,,l;;*Ъi'#J#f"I#;-i;:#-H:}i:*"JnHJ#ff #x",ТlT:1Ti::у:l.;й:.;1Ф"'*;;;;;;,;##i,'",H:#Т#о в iДпpaць o вaний чaс в Дaн oмy o о,ioБ " ;й;' #,ffi#?-T;fr : ffi :,# xТfffi:
l#iН:T#fT:f; T:::: :::::j:"y.-1_u p:бo,y пpемiя зa вiдпpaцьoвaний Чac у

вiдпpaцьoвaниiт чac y кaлен-
9. Poзмip пpемii ЗМенtrlyrTЬ cЯ Зa:- ЕrнЕшrхG{е Bикoнaння пoсaдoBих oбoв'язкiв:

:::I'T-H: :::.::::::::-iTT зaBДaI{Ь, n"й", зBеpнеЕЬ ГpoМa.цяЕ;

;;.Ъ"#,Т:"Yy::::::T::1Ы;;;ь;;*;;,#;;;#i#:HT.,ixiЪ.'.o.l*,T#""Ё#";;:l":#"1х*,"^;;;";;;;#';#,HiT*H.fjff-ffi :^Hffix.пpoгyЛ'HtT.i:"xLHНJ#T;***y.il"i;;";;ъ;ffi 
..;.?,1#"."""iiHъ:1?;#x.*ffi:"#*

l!li: iIoзбaBляIoTЬся пpемii пoвнiсй.

4

i 1. Пpемiя пpaцiвникaпr пiдпpиеМcTвa
нacтупнlтЙ зa звiтним пеpioдoм.

BиплaчyrтЬсЯ B ДеIIЬ BиДaчi зapoбiтнoi плaти зa мi-

зa нaЯBIIoстi фiнaнcoвoi мoжливo-

C. FIЕМЧЕFIкO

Io. СЛЮсAP
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gr.\ \,-.J lо'.t
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Iodаmoк
do poзdiпу.

ПoЛoжЕHHя
Пpo пopя.цoк BиПЛaти мaтеpiaльнoi .цoпoМoги .цo вiДпyстки

1 .\аzальнiпoлoarceння
1.1. Maтеpiaльнa.цoпoМoгa дo вiдпyотки BипЛaчyrтЬся пpaцiвникoвi пpи нa.цaннi щopiuнoi

пyсTки Ha oЗ.цopoBЛення один pa:} y кaJleнДapнoМy poцl, зa вiдпpaцьoвaний пеpioд. Tим пpaui

кЕlМ, якиМ пpи звiльненнi виплaчyсTься кoМпенсaцiя зa невикopисTaIIy BlДIIyоткy' BипЛaтa

нa.цaннi однiеi з ЧacTиII вiдпyстки, що дopiвнIor нr МенIuе 14 кaлендapниМ.цняМ.
1.2. ПpaцiвникaМ, якиМ щopi.rнa вiдпyсткa не нaдaBaлaся y пoToЧI{oМy кajlендapнo]vly poцl' a

кoх{ не oтpиМyвaли мaтеpiaлЬнy дoшoМoгy B IIoToчнoМy кaлен.цapнoмy poцl при нaдaннl

щоpi.rнoi вiдпyотки, дoпoМoгa BиIIлaчyeTЬся B o.цнoМy з Taкиx Bипa.цкlB:
I.2'I, пpи звiльненнi пpaцiвникa;
|'2'2' пpи нaДaннi пpaЦiвникoвi вiдпyстки

poкiв;
flo дoгля.цy зa.циTиIloю .цo 'цoсягнення неro вiкy

1.3. Maтеpia.шьнa .цoшoМoгa зa IIoToчI1ий кaлендapний piк Ilе BиIIлaчyrTЬсЯ

йнятi B IIoToчнoМy poцi.
1 . 4. Мaтеpiaльнa .цoпoМoгa IIе BиtUIaчyrTЬcя :

зa poбoтy зa сyмiоницTвoМ;
зa pоботy пoнa.ц BcTaIIoBленy тpивaлiсть poбo.rогo чaсy;

тиMчaоoBиМ пpaцlBI{икaM;

сеЗ oнниМ пpaцiвникa:r,t.
1'5. Пpи звiльненнi пpaцiвникa.цo зaкiнчення кtlлендapнoгo PoкУ, зa який йoмy BиIIJIaченo

piaльнy дo''o*o.y u nouno'y poзмipi, yTpиMaI{ня cyМи МaTеpiaльнoi дoпoМoги зa невi.цпpaцьo

пеpioд не пpoBoдитЬся.
2 . Poзlvtip маmеpiальнoi donoмozш

2.1. Maтеpiaльнa .цoпoyогa BиIIЛaчyеTьcя BиxoдЯЧ|4 З poзмipy сеpeДI{ЬoМiсячнoгo п

oклaДy' тapифнoТ сTaBки.
2'2. Poзмip мaтеpiaльнoi,цoпoмoги пpaцiвникaм з нrIIoBI{иМ poбouим чaсoM poзpaxoByсTься

поpшiйнo BсTaIIoBЛrI{oMy .цЛя них pеяtиМy poбo.roгo .raсy.

2.З'Пpllнaдaннi щоpiянoi вiдпyстки (зa виняткoм щopiчнoi вiдпyотки з нaсTyпним звiль

poзмip мaтеpiaльнoi Допoмoги BизIIaчarться B l{aстyПнoМy пopяДкy:
2'з'I, B IIoBнoМy poзмipi, пepедбaurнoМy зa piк _ пpaцiвникaм, якi пpaцюIoTЬ з IIoЧaTкy Пoтo

гo кaЛен.цapHoгo poкy;
2.з.2' пpoпopuiйнo зa пoвнi мiсяцi ПoToчI{oгo кaJlrн.цapнoгo poкy з,цня пoчaTкy poOoTи.цo к1

poкy . npuuiu'й*aм, пpийнЯTиМ I{a pобoтy B tIoToчIIoмy кaлендapнoМy poцi aбo TиМ' щo виЙтллуl.

poбoтy B IIoToчнoМy кaЛrЕ.цapнoМy poцi пiсля вiдпyстки Пo,цoгJUI.цy зa.циTиIIoю .цo дoсягнrннЯ

бiльrше кaJIrI{.цapних Днiв.

пpaцшникaМ' як1

C. HЕMЧЕHКO

Ю. CЛЮCAP

,{иpектоp КП <BoдoкaнaЛ>
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ПoЛoжЕння
I:'. П0ряДoк пpIIсBo€ння кBaЛiфiкaцiйних poзpяДiB ПpaцiBIIикa]и згiДнo €TкД poбiт i

Пpoфесiй тa пеprBrДення iх нa poбoTy бiльш Bисoкoт квaлiфiкaцii
Jopядoк opгaнiзaцii, прoведен}IЯ кBaлiфiкaцiйнoi aтеcтaцii 'u ,,pйс"orння кBaлiфiкaцii

'illillШL- 1:-,-:!'a\l. якi здoбyBaIoTь пpoфесiйнo-технi.rнy пiдгoтoвкy тra пiдпpисмсЪвi, BоTaнoBлеI{o Пono-
'lrе|llll : i,, [ -:o пopяДoк кBалiфiкaцiйнoТ aтестaцii тa ITpисвoсння кBaлiфiкaцii oсoбaМ, якi здoбyвaroть
шfl ]: r'--.iIJ-технi.rнy oсBiTy, зaтBеpДx(ениМ нaкaзoм Мiнпpaцi тa Мiнoсвiти УкpaiЪи вiд 01'bз'яяp'
- - - ::. 

