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керуючись tryнктом 10.7 розлiлу десять Колективного договору та статгею 14

ЗаконУ УкраiЪИ <ПрО колективНi договори та угоди>, з метою приведенн,I окреNIих

положень Колективного договору у вiдповiднiсть до законодавства про працю,

сторони,,щоговору вирiшили внести насryпнi змiни та доповнення:
1. У роздiлi першому Колективного договору:
1.1. Пункт 1.6 Колективного договору - викJIючити,
|.2. Пункти |.7 , 1 .8 Колективного договору вiдповiдно вважати

гryнктами 1.6,I.7.
1.3. ,Щоповнити роздiл перший Колективного договору tryнктами 1.8, 1.9, 1.10,

1.11, 1.12 такого змiсry:
<1.8. Колективний договiр зберiгас чиннiсть у разi змiни складу, структури,

найменування Пiдприемства.
t.q. У разi ръорганiзацii Пiдприсмства Колективний договiр зберiгае чиннiсть

протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згоДою

CTopiH.
1.10. У разi змiни власника Пiдприемства чиннiсть Колективного договору

зберiгаеть." npor"roM строку Його дiТ, але не бiльше одного року. У цей пеtrliод

Сторони повиннi розпочати переговори про укjIадення нового чи змiну або доповнення

чинного Колективного договору.
1.11. У разi лiквiдацiт Пiдприемства Колективний договiр дiе протягом усъ,ого

строку проведення лiквiдацii.
1.12. Положення Колективного догоВоРУ, як i труловi договорИ, Що укJIадаю,]гься

з працiвниками Пiдгrриемства, не повиннi погiршувати становище працiвнlакiв

пopiBIUIHo з нормаМи чинноГо законоДавства. Положення Колективного договору i

трудових договорiв, Що обмежують права i гарантii праuiвникiв Пiдприемства

порiвняно з чинним законодавством, с недiйсними.).
2. У роздiлi третьому Колективного договору:
2.1. Пiдгryнкт3.1.2 гryнкry 3.1 доповнити абзацем другим такого змiсry:

<<Посадова iнструкцiя розробляеться у вiдповiдностi iз ,Щовiдником
квалiфiкацiйних характеристик професiй, в якiй може бути передбачено виконаLння

од""Й з працiвникЬ обоЪ'язкiв iншого працiвника у випадках тимчасовоi вiдсутностi

останнього (хвороба, вiдгryстка, вiдрядження тощо). При покладаннi таких додаткOвих

обов'язкiв на прачiвника Адмiнiстрацiя враховус реальнi можливостi iх викона.шня,

квалiфiкацiйнi вимоги та завантаженiсть працiвника. Оплаry виконан}ш додаткових

обов'язкiв провадиться вiдповiдно до законодавства про працю та цього Колективного

договору.).
1.z.пrдrrУнктИ з.1.5, з.1.7 _ з.1.9 гryнкry з.1 викласти у новiй редакцii:
(з.1.5. Визначати кадрову полiтику за принципом piBHocTi трулових прав Bcix

цромадян незtшежно вiд походження, соцiального i майнового стану, расово[ та

нЪцiональноТ приналежностi, cTaTi, мови, полiтичних поглядiв, релiгiйних переконань,

роду i *apun .py занять, мiсця проживання та iнших обставин як при прийняп,i на

робоry, так i при просуваннi по службi.
з.1.7. При змiнi в органiзацii виробництва i працi працiвники можуть (5ути

звiльненi з пiдстав, перелбачених п. 1 ст. 40 КЗпП Украiни, зокрема але не виключl{о, у

разi:
реорганiзацii Пiдприсмства або його окремих гriдроздiлiв;

- структурних змiнах в органiзацii управлiння Пiдгrриемством;



- запровадженнi нових, вдосконilлення iснуючих систем органiзацii праui;

- скасування окремих напрямкiв дiяльностi Пiдприемства;
- припинення виробництва певних видiв продукцiТ таlабо надання певних вltдiв

посJryг;
- перепрофiлювання Пiдприомства,

якщо зазначенi змiни супроводжуються
працiвникiв.

скороченнrIм чисельностi або штату

3.1.8. У випадках запланованого звiльнення працiвникiв у зв'язку 1з змlнам.и в

органiзаЦii виробНицтва i прачi (з пiдстав, передбачених п. 1 ст. 40 КЗпП Украi,ни)

пЪп.р.дrrи працiвникiв персонtшьно про майбутнс вивiльнення не пiзнiше, нiж за два

мiсяцi. При цьому запропоЕувати працiвнику iншу наявну робоry (BaKaHTHi посади) за

вiдповiдною професiсю чи спецiальнiстю. У разi вiдмови вiд неТ працiвник

rrрацевлаштовуеться самостiйно.
При звiльненнi з пiдстав, передбачених п. 1 ст. 40 КЗпП Украiни, виплатити

працiвнйку вихiдну допомоry у розмiрi двомiсячного середнього заробiтку так:ого

працiвника.
При звiльненi працiвникiв у зв'язку зi змiнами в органiзацii виробництва i праui

врахуватИ переважНе право на залишення на роботi, передбачене ст. 42 КЗпП УкрtttЪи

та iншими законодавчими актами.
3.1.9. У зв'язку зi змiною iстотних умов прачi - системи та розмiрiв оплrати

працi, пiльг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу,

сумiщення професiй, змiну розрядiв й найменування посад тощо -персоналiьно
повiдомляти працiвника не пiзнiше нiж за два мiсяцi. Якщо працiвник не згоден на

продовження роботи у нових умовах, трудовий логовiр пришинясться вiдповiдно до гr.

6 ст. 36 КЗпП УкраТни з виплатою вихiдноТ допомоги у розмiрi двомiсячногО
сер9днього заробiтку такого працiвника.

2.3.,,Щоповнити роздiл гryнктами 3. l . 1 0-3. 1 . 1 2 такого змiсту :

3.1.10. Самостiйно розраховувати кiлькiсть робочих мiсць для працевлаштув€lння

осiб з iнвалiднiстю вiдповiдно до нормативу, встановленого чинним законодавст,вом

УкраiЪи i забезпечувати працевлаштування осiб з iнвалiднiстю.
3.1.11. Вживати нЪобхiднi заходи по створенню та збереженню кiльк.оотi

робочих мiсць для пiдтримки молодих спецiалiстiв, забезпечувати гарантiТ соцiального

захисту BeTepaHiB працi та людей похилого BiKy.

3.t.t2. ЗабеЪпечувати фiнансування витрат на пiдвищення квалiфiкацii

працiвникiв та визначати граничнi перiоди обов'язкового проходження пiдвищtlння

квалiфiкацiт у навчЕtльних закJIадах та на виробництвi не рiдше одного рtlзу на п'ять
poKiB.>.

3. У роздiлi четвертому Колективного договору:
3.1. назву розлiлу четвертого викJIасти у настуtlнiй редакцii;
(4. Соцiальнi гарантii, пiльги, компенсацiт та органiзацiя оздоровленI{JI i

вiдпочинку працiвникiв>.
3.2. пiдrryнкти 4.1.2,4.1.5 гryнкry 4.1 викласти у такiй редакцiт:
<<4.|.2. У випадку cMepTi працiвника, надати його родинi (близьким родичам)

одноразову матерiальну допомоry для оплати ритуальних послуг на умовах визначених

Положенням про MaTepitmbнy допомоry та матерiальне заохочення працiвн:икiв

державного пiдпри€мства (ДUI) (додаток J\Ъ 2 до Колективного договору).



4.1.5. За наявностi фiнансових можливостей, надавати працiвникам MaTepialrbHy

допомоry
матерiальна допомога надаеться на безповоротнiй ocHoBi Еа пlдстаI]ах,

визначених Положенням про матерiальну допомоry та матерiальне 3аохоче,нн,I

працiвниКiв держаВного пiдПр".".rru (ДUI) (додатоК Jф 2 дО КолектиВного договорlу),

МатерiалЬна допоМога надаСться за заявоЮ працiвника (за заявою будь-коl,о з

родичiВ прашiвниКа у випадку наданнrI матерiальноi допомоги у зв'язку зi смеlэтю

npaui"H"Ka) абО на пiдставi кJIопотаннII посадових осiб Пiдприемства. Розмiр

матерiальноi допомоги У кожному конкретному випадку визначаеться Адмiнiстрап,iею

a урu*у"uнням фiнансових можливостей Пiдприемства та потреб прачiвника. Надання

матерiальноi допомоги оформлюсться HaKitзoM.

