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Відповідно до статті 14 Закону України «Про колективні договори і угоди» 
від 01.07.1993 № 3356-ХІІ, протоколу № 1-21 від 05.08.2021 спільного засідання 
між представниками адміністрації ДСП «Об’єднання «Радон» та профспілковим 
комітетом НПО «ДСП «Об’єднання «Радон», пункту 1.9 розділу І Колективного 
договору Державного спеціалізованого підприємства «Об’єднання «Радон» 
на 2019 -  2024 роки, зареєстрованого в Управлінні праці та соціального захисту 
населення Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації 
09.01.2020 за №40 (далі -  Колективний договір) Роботодавець в особі т.в.о. 
директора Державного спеціалізованого підприємства «Об’єднання «Радон» 
(далі -  Роботодавець), з одного боку, і профспілковий орган, що представляє 
інтереси трудового колективу, в особі голови Первинної профспілкової 
організації Державного спеціалізованого підприємства «Об’єднання «Радон» 
(далі -  Профспілкова сторона), з іншого боку (надалі разом -  Сторони) 
дійшли згоди щодо внесення нижченаведених змін та доповнень до 
Колективного договору.

Сторони домовились:
1. Доповнити пунктом 8.3.1. розділ VIII Колективного договору і викласти 

в наступній редакції:
«8.3.1. Відраховувати кошти профспілковій стороні на культурно-масову, 

фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі 0,3 % фонду оплати праці за рахунок 
виділення бюджетних асигнувань.»;

2. Виключити пункт 14 додатку 5 до Колективного договору;
3. Доповнити новим пунктом 4.7. розділу IV додатку 4 «Положення про 

преміювання працівників Державного спеціалізованого підприємства 
«Об’єднання «Радон» за основні результати господарської діяльності за місяць 
до Колективного договору і викласти в наступній редакції:

«4.7. Надавати матеріальне заохочення у вигляді премії до державних свят 
(28 червня -  День Конституції України; 24 серпня -  День Незалежності України) 
0,5 Прожиткового мінімуму»;

4. Доповнити новим пунктом 4.1.13. розділ IV додатку 1 «Правила 
внутрішнього трудового розпорядку Державного спеціалізованого підприємства 
«Об’єднання «Радон» до Колективного договору і викласти в наступній редакції:

«4.1.13. Забезпечувати доставку персоналу Підприємства на робочі місця 
за встановленими маршрутами та з робочих місць, зворотно за тим же 
маршрутом відповідно до встановлених правил внутрішнього трудового 
розпорядку та згідно затвердженого графіку руху транспорту Підприємства.»;

5. Пункт 9.2. розділу IX Колективного договору викласти в наступній 
редакції:

«9.2. Членам виборних профспілкових органів (голова ППО, заступник 
голови ППО, бухгалтер ППО або скарбник ППО, член ППО), не звільненим від 
своїх виробничих чи службових обов'язків, надається на умовах, передбачених 
колективним договором вільний від роботи час із збереженням середньої 
заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших 
громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в 
роботі виборних профспілкових органів, у обсязі чотирьох годин на тиждень»;



6. Пункт 10. додатку 5 «Положення про порядок надання матеріальної 
допомоги працівникам ДСП «Об’єднання «Радон» Колективного договору 
викласти в наступній редакції:

«10. Матеріальна допомога працівникам, які виходять на пенсію при
припиненні трудового договору у зв’язку з виходом на пенсію, робітнику 
виплачується одноразова матеріальна допомога за умови, що працівник досяг 
пенсійного віку на Підприємстві.

Розмір цієї матеріальної допомоги визначається залежно від стажу роботи 
на Підприємстві (до стажу роботи включається стаж роботи на ДК «УкрДО 
«Радон», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП 
«Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК»):

до 5 років -  1 Посадовий оклад;
від 5 до 10 років -  2 Посадові оклади;
від 10 і більше років -  3 Посадові оклади.».;
7. Замінити в тексті Колективного договору слова «генеральний директор» 

на «керівник»;
8. Доповнити новим пунктом 7.1.34. розділ VII Колективного договору і 

викласти в наступній редакції:
«7.1.34. Забезпечити страхування працівників від нещасного випадку та 

надання невідкладної медичної допомоги.»
9. Внести зміни та доповнення до додатка 2 «Перелік робіт, професій та 

посад працівників ДСП «Об’єднання «Радон», які одержують додаткові 
відпустки» і викласти зміни в редакції, що додається.

10. Внести зміни та доповнення до додатка 13 «Перелік робіт, професій 
працівників Харківської міжобласної філії ДСП «Об’єднання «Радон», які 
отримують додаткові відпустки, і викласти зміни в редакції, що додається.

11. Ці зміни та доповнення підлягають повідомній реєстрації та укладені 
утрьох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову 
юридичну силу.

Зміни та доповнення до Колективного договору підписали:

Від Роботодавця:
Т.в.о. директора
ДСП «Об’єднання «Радон»

2021 р.

Від Профспілкової сторони:
Голова
первинної профспілкової організації



Зміни та доповнення до додатка 2 
до Колективного договору

робіт, професій та посад працівників ДСП «Об’єднання «Радон», 
які одержують додаткові відпустки

№
з/п

Назва посади, професії Тривалість щорічної додаткової 
відпустки (календарних днів)
За ненормо- 

ваний робочий 
день

За особливий 
характер 

праці
1 Радник директора 7 -

2 Головний інженер 7 -

3 Завідувач складу 7 -

Начальник управління персоналу 
ДСП «Об’єднання «Радон» О.І. Лейченко



Зміни та доповнення до додатка 13

Перелік робіт, професій та посад працівників Харківської міжобласної філії ДСП 
«Об’єднання «Радон», які отримують додаткові відпустки

№
з/п Найменування посади, професії

Код КП 
ДК-003- 

2010

Тривалість щорічної додаткової 
відпустки (календарних днів)
За

ненормова
ний

робочий
день

За роботу у 
шкідливих 
та важких 

умовах праці

За
особливий
характер

праці

1 Провідний економіст 2441.2 7 - -

2
Провідний інженер з комп’ютерних 
систем регіонального центру обліку 
радіоактивних відходів

2131.2 7 - -

п
і Л

Інженер з матеріально-технічного 
забезпечення II категорії гаража 2149.2 7 - -

4 Слюсар-ремонтник 6-го розряду 
гаража 7233 - 7 -

5
Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування 
6-го розряду гаража

7241 - 7 -

Начальник управління персоналу 
ДСП «Об’єднання «Радон» О.І. Лейченко
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