-, 
Biдпoвiднo .цo цЬoго Полoження квaлiфiкaцiйнa aтестaцiя с виxiднйм кoIITpoЛеМ знaнЬ

lrtt '; ]::б нa виpoбництвi, щo пpoвaДиTЬся як кBaЛiфiкaцiйнi icлитуl нa зaвеpшaлЬнoМy етaпi нa-
.* ]]]]]l'"'. 'Ё .::трi визнaЧaloTь piвень пiдгoтoвки oсiб дo сaмoстiйнoгo Bикoнaння кoМплексy poбiт вiд-

l ''.:,,'.i , ' '- рoзpяДy'
- Присвolовaти poбiтникy квaлiфiкaцiйний poЗpя.ц aбo пiдвищуBa.rИ йoгo з ypaхyBal{няМ

, |::|l ",; .::i викoнрaниx pобiтникoМ poбiт y вiдпoвiднoМy сTpyкTypl{омy пiдpoздiлi, згiднo квaлiфi-
;]]* i ..: зI{МoГ i хapaктеpисTик пpoфеоiй пpaцiвникiв, piвня пpoфесiйнoi пiДгoтoвки poбiтникa i
,' i:, -- сTaх{y poботи:
{l ,]| :. ..] . пoвнa зaгaJTЬнa сереДtlЯ oсвjтa тa пpoфесiйнa пiдгoтoвкa нa виpобництвi без вимoпlio стaжy poбoти;
ш .;.;-] - IloBHa зaгЕ}ЛЬнa сrpеДшI освiтa тa пpoфесiйнo-технiчнa oсвiтa без вимoг .цo сTaжy pобoтy aбo пoвнa зaгa-

. ! -j :a пpoфесiйнa цi.цготoвкa нa вщобництвi; пi.цвищення квaлiфiкaцii тa стaж poбoти зa вi.цпoвiднoro пpoфeсi-
i:': . : -: эoзpя,цy _ нr MеIIцI як oдин piк;

-,ф n . ;.fl . пpoфесiЙно-теxнiчнa oсвiтa; пiДвищення квaлiфiкaцiТ Ta стaж poбoти зa вi.цповiДнoro пpoфесiсю TpеTЬoгo
::, . - t.е }tенш] як один piк;

*ш ]. .'I.il . пpoфeсiйнo-технiчнa oсвiтa:
- I-. '  _ Hе Менцl як oлин piк;

пi.цвищення квaлiфiкaцiТ Ta сTa}к poбoти зa вi.цпoвiДнoю пpoфесieю чrTBеpTo.

-"t :. : .:f.] - пpoфесiйнo-теxнiчнa oсвiтa; пiдвищeння квaлiфiкaцii тa сTaж poбoти зa вi.ццoвiДнoю пpoфесiсю П,яToгo
" _ ::е }lе}llll як oдин piк.

i Квaлiфiкaцiйнy aтестaцiю пpoвo,циTи зa .цеp}I(aBIrИNIИ aТalДapTaми пpoфесiйнo-технiчнoi
. зIl\{oгaМи кBaлiфiкaцiйних хapaкTерисTик.
: Для пpoBr.цеIIHя кBaЛiфiкaцiйних iспитiв нa пiД[pиeМсTвi стBopиTи квaлiфiкaцiйнy кoмi-

.i.-.а.] якoi нaкaзoМ зaTBеpД)Кyе керiвник пiдпpиrМcTвa. Cтpoк IIoBIIoBaженЬ кBaлiфiкaцiйнoi
"  . -JooДнoгopoкy.

5. Квaлiфiкaцiйнa кoмiоiя вiдпoвiднo Дo свoik ЗaBДaнЬ:
.:.:]в.]Ior вiдпoвiднiсTЬ prзyлЬтaтiв вихi.цнoгo кoнTpoлio oбсягiв i piвня пpoфесiйниx ЗнaнЬ,
' : . f HaBИчoк oсiб BиМoГaM .цеp)кaвних стaндapтiв пpoфеciйнo-теxнiчнoi oсвiтй, квaлiфiкaцiй-

;:.]кTеpиcтик;
1jЧeс' кrpylочись кBaлiфiкaцiiанurми хapaкTеpиcTИI<aМИ, фaктинний piвень квa;liфiкaцii i гoтoв-
-:iб дo сaмoстiйнoГo Bикoнaння poбiT нaбyTиx пpoфесiй i пpисвoroс вiДпoвiднi poзpяди;* . обrpyнтoBa}Ii piпrення й виснoвки.
6' Дo скЛa.цaннЯ квaлiфiкaцiйних iспитiв .цoпyокaloTЬсЯ oсoби, якi пpoйшrли вiдпoвiдний, . n:вЧaння i мarоть пoзитивнi пiдоyмкoвi oцiнки з виpoбни.roгo нaBчaнI{Я Ta ПpaкTики... Квaлiфiкaцiйнa кoмiсiя poЗгJUI.цar prЗyлЬTaTи Bикoнa}Iня квалiфiкaцiинЬi пpобнoi poбoти,

" l:-lt.ry хapaктеpиcтикy тa iнrшi мaтеpiaли, щo xapaкTеpизyloTЬ piвень пiДгoтoвки o"iб', 'nu-,: iспит; пpoвoДиТЬ ycне oIIиTyBaння oсoби B Ме)кaх BиМoГ квaлiфiкaцiйнoi xapaкTеpиcTики.
8. Квa'пiфiкaцiйнi iспити Bвa}кaIоTьcя не склa.цениМи:

* якщo е бpaк y квaлiфiкaцiйнiй пpoбнiй poбoтi З Bини oсoби, якa ii BикoIIyB€rЛa;
- зa вiдоyтнoстi з}Iaнь, пеpедбavениx квaлiфiкaцiйнorо хapaкTеpиcTикoю;
- }- paзi IIеBикoнaння з ъини ocoби, Якa BикoнyBaJIa п poбoTy, I{opМ виpобiткy (.laсy)'

9' Зa гpyбе Пopyшення Tехнoлoгiчнoi дисциллtни т ення, якi
.-я якoстi пPoДyкцii aбo poбiт, poбiтнищgд! кaцшo

!иpектop КП кBoдoкaIIaЛ)) C. HЕMЧЕFIКO

Ю. CЛЮCAP

спpичиI{или пoГl-
нa oДин poзpЯД.

!l;1;'j(
Fёdl

_ : 1  i  i

,  * . Ё 7 . д  )

\  . , . , э . . t .

\\аi.r, :

;n,ъ\
.'/ ? o\
\7- !r '3

l i i  ro
Иi| 5'!3s .: .  о,
ф]-ч.ff
,. дф.+f

f,t!.1эч.р]

0РгAIll3AцIя |Е
.ЕП "BюДокдн ^Л,li,

Гoлoвa пpoфкoмy

iIPOФспIлк08A

27



flodаmoк'Ф
do poзdLw

ПPABиЛA
BIIУTPIIIнЬOгO TPУДoBoгo PoзПoPяДкУ кII (BOДOкAIIAЛ>

1. ЗAГAЛЬHI ПoЛoяtЕнHЯ.
Пpaвипa внyтpirшньoГо TpyдoBoГo poзпopЯ.цкy КП кBoдoкaIIaJl) poзpoбленi вiдпoвiднo

ЧиI{Hoго зaконo.ЦaвсTBa.
Пpaвилa pегyлюЮть тpyдовi вi.цносини мiж кеpiвницTBoМ i пpaцiвникaми КП кBo

оПрияIоTь викoнa}IнIo оонoBних ЗaB.цaнЬ i фyнкцiй КП кBoдoкa}I€lл)' пiдвищенню ефeктивнoстi
якoстi poбoти, змiцненнro Tpy.цoBoi i виконaвчоi дисцишлiни, paцioнaJlьнoМy BикopисTaIIню
чoгo чaсy.

Питaння, пoв'язaнi з зaсTocyвaнняМ цих пpaвил' зBФкyIоться кеpiвницTвoМ
y Ме}кaх .цaниx йoмy пpaв, i y випaдкax, пеpедбaчених чиl{ниМ зaкoнo,цaBсTBoM
Пpaвилaми.

КПк
Укpaiни, i з

2.Г1ОPЯДoК ПPИЙoМУ I ЗBIЛЬнЕHHЯ ПPAЦIBFIИкIB.
Пpaцiвники BикopисToByIoTЬ пpaBo }Ia пpaцЮ шIляхoN{ yклa.цaння Тpy.цoBoгo .цoгoBopy пpo

ботy в КП кBoдoкaIIaJI))' вiдпoвiднo Кодексy зaкoнiв пpo пpaцю Укpaiни.
Пpийoм нa poбoтy в КП кBoдoкaнaл> зДiйснroетЬся нa oснoвi пиcьмoвoi зaЯв,vI пpaцiвникa.
Пpи пpийнятri нa poбoтy в КП кBoдoкaнaЛ) пpaцiвник зoбoв'язaний:
a) нaдaти Tpy.цoBy кIIи}ккy' oфopмленy y BсTaI{oBЛеI{oМy пopя.цкy, a У BLITIaДкy' якщo

влaштoвyeTЬсЯ нa рoбoтy BIIrpше i не мaе тpyдoвoi кни}кки - .циПЛoм чи iншrий ,цoкyМеIIT пpo
Ty ЧИ пpoфеоiйнy пiдгoтoвкy; вiйськoвoзoбoв'язaнi, звiльненi зi Збpoйниx Cил Укрai.rш
пpед'явити вiйоькoвий кBиToк.