матерiальне заохочення надаеться на умовах визначених у Положенням про

матерiальну допомоry та матерiальне заохочення працiвникiв державFIого

пiдприемства <,ЩIЯ> (додаток Ns 2 до Колективного договору),
Прачiвникам Пiдприсмства, якi мають дiтей-учнiв вигryскнИх класiВ cepeJlHix

,ur-rrogcBiTHix навчuLльнИх закладiВ, У ДенЬ свята костаннiЙ дзвоник) Та дiтей_у,lцig

1-з класiв, 1 вересня надасться додатковий вихiдний день iз збереженням середнього

заробiтку
для працiвникiв, що направляються У вiдрядження, встановлюеться розмlр

добових витрат у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства.
гаранiii, пiльги та компенсацii надаються працiвникам вiдповiдно до чинного

законодавства УкраiЪи та умов Колоктивного договору,D,
З.З. Пiдггункт 4.1 .7 гryнкту 4.1 Колективного договору викJIасти у новiй редакцii:
<4.|.7. За наявностi фiнансових можливостей, працiвникам за iХ заявою,

надасться безвiдсоткова грошова допомога на поворотнiй ocHoBi (позика), про що

укJIадасться вiдповiдний договiр.
Позика надасться прачiвнику

витрат не частiше, нiж 1 (один) piв на

у разi звiльнення працiвник зобов'язаний повернути позику не пiзнiше дня

звlльненшI.).
З.4. .Щоповнити пункт 4.1 Колективного договору пiдгryнктом 4.1.8 такого змi,сry:

(4.1.8. В межах затверджених показникiв фiнансового плаЕу органiзовувати: для

працiвникiв Пiдприсмства культурно-освiтнi, розважальнi, оздоровчi, спортивно-

MacoBi заходи.
КульryрНо-освiтнi, розважальнi, оздоровчi, спортивно-масов1 заходи мо;куть

проводиТись У робочий час або у вихiднi та святковi днi,>,

З.5. ,Щоповнити 11ункт 4.2 Колективного договору пiдгryнктОм 4.2.6 таКого зм,iсry:

<<4.2.6. Сприяти Ддмiнiстрашii в органiзацii для працiвникiв Пiдприсмtства

культурно-освiтнiх, розважЕrпьних, оздоровчих, сtIортивно-масових заходiв,>>,

4. У розлiлi п'ятому Колективного договору:
4.1. Пункти 5.2 - 5.10 викJIасти у такiй редакцii:
<5.2. На Пiдприсмствi за загаJIьним правилом, встановлюсться:

- 40-годинний робочий тиждень.
- п'ятиденний робочий тиждень з двома вихiдними днями - субота i

час початку i закiнчоння робочого дня та час початку i закiнчення

харчування i вiдпочинку визначаеться Правилами внутрiшнього трудового

д.Ъ*ч""ого пiдпри.r.rrч (ДUI) (додаток Ns 3 до Колективного договору),

для забезпечення його термiнових грошових
кЕrлендарний piK.

недiля.
IIерервII для
розпоt}ядку



Щоденний облiк виходу на робоry працiвникiв проводиться у табелях облriку

використання робочого часу працiвникiв Пiдприемства, що ведуться кадроЕtою

сrryжбою (вiддiлом тощо) Пiдприемства.
5.З. Норма робочого часу за облiковий перiод розраховуетьсЯ за каJIенДареМ

п'ятиденного робочого тижнJI з двома вихiдними днями в субоry i недiлю та

вiдповiдним зменшенням тривilлостi роботи напередоднi святкових та неробочих днiв.

5.4. Щля окремоi категорiТ шравникiв Пiдприсмства, посади яких вiднесено до

категорiЙ <Фахiвцi>, <<ТехнiЧнi олужбОвЦi), <РобiтниКи)), З урахуванням xapaкTelly i

умов працi, може бути запроваджений пiдсумований облiк робочого часу.- 
При пiдсумованому облiку робочого часу робота працiвникiв реryлюст,ься

графiками роботи (змiнностi), який розробляються Адмiнiстрачiею i погоджуютьOя з

пр.л"ruuником 1фудового колективу. Графiки роботи (змiнностi) розробляються та]ким

"йпо*, щоб тривалiсть робочого часу за облiковий перiод не перевицIуЕ}ала

нормiшьНого числа робочиХ годин, передбаченого ст. 50 та 51 КЗпП Украiни.

При встановленнi пiдсумкового робочого часу:
- застосовусться рiчний облiковий перiод;
- встаноВлена закОнодавствОм абО вiдповiдНо до ньоГо норма робочогО ЧilС1l цд

день чи тиждень може
облiковий перiод.

5.4.1. Виходячи

не дотримуватись. Але il дотримання е обов'язковимi

з виробничих потреб, Адмiнiстрацiя за погодження}д

представником трудового колективу може встановити, з урахуванням характеру 1 умов
прачi тривалiсТь роботИ протягоМ дня за пiдсумованим облiКом робочого часу до l2
годин робочого часу на змiну.

iривалiсть роботи протягом дшI за пiдсумованим облiком робочого часу

встановлюсться з урахуванням характеру i умов працi.
ГрафiкИ затвордЖуютьсЯ керiвником Пiдприемства та доводяться до працiвнlикiв

не пiзнiше нiж за один мiсяць до введення ix в дiю.
При змiннiй роботi працiвники черryються по змiнах piBHoMipHo. Перехiд з

однiеi змiни в iншу повинен здiйснюватися, як lrравило через кожний тиждеtIь в

години, визначенi графiками змiнностi.
Тривалiсть п.рЪр", в роботi мiж змiнами мае бути не меншою подвiйноТ

трив€Lлостi часу роботи в попереднiй змiнi (включаючи час перерви на обiд),

призначення працiвника на робоry протягом двох змiн пiдряд заборонясться.

5.'4.2. При пiлryмованому облiку робочого часу графiками роботи на облiковий

перiод мають бути передбаченi днi щотижневого вiдпочинку. У рiчному облiкоЕtому

перiолi, кiлькiсiь u"*iдrr* днiв за графiком роботи (змiнностi) не tIовинна бути

цaй1цоо, нiж кiлькiсть повних тижнiв цього облiкового перiоду. Робота у визначенi

вихiднi днi компенсуеться у вiдповiдностi до Колективного договору та у порjflдку

передбаченому законодавством (статгя 72 КЗпП УкраiЪи),
5.4.з. При пiдсумованому облiку робочого часу, час вiдпрацьований понад

HopNry тривtulостi робочого часу за облiковий перiод, вважасться надурочнIlм i

отlлачу€ться згiдно з ст. 106 КЗпП Украiни.
робота понад норму робочого часу, передбаченого графiком роботи (змiннос,тi) в

okpeMi днi, тижнi облiкового перiоду, при збереженнi норми робочого час,/ за

облiковий перiод, не € надурочною роботою.



5.4.4. ПiдсумованиЙ облiк робочого часу кожного працiвника здiйснюеться 3а

табелем виходiв на робоry та затвердженим графiком роботи (змiнностi) за облiковий

перiод.
5.4.5. При роботi у нiчнiй

скорочусться на одну годину. Нiчним
час встановлена тривалiсть роботи (змiLни)

вважасться час з 10 години вечора до б години

ou'n''r.o.u. 
При пiдсумованому облiку робочого часу трива.пiсть нiчноi робiоти

зрiвнюеться з денною.
5.4.7. Робота в нiчнiй час фiксуеться в табелi робочого часу.

Забороняеться залучення до роботи в нiчнiй час:

- жiнок;
- осiб, молодших вiсiмнадцяти poKiB;

- iншi категорii працiвникiв, передбачених законодавством.
робота iнвалiдiв у нiчнiй час догryскаеться лише за ix згодою i за умови, щ() не

суперечить медичним рекомендацiям.
5.5. ПрацiвникiЪ, посади яких вiднесено до категорiй <Фахiвцi>, <Технtiчнi

службовцi>, <робiтники)), за потреби зttлучають до черryваннrI з метою виконilння

обов'язкiв, передбачених iхнiми посадовими/робочими iнстрУкцiЯМИ У ДНi Та ГОД]LlНИ,

що с неробочими.
прачiвникiв, посади яких вiднесено до категорii <професiонали>, зtLлучають до

черryванIuI з метою забезпечення як вирiшення питань з оперативного керiвництва та

поърд"rrчцiт дiяльностi струкryрних пiдроздiлiв Пiдприемства, так i з метою виконiiння

обоъ'язкiв, передбачених Iхнiми посадовими iнструкцiями У днi та години, ПIо €

неробочими.
5.5.1. Роботодавець може з€tлучати працiвникiв до черryвання не частlше од]шого

днем) залучають до черryваннrI до початку робочого днJI, робочий день чергового

закiнчусться ранiше (на кiлькiсть годин черryвання).
У днi, коли працiвника (як з нормованим, так i ненормованим робочим д,нем)

залучаюТь дО .r"рryЪu""я пiсля закiнчення робочого дня, наступний робочий день

чергового починаеться пiзнiше (на KiлbKicTb годин черryвання).