б) пpел'явиTи пaсПopT.
Пpи пpийoмi нa poбоry, щo BиМaгaе спецia.пьниx знaнЬ, кеpiвництвo КП

пpaвo >т<aДaTИ вiд пpaцiвникa пprд'яBлlння .циплoмa aбo iнtшoгo ДoкyМrнTa IIpo
кBoдoкaнaл>

вiднoi квa.lriфiкaцii.
Tpyлoвий дoгoвip oфоpмляeтЬcя нaкЕtзoм пo КП <<Boдoкaнaл) Пpo зapaxyвa}rня пpaцiвникa

poбoтy, з якиМ вiн знaйoмиTЬся пiд пiдпис. У нaкaзi IIoBиннa бщи зaзнaнrнa пoсaдa, вi.цпoвi
IIITaTнoМy poзклa.цy КП <BoдoкaIIaJI)' yМoBи oплaТи пpaцi i.цaтa, з якoТ пpaцiвник ПpисTyпar.цo
кoнaннЯ cлyжбoвих oбoв'язкiв.

Пpи yклaдeннi тpyдoBoгo .цoгoBopy Мoже бyти oбгoвopений }.гo.цoю cтoрiн iопитoвий
з MеToIo пеpевipки вiдпoвi.цнoстi пpaцiвникa пoсa'цi, щo йoмy.цopr{aсTЬся, теpмiнoМ.цo TpЬoх
цiв, кpiм пpaцiвникiв, яким Мo}кr BсTaнoBЛIoBaTvIcЯ iспитoвий теpмiн.цO o.цнoГo мicяця.

,{o пoнaткy poбoти кеpiвництвo КП кBoДoкaнaп>> зoбoв'язaнr:
1' oзнaйомити пpaцiвникa зi Cтaтyгoм пiдпpиемcтвa, Пpaвилaми BllyTpirпньoгo Tpy.цoBoгo

зПopя.цкy, КoлективниМ ДoГoBopoМ;
2. oзнaйoмити пpaцiвникa з пoсa.цoBo}o iнстpyкцieю, yMoвaми пpaцi, poз'яснити йoгo пpaвa

oбoв'язки;
Bизнaчити пpaцiвникy poбoне мiсце, зaбезпечити йoгo неoбxiдниМи знapя,цДЯNtl4 пpaцi;
Пpoвести iнстpyктaяt з теxнiки безпеки, виpoбнинoi сaнiтapii, гiгiсни пpaцi i пpoтип
нoгo зaxисTy.

Пpaцiвники МaIoTь IIpaBo пrprpBaTи тpyдoвий дoгoвip, уклaдeниiт нa IIrBиЗнaчeниЙ
ПoпrpеДиBIIIи пpo цe aдмiнiстpaцiro КП кBoдoкaнaл) писЬМoBo зa.цBa тижнi' Пpи poзpивi тpy
гo ДoгoBopy пo IТoBalкI{иx пpичинax' пrpeДбaчениx чинниМ зaкoнoдaBсTBoМ, aдмiнiстpaцiя КП к
,цoкaнaЛ) звiльняе пpaцiвникa в теpмiн, пpo який вiн пpoоить.

Cтpoкoвий тpyдoвий дoгoвip poзpиBarтЬcЯзa tsиМoгoю пpaцiвникaУ Bl4naДКy xвopoби vи
вaлi.цнoотi, щo пеpешкo.цжaloTЬ BикoнaннIo iм pобiт iз тpyдoвoГo .цoгoBopy, a Taкoж y BиIIa,цкy
pyшення aдмiнiотpaцiсro зaкorro.цaBcTBa IIpo Пpaщo' кoЛlкTиBнoгo i Tpy,цoBoгo ,цoгoBopy, a Taкo}к
iншrиx пoBaх{ниx Пpичинax, пеpедбa.rеним дiйсниМ зaкoнo.цaBоTBoМ.

Tpyлoвий лoгoвip iз пpaцiвникoМ ilеpеpиBarTЬcя з ypaХyBallнЯМ BиМoг Кoдексy зaкoнiв
Пpaцю УкpaiЪи.

Пpипинення Tpy.цoBoГo ,цoГoBopy oфopмляетьоя нaкaзoM Пo КП кBoдoкaнaл>,
oб'являсться пpaцiвникy пiд poзIlискy.
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," *'I.зlстpaцiя пiдпpиeМоTBa B денЬ звiльнення BpIДaе, пpaцiвникy TpyДo'y кI{и}ккy i пpoвoдить,tш|пш ,.:.'5.хi.]нi poзpaxyнки. 
-'.- _-г---.-....^\J LrJАvL

. !rrvull l \.,D\-,,D /rJI\yl rlrAцlбtlИк

:',..iвники КП кBoдoкaнaЛ)) зoбoв'язaнi:

- .I]OBHI oБoB,ЯЗКИ ПPAЦIBHИкA.

ToЧIIo BикoнyвaTи
r -...4цrvD*l{r .1.,vtlu r UyMJrrннo, дo.цеpжyвaTИcЯ.цисциплiни пpaцi

ш1llшt.Т:fr*:{еtlня кеpiвництBa, a Taкoхt фyнnцli, oо.ouoр."i пoсaдoвими ilнсTpyкцlЯМи;

- :l:'ж: 
yДocкoнaЛIoBaTи opгйiзaцiro свoеi;p;цi;"й;;';;;;йa;;iйй piвень i дiлo-

1 :JтримyBaTи BиМoги oХopoни пpaцi, теxнiки безпеки i пpoтипoжехtнoгo ЗaхИcTУi' "la,]iBaTи зaхo.цiв дo IIIBидкoгo yсyнення ПpичIIн i yмoв, щo зaBuDltaIoTЬ чи ycкЛa.цнююTЬ po-|lщn'!i. -:. I.lp}I}BЕlTи IIрo Це aдцi11igтрaцirо;
: ,.?имyBaTи cвor poбoне мiсце в чистотi i пopядкy, trc ПaЛИTИв слyжбoвиx пpимiщенняx;l =iектив'" 

TT:ч]:тоBУBaTи обчислroвaлu"! й.ii,-y оpгтехнiку, д6afалlтвo вiднoсиTиcЯ .цo1paцloнaЛЬIlo BикopисToByBaTи мaтеpiaли, eЛекTpoенеpгiro й iнпli мaтеpiaльнi
п!Е. 

-TcL 
1

-'l.-.B,язки, щo Bикoнyють пpaцiвники вiдпoвiдно дo овoсТ TIocaДvI,BизI{aчaIoтЬcя пoсaДoBиMиrffi "'Ir'lir; .;trtи iнстpyкцiями.

* .tСНoBHI ПPABA ПPAЦIBFIИкA.
-::цiвники КП кBoдoкaнaл) МaIoTь прaвo:
i ;e o,цеp}кaння зaрoбiтнoi плaти в зЫежнoстi вiд пoсaДи;. .a просyBaIIня пo слyжбi вiДпoвiДнo дo .',*'"o.o ?aкoнo.цaBстBa з yрaХyBal{ням квaлiфiкaцiТ'* :: '.,J ̂ёIi, сyмлiннoгo Bик.IIaFIня свoik .ny*бo"'* oбoв'язкiв; 

J I

] :a зДopoвi, безпе.rнi i нaлеxtнi yмoви прaцi;. -а сoцiaльнvтtli пpaвoвий зaхиcT 
"iдпoвiд"о.цo Дitочoгo зaкoнo,цaBcTBa;

: je\ищaTи свoТ зaкoннi пpaBa й iнтеpеси B пopяДкy, пеpедбauенoмy Дitoчим зaкoнoДaBcтBoМ.
:'fСHoBHI oБoB,ЯЗки кЕPIBFIиЦTBA.
: ::iвництвo КП <Boдoкaнaл> зoбoв'язaне:
: ]paBиJIЬно opгaнiзyBaTи пpaцЮ пpaцiвникiв, зaкpiпиTИ Зa кoжниМ poбo.re мiсце, сTBopиTи,]]]]]]j i :,. з:opoвi i безпечнi yМoBи пЪaцi;
1 зaбезпечУBa.IkI пpaцiвникiв oбчислroвaJlЬнolo й iнцroro opгтехнiкoro, неoбхiД HтINIтIдля poбo-," .;.:iaцaми й yстaткyвallняМ;
: стBopIоBaTи JMOBи пpaцi Для зaцiкaвленocтi пpaцiвникiв y peзyлЬTaTaх ixньoi oсoбистoil:'*** з;I.]aBaти зapoбiтнy плaTy y BсTaIIoBлений теpмiн;
. пoстiйнo прoBo.цити opгaнiзaтopськy i вихoвнy poбoтy, сtIpяMoBaI{y нa змiцнeння тpyдoвoi ih :.:зЧoi дисциплiни;
: стpoГo ДoTpиМyBaTися зaкoнoДaBстBa i пpaвил oхopoни пpaцi, У}I{ИBaTI4 зaxoди пo сBoeчaс-J\ неHн}о пpиЧин i р,toв, щo зa'u,Кa'o'' nop'a,,ьнiй poбoтi ;p"uЫ';;i;
; стBoDК)вl.Tvr T]IяттFхrшi trr'^o', --- ^,i^^-.---*--^Т : . ..BopIoBaTи нaлежнi yМoви лля ефективнoi il l BиcoкoПpo.цyкTиBнoТ пpaцi, сисTrМaTичнoГo-'ення квaлiфiкaцii пpaцiвникiв;
i: t Увaжнo вiДнoситися Дo пoтpеб i зaпитiв пpaцiвникiв, нaдaвaт и iм у BсTaIIoBлеI{oMy ПopяД-':эрiaльнy .цoПoМoГy.
j. PoБoЧИЙ чдс I ЙoГo BИКOPИCTAI{FIЯ.
L{a пoчaтoк poкy зaTBеpД}к}TоTьоя нopп{и TривaлoсTi poбovoгo .raсy i poзpoбляro тьcя вттpoб-.ji кaЛенДap тa гpaфiки нa piк'

*:r9::T]l11] 
пpацЮIoTьв безпеpеpBIIoМy pежимi тa зaйняттi нa uеpгyвaннi, poзpoбля-,;ъ;;;;;".;#;;,;;";#;

:,i рoбoчoгo чaсy нa кo}tнoгo poбiтникa.

: ] '?:у-т.tчи 
вихiдними iт'ямипiдпpисмсTBa BсTaIIoBЛIoIoTЬcя сyбoтa i недiля.

- lляпpибиpaльникiв виpoбниuих i пoбщo""*.,p"*iщЫ;;;бil;; r,s6b1'"ЬЪЪ"?;J#.d;"1 1oo)- зoченtIяM Ira oДнy гo.цинy y ITеpe.цсBяткoвi днi;- 
]*f кolе-чTиBy сЛyжби цедтpa-,тЬних oчисних спopyД:

з U"" Дo lб,", (пеpеpвa з 12,u лo |2301 З скopoЧенn"йЪu oДнy ГoДинy y пеpеДсвяткoвi днi;- ДЛЯ пpaцiвникiв слyжб (нaсoсних стaнцiй BoДoпoсTaч a.нHЯ) I{aсoc}Iих стaнцiй кaнaлiзaцiТ,-]]aЛЬних oчиcниx сПopyД, вo.цoпpoвi.цнo-кallaлiзaцiйнoгo ГoспoДapствa <AвiaC)), чеpгoBиx бpи.].1ерrж BoДoпoсTaЧaння тa кaнaлiзaцii, vеpгоBих еЛrкTpoмoнтеpiв, стopoжiв), йo 
"puuoй'u 

y
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безпеpеpвнoМy prжиМi, тpивa.пiоTЬ щo.ценнoi poбoти i пеpеpви.цля вi,цшoчинкy i пpийoмy.rжi
'u..'."Ъpaфiкaми 

",*oдiu 
нa poбoтy, зaTвеp.Щlteним a,цмiнiстpaцiero зa yзгo.ЩкrнняМ з пpoф

1х B .ц1ю.

Пpaцiвники чеpгyloTЬ шo змiнaм piвнoмipнo. Пеpехiд з кoлекTивy oднiсi змiни B кoлектI{B
rшoi мoжливий тiлькй i дoзвoлy кеpiвникa пiдpoздiлy, з збеpеженняМ 6aлaнcу poбo.toгo нaсy.

Bизнaчення oбсягiв i змiстy poбoти Tиx чи iнIшиx пpaцiвникlв' y Mrжax зaTBrpд)кениx нa

пpиемствi гpaфiкiв змiннoстi, пoклaДaстЬся нa кеpiвникiв пiдpoздiлiB Bихo.цячи з безпеpеpвнoi
бoти i paцioнaльнoгo BикoриcTaIIня poбoвого uaсy.

6'3. КеpiвникIа стp}.кTypниx пiдpoздiлiв B oкpеМиx BI,Iпa.цкaх I\,IoжyТь зMlщyBaTи чaс пoч

тa зaкiнчення poбoти iз збеpе}кеннЯМ бa;laнсy poбo.roгo Чaсy пиcьМoBиM poзпopя.цхtеЕIrяM пo

poздiлaм. v pйi виpoбни.roi неoбхiднoстi кеpiвник cTpyкTypl{oгo пiдpoздiлy свoiм poзпopя.цжеl

*u. ''pu"o пеpемiстити пpaцiвникa нa ToМy )к пiдпpиемствi нa iншlе poбo.rе мiсцe, в iншrий с:
pниt пiдpo.дin y тiй же мiсцевoстi, дop1йеn''" poбoти нa iншroмy меxaнiзмi aбo aгpегaтi y

Ьпецiaльностi, квaлiфiкaцii чи пoсaди, 
_oбyмoвленoi 

тpyлoвиM .цoгoBopoм. Кеpiвник .нr Мaс п

пеpемiшaти пpaцiвникa нa poбoтy, пpoTиПoкЕulaнy йoмy зa стaнoМ здopoв'я.
6'4. Aдмiнiстpaцiя зобoв'язЬнaЪргaнiзyвaти oблiк яBкI.{ нa poбoтy тa зaкiнчення poбoти'
Пoявa нa poботi B IIrTBеpезoмy стaнi тa отaнi нapкoTич}ioгo aбo тoкiичнoгo сп,янitlня кa

pичнo зaбopoняеться.
6.5. ЗЬбopоняеTЬся B poбo.rий чaо вi.цвoлiкaти пpaЦiвникiв вiд iхнiх безпocеpеднiх oбoв'

ДЛя Bикoнaння ниМи сyспiпьниx .цоp}rrнЬ, Щo не гIоB'язaнi з Дiяльнiотro пiдпpиrмсTвa, зби

збopи, зaоiдaнrrя i piзнoго po.цy нapa.ци пo сyспiJIЬFIиx rrиTal{I{.f,х.

7. ЗAoХoЧЕF{H,I ЗA УсПIХИ B PoБoTI.
7.|. Зa зpiвкoBе Bикoнaння свoix Tpy.цoBиx oбoв'язкiв, сyмлiнне вi.цнoпrення i вaгoмi

нення в poботi дo пpaцiвникiв пiдпpиrмcTBa зaсToсoByloться тaкi ви.ци зaoxoЧення:
- oгoJIoIшення пo.цяки;
- гpoшIoBa пpемiя;
. нaгopoдження кoшIтoBIIиМ ПoДapyнкoМ;
. нaгopoДжrння гpaМo TalivI' iнпrими вiдзнaкaми пiдпpисмствa.
7 '2. Зioxoчення o.б'"u,".'uся нaкtшoМ, пpo який iнфopмyeтЬся BеcЬ кoJIrкTиB i зaнocитьсl

TpyдoBy кни}ккy шpaцiвникa вiДпoвiдIo .цo пpaBиJI iJ ве.цення
'7',3, Зa oоoбливi тpyлoвi зaсJIyГи пpaцiвники мo)кyTЬ бyти пpедстaвленi .цo .цеp}кaBI{их

i дo пpисвoeння пoчеcниx зBaIIь.

8. CTЯГHЕHHЯ ЗA ПOPУшЕFIHЯ TPУДoBoТ ДИCЦИПЛIнИ.
8.1' ,Циоциплiнapнi оTяГIIення зaсToсoвyIoтЬсЯ .цo пpaцiвникiв пiдпpиrМcTBa зa пo

тpy.Цовoi, теxнoлoгiчнoТ тa виpoбrrиvoi .цисциплiни, в тoмy ниолi зa:
- IIеBикoнaння aбo ненaлех{IIr BиконaннЯ з влaснoi BиIlи пoклa.цrних нa нЬoгo Tpy

oбoв,язкiв, BизнaЧеЕиx тpy.цoвиM.цoГоBopoМ' кoJIекTиBIlиN,tДoгoBopoм Ta циМи Пpaв
- пеpеBищrнняпoBI{oBa}кень;
. ПpoГyЛ (y ToМy числi вiдсyтнiсть нa poбoтi бiльrше 3-x гo.цин пpoTягoМ poбoнoгo дня)

пoBaжHих IIpичин;
- IIoяBy нapo6oтi y IIеTBrpеЗомy стaнi aбo cтaнi нapкoTичнoгo (тoксиvнoгo) сп,янiння;
. poзпивaння спиpTниx нaпoiв нapoбoвoмy мicцi;
. BчиI{rння зa мicцем poбoти poзкpa.цaннямaiтtтa.