у днi черryвання тривалiсть робочого часу рtlзом з черryванням мас дорlвнювати

НОРМаЛЬНЙ 
ТJJНЖ'JJi]j"fiХЁxi"'lЬЧН;1" ..u час початку i закiнченшI робочого

дня у днi черryвань визначають графiками черryвань,

5.5.4.-Черryвання у вихiднi, святковi й неробочi днi праuiвникам компенсусться

наданшIм iншого дня вiдпочинку у мiсяцi, на який прип€rло черryвання. Iнший день

вiдпочинку може передувати черryванню, якщо черryвання припадае на кiнець мiсяця.

Iнший день вiдпочинку мас бути визначений графiком черryвань.

5.5.5. роботода".ц, ро.робляе графiки черryвань i доводить ix ДО ЧеРГОВИ:К ПiД

пiдпис не пiзнiше нiж за тиждень до черryвання.
5.6. Працiвнику, якому за медичним висновком необхiдна бiльша кiлькiсть

перерв, за його з€UIвою встановлюсться iндивiдуальниЙ режиМ роботИ (як з повНИIvI, ТаК

i з^непоuним робочим часом) з урахуванням iHTepeciB Пiдприемства i працiвника.



Iндивiдуальний графiк роботи (як з нормtшьною, так i з неповною тривiLлlOтю

робочого часу) може встановлюватися за заявою працiвника Пiдприемства, яl:що

робота за iндивiдуilльним графiком не суперечить iHTepecaM ПiдприсМсТВа.
За заявою вагiтноi жiнки, жiнки, яка мае дитиЕу BiKoM до чотирнаДцяти poKiB,

або дитину з iнва.tliднiстю, в тому числi таку, що знаходиться пiд ii опiкуванням, або

здiйснюе догляД за хвориМ членоМ ciM'i вiдПовiднО до медичного висновку, може бути

встановлений неповний робочий день або неповний робочий тиждень iз оплатою
пропорчiйно вiдпрацьованому часу.

5.7. Напередоднi святкових i неробочих днiв тривалiсть роботи для працiвнltкiв
ПiдприсМства, KpiM працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого дня,
скорочуеться на одrry годиtry.

5.8. Залучення до надурочних робiт або до робiт у вихiднi, святковi та неРОбОЧi

днi може здiйснюватись лише у виняткових випадках, передбачених законодавстВОМ,

на пiдставi наказу Пiдприемства.
5.9. Для працiвникiв Пiдприемства можуть бути запровадженнi надомна та

дистанцiйна роботи на умовах трудового договору про надомну робоry та дисТанцiЙнУ

робоry за типовою формою затвердженою центраJIьним органом виконавчоi влади, Що

забезпечуе формування державноТ полiтики у сферi трудових вiдносин.
На час зацрози поширення епiдемii, пандемiТ, необхiдностi самоiзоляцiТ

працiвника у випадках, встановлених законодавством, таlабо у разi виникненtш За|F)оЗи

збройноi агресiТ, надзвичайноI сиryацii техногенного, природного чи iншого характеру:
5.9.1. Надомна робота може запроваджуватися наказом (розпорядженrшм)

Пiдприемства без обов'язкового укJIадення трудового договору про надомну робо:ry в
письмовiй формi. З таким наказом (розпорядженням) працiвник ознайомлюс]гься

протягоМ двоХ днiв З дня йогО прийнятТя, rше до запроВадження надомноi роботlr. У
такому разi норми частини третьоi статгi 32 КЗпП УкраiЪи не застосоВУЮТЬСЯ.

ПiдприеМство самОстiйнО вирiшуе, в якиЙ спосiб доручати працiвниковi робс,ry i
контролювати it виконання, та забезпечуе достовiрний облiк виконаноТ роботи.

надомна робота може бути запроваджена викJIючно для працiвникiв, якi мають

практичнi навички виконання певних робiт або можуть бути навченi таким навичка]и.

У разi запровадження надомноТ роботи робоче мiсце працiвника е фiксовани]и та

не може бути змiнено з iнiцiативи працiвника без погодження з ПiдприеМСТВОМ.

Працiвник у разi неможливостi виконання роботи на фiксованоМУ рОбОЧОМУ

мiсцi з незitпежних вiд нього причин мае право змiнити робоче мiсце, за умtови
повiдомлення генерального директора Пiдприемства не менше нiж за три робочi днri до
такоТ змiни у спосiб, визначений труловим договором про наДоМЕУ РОбОry.

при виконаннi надомноi роботи на працiвникiв поширю€ться загitльний реjким

роботи Пiдприсмства. При цьому тривалiсть робочого часу не може перевищу]}ати

норм, передбачених статтями 50 i 5l КЗпП УкраТни.

Виконання надомноТ роботи не тягне за собою змiн у HopMyBaHHi, оплатi праlдi та

не впливае на обсяг трудових прав працiвникiв.
Вагiтнi жiнки, працiвники, якi мають дитиЕУ BiKoM до трьох poKiB або

здiйснюють догляд за дитиною вiдповiдно до медичного висновку до досягнення нею

шестирiчНого BiKy, працiвники, якi мають двох або бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB або

дитину з iнвалiднiстю, батьки особи з iнвалiднiстю з дитинства пiдгрупи А I |рупи, а
також особи, якi взяли пiд опiку дитину або особу з iнвалiднiстю з дитинства пiдцlупи
Д I групи, можуть працювати на умовах надомноi роботи, якщо це моЖлиВо, ЗВаЖаЮЧИ



на виконувану робоц, То Пiдгrриемство мае для цього вiдповiднi реоурси та засоби.

5.g.2. ЩистанцiЙна робоТа може запровадЖуватися наказом (розпорядженням)

Пiдприсмства без обов'язкового укJIаденшI трудового договору про дистанtlilйну

робоry в письмовiй формi. З таким наказом (розпорядженням) працiв.ник

ознайомлюеться протягом двох днiв з дня його прийнятгя, ш0 до запровадження

дистанцiйноТ роботи. У такому разi норми частини третьоi статгi 32 КЗпП YKpaiHvr не

застосовуються.
У разi запровадження дистанцiйноi роботи працiвник самостiйно визнечае

робоче мiсце ,а ,rьс. вiдповiдшrьнiсть за забезпечення безпечних i нешкiдливих умов
працi на ньому.

при дистанцiйнiй роботi працiвник розподiляе робочий час на власний розоуд,
на ньогО не пошиРюютьсЯ Правила внутрiшнього трудового розпорядку Пiдприемства,

якщо iнше не визначено трудовим договором. При цьому загальна тривалiсть робочого
часу не може перевиIцУвати норм, передбачених статтями 50 i 51 КЗпП Украiни.

вагiтнi жiнки, працiвникио якi мають дитину BikoM до трьох pokiB або

здiйснюють догляд за дитиною вiдповiдно до медичного висновку до досягненнrI нею

шестирiчного BiKy, працiвники, якi мають двох або бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB або

дитину з iнвалiднiстю, батьки особи з iнвалiднiстю з дитинства пiдгрупи А I групи, а

тако}кособи, якi взяли пiд опiку дитиЕу або особу з iнвалiднiстю з дитинства пiдгрупи

Д I групи, можуть працювати на умовах дистанцiйноi роботи, якщо це можл]аво,

зважаючи на виконувану робоЦ, То Пiдприемство мае для цього вiдповiднi ресурс_и та

засоби.
5.10. Вiдt1устки працiвникам надаються вiдповiдно до Закону УкраТни <Про

вiдгryстки> та КЗпП Украiни.
5.10.1. ПрачiвникаМ Пiдприемства нада€ться щорlчна основна вlдtry(этка

тривалiсТю ,. ,."-. нiж 24 календарних днi за вiдпрацьований робочий piK, яtкий

вiдлiчуеться з дня укJIаданшI 1фудового договору.
працiвникам Пiдприсмства згiдно перелiку посад (категорiй посад) з

ненормоВаниМ робочиМ днеМ надаеться щорiчна додаткова вiдгryстка тривалiстю ,цо 7

кtlJIондарних днiв. Перелiк посад, робота за якими надае працiвникам правс) на

оплачуванУ додаткову щорiчну вiдгryстку i тривалiсть такоi вiдгryстки зазначе,пi в