8'2. ЗaПopyшення тpyдoвoi дисциплiни дo пpauiвникa Мoх(ylЬ бyти зaстocoвaнi тaкi .ци

сTяГI{ення.

8'3. .{o зaсToсyBaIIня 'цисциплiнapнoгo отягЕrння aдмiнicтpaцiя зoбoв'яЗalaЗaЬ<aДaти вi.ц

pyшникa тpyлoвoi.цисциплiни пиcЬМoBе пoЯонення. BiДмoвa пpaцiвниКa ДaTИ Taкr пoЯcнrнн,l

пrpешкo.цoю .цля зaоToсyBaI{ня сTягЕення.
Якщo пpoTЯгoМ poкy з дня ЗaсToсyBaI{ня .цисциплiнapнoгo cтягненtlя ,цo пpaцiвникa.не

3aсToсoBaIIo IISBе .цисциплiнapнr сTягIlення, тo вiн BBalкaeтЬся TaкиM, щo нr MaB.цисциIIJIшIaPн

cTягI{rння.

з0



i - Якщo пpaцiвник не Дoпycкaв }IoBoгo пopyшення тpyлoвoi Дисциплiни i дo тoгo ж BИЯB1IB*- ",-:,]]::1'lluцiBIIикoM, To сTягненtIя Moх{r бy'" з,,",е дo кiнця poкy'
..]ц-.)ТЯГoМ тepмiнy дисциплiнapнoгo cтя.неutн" мipи зaоxoчення, пеpедбa.lенi цим пoЛo}кrн-|шL i': :paцiвникa не зacToсoBYIoTЬся.
l j. 3a сTa}r Tpy.цoвoi дисциплiни вiДпoвiдaльнiстЬ несyTЬ _ мaйстpи' нaчaJIЬники дiльниць,rrПш[!*i." :iIКИ слyжб тa iнтrrих пiдpоздiлiв пiдпpиемствa'
i 5. Пpaвилa внyтpiшIlЬoгo TpyДoвoгo poзпopЯДкy вивirпyroTЬcя y всix пiдpoздiлax пiдпpиемс-

тl]t

f,иpектоp КП C. HЕМЧЕHкo

Ю. CЛIOCAPГолoвa пpoфкoм ffi
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todаmoк.|ф|
do poзdфl

П Е P Е Л I к
пpoфесiЙ i пoсa.ц пpaцiвникiв, якi мarоть пpaвo нa щopiннy ДoдаткoBy

вiдпyсткy зa pЪбoтy з цrкi.цливими i вarккими yмoвaми пpaЦi

(зzidнo cm.7 3акoну кПpo вidnуcmкu>)

.  - / .  i  i  T a  п o с a д и  i  " . ^ l | J w r N l l  
u

'-- 
7..- i-ё;йбffiffi'й"iд'":*i"uniйцiй"";;-*i. 

"i'й'iёi 
*oйпpе.op'иx yстaнoвoк ! ,7

i i
i i гocПoдapстBa кAвiaC> i ii  i  

l 'Ugl lu,цapulBa ((At, ld\-)} 
i  i

ПЕPЕЛ I к
poбо.tих мiсць, пpофeсiЙ, пoсaД пpaцiBltики яких lr{аюTЬ IIpaBo нa шopiннy.цoДaTкoBy

вiдпyсткy зa oсoбливий хapaктеp пpaцi
(зzidнo cm. 8 3акoну кIIpo вidnусmкul)

i  
-----:--. .-----!---:-. .----:-- ""

L--s'..--i ъ;ёpilop нa пiскoловкaх i 7
i i iTaжиDoлoBкaх i ........-..--,,.,..,,

i 10. i Зливнa стaнцiя

i i (Cлyжбa вo.цoпpовi,цнo.кaнaлiзaцiйнoгo i

i |2 i нaсoснa стaнцiя кaнaлiзaцii i мaurинiст нaсoсних yсTaнoBок

i i (Cлyжбa вo,цoщoвiднo-кaнaпiзaцiйнoгo i

i  r a
I  l J

ffi;цi;-бil;;;й;йй;;й шййi;;нacocнйxyсTaнoBoк i 4
, i

(Cлyжбa вo.цoпpовi,цнo.кaнaлiзaцiйнoгo i 
i

aнoBoк i 4

i i (Cлyжбa вo,цoщoвiднo-кaнaпiзaцiйнoгo i i

r-*iа-*.iвiддl" [ёyв 
--l-;й;.iн*;;p"'фф;йi.i;iн*енеp. 

i 4
i . i

i  
lo i  byxгaJrТrp|я 

| -.-_ а--.-^-*^. f ' .^* 6.-..--an i .

i  i  i  KaT,2taт.,eкoнoмiст

i ls i Tехнiчний вiддiл 
^--**;й;iй;й 

iЫ;ёp tB;iн*енеp TB, i 4

i  i  i iн*eнepзПpoекTHo-кoruтopиснoТ i
i i i poбoти, технiк з rксПJlyaTaцii меpеж i i

i i i Ьnopyд вo.цoпpoвiДнo- i



fr
lш': i * ;! TaTIocaДИ i вtдпyстки B j

i  i  r^пёцпanu l / v  пUоvi кaлен.цapниx дIlяx

П Е P Е Л I к
пoсаД ПpaцiBllикiB' якi Maють ПрaBo Ira щopiчнy ДoДaTкoBy BiДПyсткy

зa рoбoTy з ненopll,IoBaним poбoчи}r Днеl{
(зzidно lod. Лb 7 do Tepamоpiальнoi zалузeвoi уZoоu на 2017-202I pокa)

B iддiл МaTеpiaльнo-тexнiчнoгo IIaчaJIьник Bl.цдlJly
пoстaчaHI{,I

!"дy""5 fl 9..BкГ gAзiaC > 'Ffl:.aЛЬн].Iк gJry]кби
Щр-кщ"oдiлэ""g"tlця. ...... ГoЛ:9y9P.|9Tдк
BBЛ вoдoпoстaчaшUl ЕaчaлЬник ла
BХБЛ вoдoвiдве.цення

flиpектop КП <

I

C. нЕМЧЕFIкo

Ю. CЛЮCAP

.{ytl ! l-oлoвний iнженеp, зaсTyпIlик гoлoвнoго iн. i 
.1 

;j ,

i женеpa, зaсTyпник дщeктoрa з вщoбr*rцтвa, i

i гoлoвний бщгaлтep, нaчaлЬник плaнoвo- i ц i
; екoнoмivнoгo вi.цдiлy, нaЧaлЬник тeхнiчнoгo i .

Слyжба нaсoсниx стaнцiй водo- l нaч€шЬник слvжби i 4 l

i - - - - _ -_ - - - ' - - - r " ' - " i

Cлyжбa uе"фiлiнlойй;й*^l 'u'*i""* слУжби | 4

4
Гoлoвa пpoфкoМy

*-:цegii ! i i
i ' i i
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ffi IIЕPBl{IllIA
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Кoрrплекснi захoди
щoДo ДoсягHеIIня BсTaIIoBЛrпих нopМaтиBiв бeзпеки,

гiгiсни пpaцi тa виpoбниЧoгo сepеДoвI{щa, пiдвищення iснyrояoгo
piвня оxopoни пpaцi, зaпoбiгaння BиIIaДкaм виpoбничoгo TpaBMaтизDIy'

пpoфесiйних зaхBopюBaIIЬ i aвapiй пo КП..BoДoкaнaл'' нa 2020 piк

Змiст зaхoдiв Biдпoвiдaпьний
BикoIIaBeЦЬ

нaч.шЬник сJIyжOи

EaчaлЬник слyx(oи

нaЧaлЬник

.Цodаmoк
do

C. нЕМЧЕнкo

Ю. CЛЮCAP

нaчaлЬник слУжoи

нaчЕшIЬник слУжoи

нaЧaЛЬник BBЛB
нaчiшьник BBЛB

IIp alw imка : n e p е л iк з ах o d i в л4 o 2lс е к o puzу в аm u cя' аmucь mа пеpеzЛяoаmuся, 3 уpаху-
ванняА4 вupoбнuнot неoбхidнocmi mа фiнанcoвozo cmану

!иpектop КП кBoдoкaнaл))

Гoловa пpoфкoмy

,ij;:ё
,#ъ
ЕrЁ
у t J

ПP0ФсПIЛlt0BA
0РГAtil3AцIfi /[!