Списку посад державного пiдприсмства (ДIЯ), за якими працiвникам надасться право

на щорiчну додаткову вiдгryстку, iT тривалiсть (додаток J\b ,7 
дО КолективlrогО

договору).
подiл щорiчноi вiдпустки на частини буль-якоi тривалостi догryскастьсrI на

проханнJI працiвника за умови, Що основна безперервна it частина становитим(э не

менше нiж 14 календарних днiв.
Невикористана частина щорiчноI вiдгryстки мас бути надана працiвнику, як

правило, до *irц" робочого Року, але не пiзнiше нiж за 12 мiсяцiв пiсля закiнчlэння

робочого року, за який надаоться вiдгryстка.- 
5.1б.2. ПiдпрИсмство надае щорiчнi вiдгryстки працiвникам згiдно з графiками,

якi затверджуе не пiзнiше 31 |РУдня РокУ, що передуе року наданIUI працiвн1,Iкам

вiдгryсток. Гiр" складаннi графiкiв враховують iнтереси Пiдприсмства, особистi

iнтереси працiвникiв i можливостi для ik вiдпочинку.- 
ПраЪО працiвника на щорiчну ocHoBIry та додаткову вiдгryстки повноi трива:tостi

у п.рrйИ piK роботи настае пiсля закiнчення шести мiсяцiв безгrерервноi роботи на

iliдrrр".rсiвi. Що закiнчення шестимiсячного TepMiHy безперервноi роботи трива:riсть



вiдгryстоК визначаеТься пропоРЦiЙно до вiдпрацьованого часу, за винrIтком випадкiв,

передбачених частиною 7 ст. 10 Закону УкраiЪи <Про вiдгryстки>>.

5.10.3. Працiвникам Пiдприемства надаються додатковi, KpiM передбачених

законодавством, kopoTkocTpokoBi вiдгlустки зi збереженням заробiтноi плати у
випадках:

- народження дитини -3 календарних днi (батьку). Протягом 1 мiсяця З ВКаЗаНОi

подii;
- одруження працiвника або його дитини - 3 календарних днi. Протягом 1 МiСЯЦЯ

з вказаноi гlодii;
_ cMepTi близьких родичiв (чоловiка, дружини, батька, MaTepi, дитини, брата,

сестри, дiда чи баби) - 3 календарних днi. Протягом 2 мiсяцiв з вказаноI пОдii;
_ працiвникам, якi мають дiтей шкiльного BiKy - l календарний день (1 вересня);
_ працiвникам, якi мають дiтей дошкiльного та шкiльного BiKy - 1 каленДарний

день (у день виtryск},дитини з дитячого садка, зi школи);
_ дшI народження працiвника - 1 день. Протягом 1 мiсяця з вказаноТ подiТ.

5.10.4. Надання працiвникам додаткових вiдгryсток у зв'язку з навЧанtшМ

здiйснюеться у порядку i на умовах, передбачених чинним законодавством УкраТни.

5.10.5. Наданlш працiвникам соцiальних вiдгryсток здiйснюеться у порядку i на

умовах, передбачеrrих чинним законодавством, зокрема Закону УкраiЪи <IIpo

вiдгryстки> та КЗпП Украiни.
5.10.б. За сiмейними обставинами та з iнших причин працiвнику може

надаватися вiдгryстка без збереження заробiтноТ плати на TepMiH, обумовлений угодою
мiж працiвником та Пiдприсмством, itле не бiльше 15 календарних днiв на piK.

5.10.7. Iншi види вiдгryсток надаються працiвникам згiдно iз законодавством
Украiни.

5.10.8. Оплатir вiдгryсток здiйснюеться не менше нiж за три кrtлендарнi днi до
початку вiдгryстки працiвника, або за заявою працiвника у строки, обумовленi мiЖ

працiвником i Пiдприемством.
5.10.9. Пiдприемство за згодою працiвника ма€ право вiдкликати Його З

вiдгryстки у випадках та порядку, передбачених законодавством про працЮ. У РаЗi
вiдкликання працiвника з вiдгryстки його працю оплачують з урахуванням TieT Су'ми,

що була нарахована на оплату невикористаноi частини вiдпустки.>.
4.2. Пункт 5.1l Колективного договору - викJIючити.
5. У роздiлi сьомому Колективного договору:
5.1. Пункт 7.1 викласти у такiй редакцii:
<7.1. Оплата працi працiвникiв Пiлприемства здiйснюеться вiдповiдно до ЗаконУ

Украiни кПро оплsrry шрацi>, iнших нормативно-правових aKTiB УкраiЪи, Положення
про оплату працi, стимулювання працi та соцiальних гарантiй працiвникiв (лолатоК JФ

до Колективного договору), Пiдприемства.олективного договору), штатного розпису r rlдприемства.
7.1.1. На Пiдприемствi дiс схема посадових окладiв (тарифних ставок).

7.|.2. Основна заробiтна плата працiвникiв встановлю€ться у виглядi посаДОВих

окладiв, розмiр яких формусться вiдповiдно до коефiцiентiв спiввiдношень розмiрiв
посадових окладiв, визначених в Положеннi про оплату працi, стимулюВання працi та
соцiа.пьнi гарантii працiвникiв (лолаток Jф б до Колективного договору) вiднсlснО

мiнiмального розмiру мiсячного посадового окJIаду на Пiдприемствi з урахуВанняМ
мiнiмального рiвня заробiтноi плати, встановленого законодавством.



7.|.3. Основною професiсю на Пiдприемствi визначено посаду: iнженер,
Класифiкатор професiй.ЩК 003:2010, код КП 2|49.2.

5.2. Пункти 7.4, 7.6 - 7.8, 7.11 Колективного договору викJIасти у насryпнiЙ

редакцiТ:
<7.4. Роботодавець виплачуе заробiтну плату за мiсцем роботи або перераховус

на зарплатнi KapTKoBi рахунки (за бажанням працiвникiu) до 7-го (за друry половиIry
попереднього мiсяця) та до 22-го (за першу половину поточного мiсяця) числа кожноГо
мiсяця. Якщо день виплати заробiтноi плати збiгаеться з вихiдним, святковим або
неробочим днем, заробiтну плату виплачують напередоднi. Заробiтrгу плату за час
вiдгryс,гок виплачують не пiзнiш нiж за три днi до початку вiдгryстки.

7.6. .Щоплати та надбавки працiвникам Пiдприемства здiйснюються на умовах
визначених Колективним договором та вiдповiдно до Перелiку видiв i розмiрiв доплат
до тарифних ставок i посадових окладiв працiвникiв державного пiдприемства <,ЩU[>

(додаток Ns 8 до Колективного договору).
Оплата працi за надурочЕу робоry, за робоry у вихiднi i святковi днi

здiйснюсться вiдповiдно до статей 10б, 107 КЗпП Украiни та Перелiку видiв i розмiрiв
доплатдо тарифних ставок i посадових окладiв працiвникiв державного пiдприемства
(ДUI) (додаток ]ф 8 до Колективного договору).

7.7. Щоплати за розширення зони обслуговування або збiльшення обсяry робiт, за
iнтенсивнiсть прачi та надбавки за високi досягнення у працi, за виконання особливо
важливоТ роботи, виплачуються працiвникам за наявностi у Пiдприемства фiнансовоi
можливостi.

7.8. За наявностi у Пiдприемства фiнансовоi можливостi працiвникам
виплачу€ться премiя вiдповiдно до Положення про премiювання працiвникiв
держаI}ного пiдприемства (ДUI) (додаток Jф 4 до Колективного договору).

7.11. При змiнi умов оплати працi в бiк погiршення, Адмiнiстрацiя повiдомляс
працiвникiв не менш, як за 2 мiсяцi до запровадження такоi змiни.

5.3. ,Щоповнити роздiл гryнктами 7.|2-7.14 такого змiсry:
Z.l2. Вiдрядження.
7.12.1. За час вiдряджень Пiдприемство зберiгас за працiвниками середнiй

заробiток за робочi днi за графiком ocHoBHoi роботи працiвникiв.
7.|2.2. Якщо працiвник вiдбувае у вiдрядження, або прибувас з вiдрядження у

вихiдний, святковий, чи неробочий день, Роботодавець або зберiгае за працiвником
середнiй заробiток за години перебуваншI в дорозi у зазначенi днi плюс 2 години, або
зменшуе тривалiсть робочого часу Еа зазначену кiлькiсть годин, чи надас працiвнику
iнший день вiдпочинку.

7.|2.З. Якщо працiвника направлено у вiдрядженнrl для виконання робiт у
вихiдний, святковий або неробочий день (з пiдстав, визначених ст. 7| КЗпП),
Роботодавець компенсуе таку роботу подвiйною оплатою або наданням iншого дня
вiдпочинlсу у порядку.

7.13. Оплата часу простою.
7.13.|. У разi простою не з вини працiвника оплату робочого часу (з розрахунку

мiсячноi норми робочого часу) проводять у розмiрi двох третин встановленого
працiвниковi посадового окJIаду (мiсячноi тарифноТ ставки).

7. 1 4. Збереженtul середнього заробiтку.
Роботодавець зберiгае за працiвниками середнiй заробiток, зокрема, якщо:



_ зупинено дiяльностi Пiдприсмства та/або окремих структурних пiдроздiлiв
вiдповiдними службами iз охорони працi i навколишнього середовища, iншими

уповновtDкеними на це органами;
_ працiвник вiдмовлясться виконувати роботи на несправних засобах працi, що

може призвести до аварiйноi ситуацii та нещасних випадкiв.>.
6. У розлiлi восьмому Колективного договору, гryнкт 8.1 доповнити пiдгryнктами

8.1.11 та 8.1.12.такого змiсry:
(8.1.11. Здiйснювати фiнансування витрат на охорону працi не менше 0,5

вiдсотка вiд фонду оплати працi за попереднiй piK.
8.1.12. Забезпечити гrрацiвникiв Пiдприсмства питною водою, кавою, цукром,

серветками, посудом рaвового використання.).
7. У додатку JФ 5 до Колективного договору:
7.1. Абзац перший tryнкту 1.1 додатку J\b 5 до Колективного договору викласти у

новiй редакцii:
K1.1. Винагорода за висJrуry poKiB виплачуеться працiвникам державного

пiдприсмства (ДU[>>, зtшежно вiд загuIьного стажу роботи на Пiдприемствi, у
наступних розмiрах:>.

7.2.У гryнктi 2.1 роздirry другого додатку Jф 5 до Колективного договору абзац
лругий викJIючити.

8. Вишrасти додатки Ns}lb 2, 3, 4, б до Колективного у новiй редакцiТ, що
додаються.

9. .Щоповнити Колективнийдоговiр додатками NsNg 7, 8 що додасться.

Пiдписи cTopiH:

ого директора Представник трудового колективу
при€мства к!IЯ>

f.II Петрущенко
2021r р,



!одаток ЛЬ 2

до КолективЕого договору
ДП кДUI>

положення
про матерiальну допомогу та матерiальне заохочення

працiвникiв державного пiдприемства <<ЩШ>>

1.1. ПоложеннrI про матерiальну допомоry та MaTepia.ltbHe заохоченнlI працiвникiв
вводиться з метою пiдвищення ефективностi виробництва, продуктивностi працi,
стимулюваннrI працюючих на пiдприсмствi та посилення матерiальноi зацiкавленостi в

результатах cBoei працi.
Наданtrя матерiальноi допомоги впроваджують з метою покращеншI матерiitльного

стану працiвникiв Пiдприемства та вlrорядкування розподiлення коштiв, направлених на
такiцiлi.

1.2. Положення про матерiальну допомоry та матерiальне заохоченнlI визначае
пiдстави для надання матерiальноТ допомоги та матерi€шьного заохоченtul, умови i порядок
ik надання,I]а виплат.

1.3. Розмiр матерiальноi допомоги у кожному конкретному випадку визначасться
Роботодавцем з урахуванням фiнансових можливостей Пiдприсмства та потреб працiвника.

1 .4.Надання матерiальноТ допомоги оформлюсться наказом.

Матерiальна допомога
Пiдстави дJuI надання MaTepia-llbHoi

допомоги
Розмiр матерiальноi

допомоги
Примiтка

на оздоровле|ння у зв'язку з наданням
пра.цiвнику лцорiчноi основноi вiдпустки
(надаеться заt умови тривzlлостi щорiчноi
вiдгlустки не менше 14 календарних днiв)

у розмiрi посадового
окладу працiвника

один р.в на piK

у зв'язку з важким, тривалим
захI}орюванн:ям працiвника або у зв'язку з

захворюванням працiвника, що потребуе
тривсIлого вiiцновлювttльного лiкування

розмiром не
обмежуеться

за HruIBHocTi гliдтверджуючих
документiв та зчIяви

працiвника

у зв'язку з одруженням працiвника,
народженням у нього дитини

до одного посадового
окладу працiвника

за HarIBHocTi пiдтверлжуючих
документiв та заrIви

поацiвника

у вIIпадку cMepTi близьких родичiв
працiвника (чоловiка, жiнки, батька,
мати, дiтей, бабусi, дiдуся, сестри, брата)

до одного посадового
окладу працiвника

за H€UIBHoсT1 пlдтверджуючих
документiв та заяви
працiвника

у вIIпадку cMepTi працiвника (близьким
родичам)

розмiром не
обмежуеться

за нЕUIвностl пlдтверджуючих
документiв та заrIви будь-кого
з родичiв працiвника

у зв'язку з виходом працiвника на пенсiю до одного посадового
окладу працiвника

за HiuIBHocTi пiдтверлжуючих
документiв та заr{ви

ппацiвника
одиноким матерям, працiвникам, якi
мають дiтей до 3-х poKiB або виховують
дитину-iнваrriда

до одного посадового
окладу працiвника

за наявностi пiдтверджуючих
документiв та заrIви
працiвника



ветеранап{ працi до одного посадового
окладу працiвника

за HaJIBHocTi пiдтверлжуючих
документiв, клопотання
керiвника пiлрозлiлу та зtиви
працiвника

у зв'язку iз звiльненням працiвника за

угодою cTopiн (п. 1 cTaTTi 36 КЗпП
Украiни)

не бiльше
трьохмiсячнOго
середнього заробiтку
працiвника

при HEuIBHocTi фiнансових
можливостей та зшIви
працiвника

Матерiальне заохочення
Пiдстави для надання матерiа-пьного

заохочення
Розмiр матерiального

заохоченЕя
Примiтка

у зв'язку iз святкуванням:
-ювiлеiЪ (50, 60, 70 poKiB);
- свят встановлених законодавством та
указами Президента Украiни ;

-ре.тriгiйних свят (Рiздво Христове, Пасха,
Трiйчя).

до одного посадового
окладу працiвника;
встаIIовлюеться
генеральним
директором

за поданням Представника
трудового колективу

директора Представник трудового колективу
державного пiдприемства (ДUI)



Додаток J\b 3
до КолективIIого договору .ЩП к.ЩUI>

Правила
внутрiшнього трудового розпорядку

1. Загальнi положення
1.1. Правила внутрiшнього трудового розпорядку (далi - Правила) розроблено

ВiДПОВiДно до Констиryцii УкраiЪи, Кодексу законiв про працю УкраТни (КЗпП), iнших
нормативно-правових aKTiB, що реryлюють трудовi вiдносини.

1.2. Метою Правил е:
- забезпечення нttлежноi органiзацii працi;
- змiцнення трудовоI дисциплiни;
- створення нtlлежних, безпечних та здорових умов працi;
- пiдвищеннrl продуктивностi та ефективностi працi;
- забезпечення рацiонtшьного використання робочого часу.
1.3. ПРаВИла поширюються на Bcix працiвникiв державного пiдприемства (ДUI)

(далi - Пiдприемство).
1.4. Генеральний директор Пiдприемства створюе органiзацiйнi, економiчнi

умови для дотримання працiвниками труловоi дисциплiни, використовуе методи
переконаннrI, заохочення за сумлiнну працю та Гi високi показники. .Що порушникiв
трудовоi дисциплiни застосовують заходи дисциплiнарного стягненнlI.

2. Порядок прийняття на роботу i звiльнення працiвникiв
2.1. Згiдно зi стаryтом Пiдприемства право приймати на робоry працiвникiв мае

генераIьний директор Пiдприемства.
2.2. Генеральний директор Пiдприемства призначасться на посаду рiшенням

Органу управлiнrш майном, яке оформлюеться наказом Пiдприемства.
2.3.IЗ ДИРекТором Пiдпри€мства Орган управлiння майном укJIадае контракт, в

якомУ зазначаюТь строк його дii, права, обов'язки i вiдповiдальнiсть cTopiH (у т. ч.
матерiальну), умови матерiального забезпечення й органiзацiТ працi, умови розiрвання
контракту, зокрема дострокового.

2.4. Генеральний директор Пiдприемства укJIада€ тРУдовi договори з
працiвниками Пiдприемства.

2.5. Трудовi договори з працiвниками Пiдприсмства укJIадають:
- на невизначений строк (безстроковi);
- Еа визначений строк (cTpoKoBi).
CTpoKoBi трудовi договори з працiвниками укJIадають, якщо трудовi вiдносини

не моя(уть бути встановленi на невизначений строк з ypaxyBaHIuIM характеру
подttльшоi роботи, умов iT виконання або iHTepeciB працiвника.