кII "B0ДfliiAнAjrуj
\ м}tРз! /*i
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w мlЙLlу 6

Пеpелiк пpoфeсiй ПpaцiBIII,Iкiв, щo
якиlи y Днi poбoTи BсTaIroBлю€тЬся

пpaцюIoTЬ IIa ПrДпpисll{сTBl'

безкorштoвIla BиДaчa MoЛoкa

[еx, дiльниця, вiддiл Haзвa пpoфесii

Pемoнтно-мexaнiчнa дiльниця
С-тyжбa нaсoсниx стaнцiй кaнaлiзaцii 9д".-9""1р:p""9I{9"I"{-т.н.ик.

}т"9"p...II.R.p.9iIIlT*Ц"1.
М3-щ4н|ст'IIPс9--с-g-иx.y9T?-I{9P9"т"

С.ryжбa N,Iеpе)к

Ha пiдстaвi i

Пеpелiкy poбoчих
мiсць, BиpoбницTB,
poбiт пpoфесiй Ta Пo.
сaд, пpaцiвникaМ ЯкиХ
нa.цarTьcя .цo'цaTкoвa
вiдпycткa Ta.цoпЛaTи
зa poбoтy iз rцкi.цли-
BиMи Ta Ba}ккиМи yМo-
BttMи пpaцiтaзa oсoб-
лpтвиil х aр aкTеp пp aцi,
дoпlraти зa poбoTy iЗ
шrкiдливими i вaжки-
Ми yмoBtlМи пpaцi тa
iншri пiльг i кoмпенсa-
Цii

(нaкaз Лb 17 вiд
01.02.2016 p.)

C. HЕMЧЕHкO

Ю. CЛЮсAP

Cлyжбa цеI{TpaлЬIIID( oчисIIlD(
спopy.ц

.r-.-r.-. 
i  IIoBoк

Ц*g.o""qgз"..p":p"Ннiя".кp.недiэp-цii- i

flиpектоp КП кBoдo

Голoвaпpoфкoмy .

Слrосap aвapiйнo-вiд6yдoвниx

Maпrинiст кoМПpесopних yсTa-
IloBoк

o-}.gpзlgp .нa p-grшi1ui
oпеpaтop хлopaTopll kIx У cT a-
tloBoк

! Qдgpщgp н3 чiл.чiйни53} j
i oпеpaтop нa пiскoлoBкax Ta it .

i жиpoлoвкax i
i-йffi;i*;;й.й;;ffi;;;-i

CлyжбaBКГкAвiaC> i Мa-йi;;к;йЁ;pниx yсTa-
oчисниx сПoDvJI i
;...._.::.._..::_::_....;.;.-...-..*-./-.:--.................................i
' т..\]\,{ттt1a.^l1lJт,.!. \/..гя- i

Хлopaтopнa стaнцiя : ;;;;...-. 
..-....^r---r-...... J -.* 

ii  uvDvl\ a

G#б;"Ёfа; i ;c;;*--*-]-Mu;i
Стaнцiя бioлoгiчнoТ очисTки | i

i !
Clryжбa BКГкAвiaC> i МaцrинiсT llaоoсниx vcтaнoвoк i
т т ^ ^ ^ ^ ' - ^  ^ - ^ - - - - : -  - . ^ - - . - j . . - - : . - .  j

vJly^v.l DI\.t (ft.Ela\/)) i I\4aшин1сT llaоoсниx vcTaнoBoк i
Ц*g.o""qgз"..p":p"Ннiя".кp.недiэp-цii- i i
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сnЕЦB3wTЯ TА 3AС0БIB ?АXIICTУ PУI{

(Bumяz з ГОСT l2'4'103.83)

i Bid meмnеpаmуp do мiнус 30 o С

i i B;d;;;;i;;й;i;;;;;;;;i;;;;'"noaеDхнмu

| нень i pенmеенiвськuх вu-
i ., I Bi-d pенmzенiвcькl]х вilnpoмiнювань
| ,'Do'||'l|'0ваl|ь

i _ . .

i ell.eуPo|па'nuчнuх 3аpл-' i,^в;;-;;,;i;;.;iйi;;й;;:;;;;;;;;i;;oiu' noni"
. 

i Bid елекmDuчнuх noлiв

j
I

I

i . . '  i  B i d p i о ж п o к с u ч н u х D е ч o в u н

сuцtluх Dечoвu'r i BodoсtniЙКа

--....Р!9..rуs]эr..l:.s.t'уs,1]!!P,3:49!9''f:!уJ'.e'
Bid tаlслom кoнuенmpmi€ю вid 50 do 80 % (шodo cipчанoi кucлoпu)

HаЙмeнування nidzpуnu

нОскoвiЙ чаctfluнl

' Р.Ф-, R,g p:s, l.'н "osgз s!.у"'зg gl,у-|:.9]19н!я9''' !,,8"q, ДN-.
..Р,lP нoскoвiЙ часtnuнi eнeoеiсю 50

,P"i?*fr"qp:э.уl1.gs!tp-9t!..у"q9пк!]'*.p"P:isg-.21k|9'......'.'',..

I'9'9 r9'9 j!'' э'g s'|!1.у'r! !'.9, ]1, "е" p"?,i.9l "o-..:.^цF'.'.
Ц-шэ!!.Ц--у9э.]r'!|l'|.'9.!!9Pэ" j.сJ9..1..tж.....

РjP lёcq]s t'u.Q!Р*!l

B id с кoвзання .JФмqш енuх noвe Dхoн ь
Bid cкoвэання oбмеDзлuх noвeDхoнь

мoкDW' 3аopvoнеl!ш I Iншш

9-q у-!у,9-в-!]: !!-у-I..!!I.| ж.!I,9 It
EР^..P!.l'----"gе,-ч,."з]lp--o-l'iI.!о--9g!t!д

'.''p' ]p-.9 j9 rР:!I:'?" ",. p.r'-o- 1!l"*: я,...,.......

i q,уj! у"р. "2 Q-.i..9-.'...-. -''.... ".''''

Пoзначення dля-.Г---*---.l- 
;i ;; 

" 
б i"

i cnецвЗуmmя l "........i...........................................i.... .. -.....r
i M n i t---i ----- J ?------ !----*---

Bil лrrханiчt|uхdlй

Bid gкqвзащщ

204

н 5 0

.ktж'21...
I-lу:.'|.J,

......ktуt..1.

Пн
Lt"p.............
Пм

Яm

2 i 2

.......................................;...........,.......................
b Л i b м-----:------^ i ------:'----
bн i bll

100

..1..

.?...
I5.Г

Bн
сuцtluх Dечoвu'r i BodoсtniЙКа

Кк

Bil луz Bid
Bid

Bid o p zанiuнuх poзau нн u.
кiв, у ttL ч' лакiз mа фapб
на Ii ocнoвi P'i-o-..уs.gpэжnжl.уr.'

B id х'lo ooван uх вvаев o d iв

P!P-.9.1*-o-L.rsit!t!.
Bil нафmu' нафпonpolу.
юniв, ,|аcJ'а ma Jlсupiв

Bid noodукmiв cuDo| фDаК1|ii
маclt||L]l I

.lt:----------,....
H!r.............
Hд...'.'.....'
(t9s...........

Bil a,жilлuв uх бio лo еiчнuх

Bil cmаmuчнuх наванпа-
ж 9 !!.9'''k'iQ. l !!! !!.u )
.Qуэll*эп!.........''...,.''.'''''''.'''''''.''.''.''......'...''..''.i...'''..-..........'.

* Тiльхu dм $упna 3noлмеPнuхммеPioлiв.
** Tillькu dм шхipною вуnmL

Бн
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пp oфrсiй Ta пo сaД .'p uui* 
"xlpi::fl ,* цIoмiсячн o B lrДa €TЬ сябезoплaтrro Милo' миroчi Ta знeпrкoлжyrонi зaсoби

.,,*,'3Jxi""Чll#"- il;ЬТ,fl?J##Ч:Жнa oснoвi Tипoвиx нopМ BI4ДaBaTИбeзoплaтнo Милo нa

Ha yмивальники всiм poбiтникaм пo 50 г.

Дodqmoк JYs 12
do poзdiлу 6

пpaцiвникiв, яким беiкоlпiБ"lio 
-*----i

;:H:J:*::"l: ji.l"j:l' yaйстеp rлектp",i,"""ii.'.;;;;-;;;;;;;ffi;#*

C. HЕМЧЕнкo

Ю. CЛЮCAP

i:-'E#l''}.f1l#;x*x.#;11l}'.'h;м";..rr#*# ,,.i
l  чaння i

_l-lЁЁбз;ёPЫ,йA9.;99Ё:dн.fl-:^r.ч*1iЁri}:i{.#1x.6;'1Ё.l'Ёg'. pp""c"q-+цj.*-'.fl.....-."" ;

Г-iтЁiййfi#:'f-......'.'','-'''''...'''.....'',,.''.-.*.jнз:*tlцgц{лeфP"f
i  .  

rщlDпиA vJlу)KoLt '  ПpoB.lн)кенеp. мaпtинiст еknиeDят^ho ';^'; ' : .: ' . ;^--: ]] ' ' ] . .---*-#Hжl:1iТ':i;,#.Т il}'ЁТ#;ц*нryжiжня;i*: ж: i
; i ,;'---меxашчнaдi,';;i' 

^ 

l;, #;цi;"-й;й;;еЁ;;йp:Ёеffiil;;;;ектp"й";;;ilй.Ъ;;Ё;-i
i j пpoвiдний iнженep-еrтeрiеd;;";;.й;мБ''Ё"*"-i"^,i;;;;;-;;;;:-.:^:.'._.]]-.--j
i 

--.--'.""^lJrDпццl 
j З"-:],""j 

iнженeЁ:Ёrтёщй,*,"-.i.-ipo'o"Ёp-' 
ййй'-;;;d;й;;йй;-

j i 
елекгpooблaднaння, елeкTpoмoнтep . p.'o',y no"lTpяIrиx лiнiй електpoперrдaч'j i елeKгpoмехaнiк пo зaсoбaм aвтoМaтики тa пpибopaм тех. oблaдrraцня, кaбель-

i 
j нaч€шьник служби, 'uй.l1p1 

1,,oсan АвP;йййi;' ;;;d;* y.i.""""--.i."цi| ]i i вoДoпoстaчaння' мarцинiст нaсoсних стarтцiй кaнaлiзaцii, 'й;l;;;";;;;;;;- j

--'." i''n.нll;н*#f;;'й;.;;* lжffi*.ftffi#i;.e..+..pэ.yд *-- ----------. '.'',. ]

li)';i:'r''l ltс

ffi
I{II "B0Д0IilIlAЛ'
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Ilopяdoк
З.IИeнu| eн ня p o злtipу о dн op аз o в oi d o n oмo zu,

яка наdаemьcя nomеpniлolvtу вid нещшcнozo вunаdку на вapoбнuцmвi, якщo
нещаcн uЙ в шnаd oк mpаnuвcя внаcлid o к нeв uкo rt ання nomеpniлшм в uл,to z

IIopI'4шmuвншх акmiв npo oхopoну npацi

i Пonvш"""" 
" 

п"'.;.;";;;;i'^.^*.*r"Ё.l ;;;;;;;;;;-;..;;;-j Пopyшення з бокy потерпiлогo, 
"кi 

б'й ;'"iЁБ ' 
"p".

todшmoк Jw 13
do poзdiлу 6

lB;-;ffi;; роffiffi ;-й;|ыn;"ffi;;.i;,;;;;;;;;;

Поpyrшення тpyдовоi i виpoбни.roi дисциплй;y ilйy
числi:
HеBикoнaння пoсaДoBих oбов'язкiв:

yстaTкyBalrня' MaIпиЕ' мeхaнiзмiв ;
пoрyшення технoлoгiчногo пpoцесy;
Пopyшення пiд uaо екcплyaTaцii тpaнспopTIIих зaоoбiв; пo-
Pyш".e"F.няпp"?".B"иJIДор..o-ж"н}9l.9..pyхy-......
Bикoнaння poбiт з вi.цклrочeними, ;;;;p;йй й;б;й*-
кoлекTиBнoГo Зaхистy, cисTrМaМи сигнaлiзaцii' вентиляцii.
oсвiтлення тoшo

.{иpектop КП кBoдо

Гoлoвa пpoфкoмy

i Poзмip ЗMеHIIIeння oднopaзовoi
^ _ ^ - - ^ _ _ _  / o / \Д"q"Ц.9.}t-o-I"t-1f/pi)

дo 100

дo 4О

дo 40

C. HЕМЧЕHкo

Ю. CЛЮCAP

{....фl,i,:,фf;;1.:1#:#d.i
; Е
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,[{odаmoк Лb 14
do poЭdiлу J|Ф 7

ПoЛoжЕtIH,{
npo nopлdoк вadачi бeзnpoцeнmнoi noзaкu

np а цiвн a калt КП < B o d o кан ал>>

i P:jr:-9:..",oцентнoi пoзики здiйснroеться Еa зBopoтнiй oснoвi.
й;;й;;;;;;;.твaпpи фiiнaнсoвiй Мo}клиBoстi нa:.IIpoBeденнЯ Дopoгих Ме.цичних oпеpaцiй 'u oi*y"u'"";. oплaTy зa нaBчaн}Iя, y тoМy числi дiтей пpaцiвникiв;. нa prмoнT Тa пoкpaщrння житлoBих yМoB.

1Дтетy 3; lr*:::'"-"^11T:jry?_o11.""'.зa pirпенняМ .цирeкTopa пiдпpиeмсTвa тa пpoфспiлкoвoгo
;"i'*:::,:::T::":11'1чta,.пiлпи.";".i;.;i;;;;;;Ё;;ffi ;йii;':;:
1;#HжпоЗики 

мiж КП nЬoдoou'u,,> i пp.aцiвникoМ йй#;;" 'Тf,liil?;- фopмi, згi-

кo-

в КП кBоДoкaнa.п)) rrе меEIII

пpaцiвникy пoзики шляxoм

C. HЕМЧЕнкo

Ю. CЛЮCAP

:1lo зaкoнo.цaBсTBa.
5. Пoзикa Мoже бщи видiленa пpaщiвн}Iкy, якщo стaж poбoти:iж Десять рокiв.
6. Пoзикa пoгаUт&eTЬcЯ з нaсTyIIнoгo мiсяця зa мiсяцем видaчi

й;;; II.BеpIIенню.

,.{иректоp КП <Bo

Гoлoвa пpoфкoмy

iдя;t l't-{j /i jЁF5у7i\' tt l j ,/.9i.
* +-... ".,;-].--. 4iьо

v*;s]..*;;Ь: п[PBtlltliA
ПP{}Фt]fllЛti
0Рl'Afll3All

ltll ..B0JiOк
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flodаmoк Jуb 15
do poзdiлу J|h 7

ПoЛoЖЕння
npo nopяdoк onЛаmu 3а l|авчшнflя у вuщaх mа cеpedнiх

c n e цi аль н aх у u б o в uх з а t<ll о d ах op o цi u o o *алl n id n p i €'ryl c m в а,
щo nidвшuцtlomь cвiЙ npoфecioнальнuЙ piieнь

{aне Полo)кення пoшиploсTЬся нa
clilътиЙ piвень пo пpофесiях, нЪобхiдних

пpaцiвникiв пiдпpиеMcTBa, щo пiдвищyroть свiй пpoqе.
лля пiдпpиlМсTBa, якi вiдпpaцюB€}ли нa пiдпpиемсiвi.з*

Pirпення пиTaIIня прo oплaTy IIpoBo.циTЬся нa пiдстaвi зЕUIBи пpaцiвник a, rtiдпиcaнoгo кеP}никоМ сTpyкTypIIого пiДроздiлy, спiльнoгo pirпeння aДмiнiстрaцii тa пpoфспiлкoвoгo комiтеry.ПiдпpиемсTBo oIтЛaчyr IIOBIIy сyмy зiiд"o .цoгoBopy мiж КП <Boдoкaнuш) тa ytбoвим зaLtr"Ь'ДоМ.
У випaдкy пpипинення пpaцiвникoМ Tpy.цoвиx вi.цнoсин з poбoтoДaBцеM (кpiм випaдкiв зз..ЛЬнення у зв'язкy зi омеpтro Чи TpиBaJIoro хвоpoбoю), звiльн."'" npuцiвникa зa п6p}TIIеHHЯ трr.:.*вoi Дисщиплiни, невикoнaння слyжбовиx.обoвiязкiв ynpooou* IIaBчaI{}Iя aбо дo зaкiнчення п,яТс']:к€шrн.цapнoгo poкy вlц poкy, B якoМy зaкiнvyсть." 'un. нaвчaння' пpaцiвник зoбoв,язaний кoмпеl.сyBaTи пiдпpисмсTBy пoBIIy сyМy Bapтoстi нaвчaння.