2.6. ПРИ ПРИйНятгi на робоry працiвнику може бути встановлено випробування
вiдповiдно до вимог статей 26-28 КЗпП Украiни.

контроль за проходженням випробування працiвником покладасться на
безпосереднього керiвника. У перший день роботи працiвника безпосереднiй керiвник:



- скJIадас план проходження випробування, в якому зазначае перелiк завдань на
перiод випробування, строки ik виконання, очiкуванi результати;

- ознайомлюе працiвника з планом проходження випробування пiд пiдпис та
надае йошту примiрник плану.

Пiд час проходження випробування за необхiдностi безпосерелнiй керiвник
подае генер€rльному директору доповiднi записки. За результатами ik розгляду
працiвнику пропоЕують надати письмовi поясненIш.

Якщо протягом строку випробування виr{влено невiдповiднiсть працiвника
роботi, на яку його прийнято, безпосереднiй керiвник працiвника подае доповiдну
записку генерttльному директору Пiдприсмства не пiзнiше семи днiв до закiнчення
випробуваншI.

Остаточне рiшення про вiдповiднiсть (невiдповiднiсть) працiвника виконуванiй
роботi ухвtulюе генеральний директор Пiдприсмства.

Якщо генеральний директор лiйшов висновку про невiдповiднiсть працiвника
посадi (виконуванiй роботi), BiH мае право звiльнити працiвника протягом строку
випробування, попередивши його про це за три днi. Звiльнення за результатами
випробування оформляють нак(вом на пiдставi гryнкry 11 статгi 40 КЗпП Украiни.

2.7. Щля оформлення трудових вiдносин цромадяни зобов'язанi надати:
- паспорт;
- трулову книжку, оформлену у встановленому порядку (KpiM осiб, якi

працевлаштовуються вперше або на умовах сумiсництва);
- свiдоцтво про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (за

наявностi);
- довiдку державноТ податковоi служби про присвоення ре€страцiйного номера

облiковоi картки платника податкiв (iдентифiкацiйного номера);
- вiйськовозобов'язанi - вiйськовий квиток або тимчасове посвiдчення, видане

замiсть вiйськового квитка;
- призовники - посвiдченшI про приписку до призовноi дiльницi;
- особи з iнвалiднiстю - довiдку до акта огляду МСЕК та iндивiдуЕlльну

програму реабiлiтацii;
- фотокартку (для вiйськовозобов'язаних - двi).
Прийняття на робоry без поданшI зазначених документiв не допускаеться.
Особи, якi мають право на пiльги у сферi працi, при прийнятгi на робоry

подають пiдтверднi документи.
2.8. Якщо робота вимагае спецiальних знань, роботодавець мае право вимагати

вiд кандидата поданнJI диплома (iншого документа про ocBiry або професiйну
пiдготовку).

2.9. У випадках, передбачених законодавством, також подають документ про
стан здоров'я та iншi документи.

2.10. На виконання вимог Закону Украiни кПро захист персонitльних даних> вiд
01.06.2010 J\b 2297-VI при прийнятгi на робоry працiвника повiдомляють про
володiльця його персон.tльних даних (Пiдприемство), скJIад та змiст зiбраних
персонaльних даних, права у сферi захисту персонiLпьних даних, мету збору
персон€lльних даних та осiб, яким передаються або можуть передаватися персональнi
данi.

Якщо майбутня робота пов'язана з обробкою персональних даних iнших осiб,
при прийняттi на робоry працiвник надас письмове зобов'язання про нерозголошення



персонtlльних даних, якi йому довiрено або якi стitли вiдомi у зв'язку з виконаннrIм
посадових чи службових обов'язкiв.

2,1|, Прийнятгя на робоry оформляють накЕIзом, з яким працiвника
ознайомлюють пiд пiдпис.

2,12, Пiдставою для виданrUI наказу е заява про прийнrIтгя на робоry або
трудовий договiр, укладений у письмовiй формi.У наказi мають бути зазначенi найменування роботи (посади) вiдповiдно доНаЦiОНаЛЬНОГО КЛасифiкатора Украiни ЩК003:20Ю <класифiпчrор професifu,
затверджений наказом Щержспоживстандарту УкраiЪи вiд 28.07.zotO й зz7, !uru, .якоi працiвник мае стати до роботи, уйо"и оплати працi та iншi iстой 

'умови

трудового договору.
2.13. Трудовий договiр оформляють у письмовiй формi:
- з особоЮ, яка напОлягае на укJIаденнi трудОвого догОвору У письмовiй формi;- з неповнолiтньою особою;
- з особами, якi беруть участь у |ромадських та iнших роботах тимчасового

характеру.
2,14, осiб BiKoM до 18 poKiB приймають на робоry пiсля попереднього медичного

огляду. Надалi до досягнення 21 року цi особи пiдлягають обовlязковим медичним
оглядам (ст. 191 КЗпП УкраiЪи).

2,15, ЯКЩО ДО ВСТУГrУ На ЕаВчаннrI особа не маJIа трудовоi книжки iПiдприемсТВо- перше мiсце ir роботи, стрУкТУрний пiдроздiл вiдповiдальний закадрову робоry вносить до трудовоi книжки запис про час навчання у вищих
навчальних закJIадах, в аспiрантурi та клiнiчнiй ординаryрi.

працiвникам, що стають до роботи вперше, трудову книжку оформляють напiдставi вiдповiдноi заяви не пiзнiшJп'яти днiв пiсля прийняття на робоry.2.16. При прийняттi на робоry працiвника:
- ознайомлюють з цими Правилами та колективним договором;
- ознайоМлюютЬ з посадоВою фобочою) iнструкцi iз роз'ясненнlIм прав iобов'язкiв;
- iнформують пiд пiдпис про умови працi на робочому мiсцi;- iнструктують з технiки безпеки, виробничоi .urirupiT, гiгiени працi та

протипожежноi охорони;
- ознайомлюють з Положенtшм про забезпечення захисту iнформацiil щостановить комерцiйну таемницю та конфiденцiйrry iнформацiю.
2,17, Щiю трудового договору може бути припинено з iнiцiативи працiвника,

роботодавця та з iнших пiдстав, передбачеrri .u*о"одавством УкраiЪи (зокрема, ст.7,3б, 38, з9, 40, 4l КЗпП УкраiЪи), iз дотриманням процедури та умов звiльнення,
визначених законодавством.

2,18, У де_нь звiльнення роботодавець видае працiвнику нiLлежно оформлену
трудову книжку (iз записом про звiльнення) i здiйснюс повний розрахунок iз нъй.

якщо працiвник вiдсутнiй на роботi у день звiльненн", .фупrурний пiдроздiлвiдповiдальний за кадрову робоry цього ж дня надсилае працiвниковi поштове
ПОВiДОМЛеННЯ iЗ ВКаЗiВКОЮ Про необхiднiсть отримання трудовот кпижки. труловукнижку може бути надiслано рекомендованим листом iз повйомленням про вручення
на пiдставi заяви працiвника iз зазначенням поштовот адреси, на яку слiд переслати
трудову книжку. Пересилання трудовоi книжки за кордо, зЪбороп.по.



. Трудову Книжку Звiльненого працiвника може бути видано iншiй особi напiдставi паспорта та нотарiально посвiдченоi довiреностi.
_ Записи про причини звiльнення в трудовi книжки вносять у точнiй вiдповiдностi
формулюванням чинного законодавства. {нем звiльнеrrо 

"uйають останнiй деньроботи.
2,19, У разi звiльнення з iнiцiативи роботодавця працiвнику видають засвiдченукопiю наказу про звiльнення.
В iнших випадках засвiдчену копiю наказу

працiвника.
про звiльнення видають на вимоry

z.zu. У разi переведення на iншу посаду або звiльненtш працiвник мае передатисправи iншому працiвнику, визначеному безпосереднiм kepiu"r*o, або генерtшьним
директором.

передавання справ i майна засвiдчують актом, який складають у двохпримiрниках' Один примiрник акта видають працiвнику, який звiльняеться чипереводиться на iншу посаду, iнший - зберiгаютьу справах структурного пiдроздiлу.2,2l, У разi звiльнення структурний пiдроздiл вiдповiдальий за кадрову робоryВИДае Працiвнику обхiдний листок iз перелiкоЙ .rрупryрних пiдроздiлiв та позначками,керiвники яких пiдроздiлiв повиннi засвiдчиr" 
"iд.уrнiсть заборгованостi. ПрацiвникМаС ЗДаТИ ЗаПОВНеНИЙ i ПiДПИСаНИй ОбХiДний листок до структурного пiдроздiJryвiдповiдальЕого за кадрову робоry не пiзнiше дня звiльнення.

2,22, У разi змiни матерiально вiдповiдальноi особи (звiльненIш, переведення,тимчасова вiдсутнiсть), встановлення факту крадiжки або зловживань, псування
цiнностей тощо проводять iнвентаризацiь , Ъор"дпу, встановленому законодавствомУкраiни.

3. OcHoBHi обовrязки працiвника та роботодавця
3. 1. Працiвник зобов'язаний:
3,1,1, Сумлiнно викоЕувати обов'язки, покJIаденi на нього трудовим договором,

цими Правилами та iншими законодавчими й нормативними актами.
з.1.2. ВиКонувати накази, розпорядженшI та доручення роботодавця.3,1,3, Свосчасно прибувати на робоче мiсце та починати робоry, перебувати на

робочому мiсцi протягом робочого часу, за виIUIтком перерв для вiдпочинку та
харчуванIUI.

з,1,4, Повiдомляти (за можливостi - до початку робочого дня) безпосереднього
керiвника або струкryрний пiдроздiл вiдповiдальний за кадрову робоry про причини
:_'j:_T':::11" РОбОТi n"c"ro"o, ЗаСобами телефонного чи електронного зв,язку абоlншим доступним способом. У разi недотриманшI працiвником цiеТ вимо." a-uдurru
акт про вiдсутнiсть працiвника на робочому мiсцi.

3.1.5. Надавати листок непрацезДатностi до структурного пiдроздiлу
ВiДПОВiДаЛЬНОГО За КаДРОВУ робоry у перший робочий день пiсля закiнчення тимчасовоi
непрацездатностi.

3.1.6. Надавати на вимоry працiвника структурного пiдроздiлу вiдповiдального
за кадрову робоry вiйськово-облiковi документ"-дпrъuiрп" . iu""ми особових картокп-2.

3,1,7, Повiдомляти структурний пiдроздiл вiдповiдальний за кадрову робоryПРОТЯГОМ ТРЬОХ РОбОЧИХ ДНiВ ПРО ЗМiну сiмейного стану, мiсця 
'rrpo*"uurr""

(перебування), про здобутгя освiти.

2.20. у разi



3,1,8, Щотримуватися вимог з охорони працi, технiки безпеки, виробничоicaHiTapii, гiгiени пРацi та пожежноi безпеки.
3,1,9, У разi роботи за сумiсництвом повiдомити струкryрний пiдроздiлвiдповiдальний За кадрову робоф про звiльнення з основного мiсця роботи утриденний строк.
3.1.10. Повiдомляти структурний пiдроздiл вiдповiдальний за кадрову робоryПРО HaMiP ДОСТРОКОВО ПеРервати вiдгryстку дп" до.п"ду за дитиною до досягнення неюТРИРiЧНОГО (ШеСТИРiЧНОГО) BiKy не пiзнiше нiж за три робочих днi до бажанот дативиходу на робоry.
3.1.11. Вживати заходiв для негайного усунення причин та умов, щоперешкоджають або ускладнюють норм€lльЕу робЬту (простiй, аварiя), i i.p"irouoповiдомляти про це безпосереднього керiвника. 

'
3,1,|2, !байливо ставитися до майна Пiдприемства, рацiонально витрачатиелектроеНергiю' матерiалИ та iншi матерiальнi р..ур."'' u*r]ur" заходiВ щодозапобiганrrя шкодi, яка може бути заподiяна Пiдприемству.
3,1,13, ВiдшкодУвати шкОду, запоДlяну маtНу робоrодчвця винними дiями пiдчас виконання трудових обов'язкiв, у розмiрi iu в порядку, встановленому

законодавством.
3,1,14, Не розголошувати комерчiйну та конфiденцiйну iнформацiю, яка cTitJIaвiдома пiд час виконання трудових обов'язЙв.
3,1,15, З повагою ставитися до колег, сприяти створенню позитивного

ПСИХОЛОГiЧНОГО ШriMary В КОЛеКТИВi, Пiдтримувати доброзичливi вЙносини з колегами,
уникати дiй, що заважають нормitльнiи роботi колег, ображають ix, принижують честь iгiднiсть, порушують робоry Пiдприемства, дотримуватися правил дiлового етикету ушасминах з колегами, клiентами та вiдвiдувачами.

3,1,16, !отримуватися чистоти й порядку на робочому мiсцi та на територii
Пiдприемства.

3,1,17, Зачиняти BiKHa та дверi кабiнеry, вимикати свiтло, до того як залишити
робоче мiсце в кiнцi робочого дня.

3,2, Працiвники, якi спiлкуються з клiентами, представляють Пiдприсмство,
МаЮТЬ ДОТРИМУВаТИСЯ ДiЛОВОГО СТИЛЮ В оДязi. Базовi предмети одяry дп" .rono"iKiB 

-дiловi костюми, краватки, сорочки, трикотажнi вироби (гryловери, жилети; кJIасичних
фаСОНiВ, НеЯСКРаВИХ, ПеРеВаЖно темних ToHiB. Для 

'жiнок 
--'дiловi костюми зi

спiдницеЮ або штаНами (довЖина спiдНицi - до середини колiна або за колiно); cyKHi
кJIасичниХ фасонiв; трикотажнi вироби (гryловери, жилети) класичних фасонiв;класичнi туфлi iз закритим носком i п'яткою на невисоких пiдборах; колгЬти або
панчохи (без вiзерунка) - незiLлежно вiд пори року. Вимоги до ,i.u*y: стриманий
макiяж, елегантний манiкюр, акуратна зачiска. Пчiбуr. - в помiрнiй кiлькостi.

ПРаЦiВНИКаМ беК-ОфiСУ Дозволя€ться носити повсякденний одяг стилю casual.
по п'ятницях доtryскаеться вiльна форма одягу.
3,3, Yci працiвники Пiдприсмства, якi мають вiдношення до вiдомостей, якiстановлять комерчiйну таемницю та конфiденцiйну iнформацiю, пiдписати

зобов'язання про нерозголошення iнформацii, що становить комерцiйrry таемницю
Tal або конфiденцiйrту iнформацiю державного пiдприсмства (дuI).

3.4. Роботодавець зобов'язаний:
3.4.1. Ознайомити працiвника з цими

llосадовою (робочою) iнструкцiею.
Правилами, колективним договором,



3,4,2, Забезпечити працiвниковi робоче мiсце та надати робоry згiдно з умовамитрудового договору.
3,4,3, Забезпечити робоче мiсце матерiальними та енерг9тичними ресурсами,необхiдними засобами, обладнанням та приладами, а працiвника- спецодягом,спецвзуттям та засобами iндивiдуального захисту вiдповiдн; о; ;ьrативно-правових

aKTiB та колективного договору.
3,4,4, Органiзовувати своечасний iнструктаж працiвникiв щодо вимог охоронипрацi' пожежнот безпеки та iнших гIравил безпъки працi.
3,4,5, Вживати заходiв лля профiлактики u.роб"rоого травматизму, професiйнихта iншлtх захворювань працiвникiв.
з,4,6, У випадКах, передбачениХ законодаВством, надаватИ пiльги та компенсацiiза особ_ливий характер працi (щорiчнi додurпо"i 

"цгryсrки тощо).
з,4,7, Видавати заробiтну плату у встановленi законодавством та колективним

договором термiни.

на ix вимоry повЕу та достовiрну iнформацiю
а також копiI документiв (безоплатно), 

"ni 
йi.r"r"

персонtLльних даних працiвникiв у порядку,
вимоry працiвника ознайомлювати його з

3.4.8. Надавати працiвникам
стосовно ikHboT трудовоi дiяльностi,
персонiшьнi данi щодо них.

З.4.9. Забезпечувати захист
встановленому законодавством. На
персональними даними.

3,4,10, ЗабезпечУвати своечасний ремонт обладнання на робочих мiсцях.
3,4,11, ОрганiзОвуватИ облiК робочогО часу i викоЕуваноТ працiвниками роботи.з,4,12, Надавати працiвникам можливостi та створювати умови дляпiдвищенняквалiфiкачii, здобуття освiти.

. 3.4.13. Щотримуватися вимог законодавства
соцiально-трудових питань.

про працю пiд час вирiшення

3.4.14. Створювати умови для вiдпочинку працiвникiв.
3,5, Пiдприсмство може видавати працiвникам корпоративнi мобiльнi телефони

для використання у роботi та забезпечити мобiльни, з"'"Ъ*оr.