TеpМlн MОxtе нr зaстocoByвaTися.

fiиpектop КП кBo C. HЕМЧЕнкo

Ю. CЛЮсAP
Гoлoвa пpoфкoмy ..ъЁ,?\t L:.{F: J ./'.:s*б

\ 
'-:-"'.}Jt'-i.-: t %sЁ,;т.,{,+--

,i
dЦlftьт)
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lodаmoк lуb 16
do poзdiлу 7

ПoЛo}ItЕIIHя
IIрo Зaoхoчeння Дo сBят Ta IoBiЛейних ДaT Пpaцiвникiв

КП <<BoдoкaнaЛ)>

1. Пpoвoдити МaTеpia.пьне Зaoxoчeння дo roвiлейHl'х Дa.r' з yp.txy.allням безyпиннoгo сTЕDIty:обoти нa пiдпpиемотвi зa н€швнocтi фiнaпсo"oт 'oхo,uЬ."i,

ло 50-pivнoгo roвiлеlо
ло 55.pi.Iнoгo roвiлеlo
дo 60-pivнoгo roвiлеro j -'pи сTtl)lfl

уJ\J : 
.

I

i

1.,.---...,,,,,,..........".,,,,..._.

2. Пpoвoдити МaTеpiальне зaoхoчeннЯ пpи oфopмленrri пенсii зa вiкoм з ypaxyBallням безпе-fеpBIIoгo сTtuкy poбoти нa пiдпpиeмствi:

. при стaжi poбoти до 10-ти poкiв y poзмipi 500 грн.

. пpи стaжi poбoти пoнa'ц l0-ти poкiв y poзмipi 1000 гpн.
3. Пpoвoдити мaтеpia.пЬне зaoxoченн,I пpaцiвникiв дo пpoфесiйrroгo cBЯTa {ня кoмyналЬникa.
4. ПiдотaвoЮ для BиплaTI.IзaoхoчеЕь e сrryжбoвi зaписки EaчaлЬникiв отpyктyprrиx пi.цpoздiлiв ззiзolo диpектоpa пiдпpиемствa.

5. Haкaз }Ia BиплaTy зaoхoчeннЯ Hoмy пopя.цкy.

.{иpектop КП кB C. F{ЕМЧЕFIкO

Ю. сЛЮCAP

poбoти дo 3-x poкiв y poзмipi 300 гpн.
poбoти пoЕaд 3.х рoкiв y poзмipi 500 гpн.

Гoлoвa пpoфкoмy
iъ\ ff.
#r';?*$

IIf,Рltн}l,flA
fiР0ФгJ,l'llI{0BA
rjplAtIl3AЦIя

ltll "iJ(iд0ltAtlAл'



todаmoк Jуb 17
do poзdiлу 7

ПoЛo)кЕння
пpo нaДaнЦя oДнopaзовoi мaтepiaльнoi Дoпoмoги пpaцiBIIикaM

КП <<Boдoкaнaл)>

oднopaзовa мaтерiaльнa ДoIIoMoгa BиДaетьcя пpaцiвникaМ пiдпpиeмствa, якi oпиЕItJIпсL
скpyTIIoМy мaтеpiaльнoМy сTaIIoвищi:

l. У зв,язкy зi смеpтro пpaцiвникa пiдпpисмстBa йoгo нaйбЛиntЧиМ poДичaМ' якi здi
IIoхoBaння (aбо оплauyIoTЬся pитyaльнi пoслyги) y межax мiнiмaльнoТ зapoбiтнoТ плaти.

2. У зв'язкy зi смертro членiв poДини (uoлoвiк, Дpyx{инa, дiти) пpaцiвникa пiдпpиемствa 1
жaх мiнiма.шьнoТ зapoбiтнoi плaти.

3. Пpи тpивaлiй хвopoбi (бiльшlе.цвox TЮкнiв) пpaцiвникa чи непoвнoлiтнix дiтей йoгo
a Taкo)к для пpидбaння лiкiв пpи TpиBaJIомy aмбyлaTopнoМy лiкyвaннi y p-oзмipi , якltiа
y Мrжaх мiнiмaльнoi зapобiтнoТ плaти зa BиcIIoBкoм кoмiсii y склaдi пpeдcтaвникiв
aдмiнiстpaцii.

пpoфком1.

Bи.цaчa кoшrтiв нa мaтepiaлЬнy.цoПoМoгy пpoвoдИTЬcЯ зa piшенняM диpекTopa пiдпpиеМстBl
пpoфспiлкoвoгo кoмiтетy нa пiдстaвi зaяви пpaцiвникa, якtтiт пoтpебyс .цoПoМoги, Ta
.цoкyМеIITlB, пl.цTBеp.цx(ytoчих пpaвo нa ii oтpимaпHЯ. Bкaзaнa ЗaяBa Ta ДoкyМrнTи B oбoв'
ПopЯ.цкy poзгЛя.цaЮTЬся нa зaсi.цaннi пpoфкoмy, якиЙ y кo}кнoМy кoнкpеTнoМy BиIIa'цкy
poзмip oднoptlзoBoi Дoпoмoги.

,{иpектop КП кBoдoкa

Гoлoвa пpoфкoмy

с. нЕМЧЕнКo

Ю. сЛЮсAP

[Ё{lrяrяi.}(til;ЯЖf,

Т.,\ Чи, ,{sе.s&'-Y"fu
КП 

*BUl$lпвt

\. мtdp30
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,Цodаmoк J|b 18
do poзdiлу..I'/b 9

ПЕPЕЛIк
oсiб, вiдшoвiДaльrrих зa Bикoнaння нopп{ i пoлoжeнь

Кoлективнoгo ДoгoBopy пa 2020 piк

Haзвa poздiлiв
Ta lloМrpи п1нктiв

Tеpмiн
Bикoнaння

Пoоa.цa
вi.цшoвi.цaльниx
зa викoнaннЯ

i' сITеIIo.ц,IГY
_.-..,,,,.,',.',.,,,,',''''l''''''-'''''''''''

flиpектop КП <Boдoкa

Гoлoвa пpoфкoмy

;"'ffiy р"ol'----Г.- "u.'*i"й 
;;йб;

кiнця пoтoчIloгo i нaчaльник слyжби,
M1cяця

пocтiйнo нaЧaЛЬник cлужби, i
мaйстеp

C. HЕMЧЕHкO

Ю. CЛЮCAP

4 i  Pоздiл6л.6.7
i Кoнтpоль зa BикopисTaI{няI{ Мию-
! Чих зaсoбiв

f;.".-Г*=.чi.i

, ПЕPу+fr.{\
tРtl,'{су11,*o'o
UРl/lil3Aцlя

кп ..,B0д0ffAtlAJI'.
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flodаmoк Jуb 19
do poзdiлу JVb 9

Bid cmopoнu вЛаснuка:

I{. ЗIFIЕHкO

Г' кAI\4Лик

н. AсДII{OBA

B id np o ф c niлко в oii cmop o н I't :

Io. CлЮCAР

н. сTAPoСТЕHкo

к. ПoЛrЩУк

poбoнoi кoмi сii :-Т#,t#" Зa BикoнaI{I{ЯM
Кoлективнoгo ДoГoвopy нa2020 piк

_ нaчaлЬник ПЕB

_ зaсTyпник диpекTopa

_ гoлoвний бyхгaлтеp

_ нaЧaлЬник BMTП

- нaчaлЬник слyжби I{oC

_ oблiкoвець слyжби I{oC

fiиpектop КП кBoдокaЕaл)

Голoвa пpoфкoмy

n ̂  Bo7o ёс:/t (r

C. FIЕМЧЕFIкO

Ю. CлIOCAP

с-" /L/, l.( еll,t

f"а,n&n t/l/ tflll Ctt

-*t 
l '- \.*;:+

\Sr""t,

d.чffi)
f,,'lftТfrur..rз\к**:sJ

trffifr[:
{fzBшЦ
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