4. Права працiвника та роботодавця
4.1. Працiвник мае право:
4,1,1, Вимагати вiд роботодавця своечасЕого забезпеченшI роботою згiдно зпрофесiею та ква-пiфiкацiею вiдповiдно до укJIаденого трудового договору.
4.1.2. На належнi, безпечнi та здоровi умови прuцi.
4,1,з, Вимагати Вiд роботодавця надання вiдпъвiдно до чинних норм спецодяry,

спецвзуття, засобiв iндивiдуального захисту, лiкувально-профiлактичного харчування
Тощо.

4.1.4. На заробiтЕу плату вiдповiдно до укJIаденого трудового договору.
. 4,1,5, Звертатися до роботодавця з пропозицiями йодо полiпшення органiзацii

,працi та виробництва, пiдвищення ефективнЬстi виробництва.
4,1,6, Оскаржувати дисциплiнарне .r".rj."o в порядку, встановленому

:}аконодавством.

4,1,7 . КоРисryватиСь iншими правами, передбаченими законодавством.
4.2. Роботодавець мас право:



4,2,1, Вимагати вiд працiвника н€Lлежного виконання роботи вiдповiдно до умовтрудоЕlогО договору' дотримаНIUI циХ Правил, норматиВних aKTiB роботодавц";р;похоронИ працi, дбайливого ставлення до BBip.ro.o йому майна.
,4 .2.2. Притягати порушникi в трулов oi' дисциплiни до вiдповiдальностi.,+,2,3, Уживати заходiв для морiшьного та MaTepiilJlb'oгo ,uo*ooa"o за сумлiннедотриIuаншI вимог цих Правил.
,| .2. 4 . Контролювати дотримання пр ацiвниками трудов оi дисциплiни.

5. Робочий час таj;.1. Норма триваJIостi робочого часу
cTaHoBI{Tb 40 годин на тиждень.

час вiдпочинку
працiвникiв, за загальним правилом

5.2. Для неповнолiтнiх
робочо.го часу:

працiвникiв встановлюеться скорочена тривалiсть

- вiл 
|0 до 18 poKiB - 36 годин на тиждень;

_,вiд l5 до 16 poKiB - 24 години на тиждень.
Скорочений робочий час може бути встановлено i для категорiirншоlпрацiвникiв упрацlвникlв у випадках, передбачених законодавством.
5,3, На Пiдприемствi встаIIовлюеться п'ятиденний робочий тиждень з двомавихiдними днrIми - субота i недiля.
5.4. Щля працiвникiв дiс такий розllорядок дня:
- початок робочого дня - 9:00;
- обiдня перерва - з 13:00 до 13:45. Щей час працiвник використовуе на свiй

розсуд. Перерва до робочого часу не включаеться;
- ЗаКiНЧеННЯ РОбочого дня: понедiлок _ четвер _- 18:00; п,ятниця _ 1б:45.
IIIоденний облiк виходу на робоry працiвникiв проводиться у табелях облiкувикористання робочого часу працiвникiв Пiдприемства, що ведуться структурним

пiдроздiiлом вiдповiдальним за кадрову робоry Пiдприемства.
вiдсутнiсть працiвника на роботi у 

- 

фiксований час без поважних причин,вiдхилеlrня вiд тижневоi норми роЪоrо.о "ury 
. порушеншIм трудовоi дисциплiни iПiДСТаВОЮ ДЛЯ ЗаСТОСУВаншI заходiв дисциплiфного .r"rЬ""" у порядку,

встанов,ценому законодавством.
5.5. Норма_робочого часу за облiковий перiод розраховуеться за кчrпендарем

п'ятидеltного робочого тижня з двома вихiдними днями в субоry i недiлю' та
вiдповiдНим зменШенняМ тривitлосТi роботИ напередоДнi святковr".1u неробочих днiв.5,6, ,Щля окремоi категорii правникiв Пiдприемства, посади яких вiднесено докатегорiй <Фахiвцi>, <<Технiчнi службовцi), <Робiтники), з урахуванIшм характеру i
умов прirцi, може бути запроваджений пiдсумований облiк робооо.о часу.

_ _ 
При пiдсумованому облiку робочого часу робота працiвникiв реryлюетьсяграфiкапrи роботи (змiнностi), який розробляютьъя 

-робоrодuъц", l погйжуються зпредставником 1фудового колективу. Грiбiки роботи (змiнностi) розробляються такимчином, щоб тривалiсть робочого часу за облiковий п.рiол не перовицIувала
нормilльЕого числа робочиХ годин, передбаченого ст. 50 та S t кзпп УкраiЪи.

пllи встановленнi пiдсумкового робочого часу:
- застосовуеться рiчний облiковий перiод;



- встановлена законодавством або вiдповiдно_до нього норма робочого часу надень чи тиждень може не дотримуватись. Але ii доrр"ru"п, е обов'язковим заоблiковий перiод.
5,б,1' Виходячи з виробничих потреб, Роботодавець за погодженням зПредставником трудового колективу може встановити, з урахуванням характеру i умовпРацi тривалiсть роботи протягом дшI за пiдсумованим облiком робочого часу до 12годин робочого часу на змiну.
Тривалiсть роботи протягом ДшI за пiдсумованим облiком робочого часувстаЕовлюеться з урахуванням характеру i умов працi.
Графiки затверджуються керlвнико, ПiоЙемства та довомться до працiвникiвне пiзнiше нiж за один мiсяць до введення ix в дiю.IIри змiннiй роботi прачiвники черryються по змiнах piBHoMipHo. Перехiд зоднiеi змiни в iншу повинен здiйснювй.", 

"* правило через кожний тиждень вгодини, визначенi графiками змiнностi.
lривалiсть перерви в роботi мiж змiнами мае бути не меншою подвiйноiтривiUIOсТi часУ роботИ в.попереДнiй змiнi (включаючи час перерви на обiд).Г[ризначення працiвника на робоry .rроr".опл двох змiн пiдряд заборонrIсться.
5,6,2, При пiдсУмованомУ облiку робо"о.о часу графiками роботи на облiковийперiод ,мають бути передбаченi лнi щ9i"жневого _"iдrоо"r-у. 

''pi.rro"y 
облiковомуперiодi, кiлькiсть вихiдних днiв за. графiком роботи (змiнностr) 

". повинна бутименшою, нiж кiлькiсть повних тижнiв цiо.о облiкового перiолу. Ъобоrа у визначенiВИХiДНi ДНi КОМПеНСУеТЬСЯ У вiдповiдностi до Колективного договору та у порядкупередбаченому законодавством (стаття 72 КЗпП УкраiЪи).
5,6,3, При.пiдсумованому облiку робочого часу, час вiдпрацьований понаднорму тривttлостi робочого часу за облiковий перiод, вважаеться надурочним iоплачуеться згiдно з ст. 10б КЗпП УкраiЪи.
Робота понад норму робочого часу, передбаченого графiком роботи (змiнностi) вoKpeMi днi, тижнi облiкового перiоду, при збер.*.rrri 

"орr"^ робочого часу заоблiковий перiод, не е надурочною lоОо.ою.
5,6,4, ПiДСУМОВаНИй ОбЛiК РОбОчого часу кожного працiвника здiйснюеться затабелем виходiв на робоry та затвердженим .рьбi*о' роботи (змiнностi) за облiковийперiод.
5,6,5, ПрИ роботi У нiчнiЙ чаС встановлена тривалiсть роботи (змiни)

скорочуеться на одну годину. Нiчним вважаеться час з l0 iодини вечора до б години
ранку.

5,6,6, ПрИ пiдсумованомУ облiку робочого часу тривалiсть нiчноi роботизрiвнюеться з денною.
5.6.7. Робота в нiчнiй час фiксуеться в табелi робочого часу.
забороняеться зtшучення до роботи в нiчнiй час:
- жiнок;
- осiб, молодших вiсiмнадцяти poKiB;
- iншi категорii працiвникiв, передбачених законодавством.
робота iнвалiдiв у нiчнiй час доtryскаеться лише за ix згодою()уперечить медичним рекомендацiям.

_5,6,8, ПРаЦiВНИКiВ, ПОСаДИ яких вiднесено до категорiй <Фахiвцi>, <технiчнiс:лужбовцi>, <<Робiтники)), за потреби зilлучають до черryваннrI з метою виконання

i за умови, що не



обов'язкiв, передбачених iхнiми посадовими/робочими iнструкцiями У днi та години,що е неробочими.
,ПРаЦiВНИКiВ, ПОСаДИ ЯКИХ ВiДнесено до категорiТ кПрофесiонали>, зutлучають дочерryвання з метою забезпечення як вирiшення питань з оперативного керiвництва таКООРДИНаЦii ДiЯЛЬНОСТi СТРУКryрних пiдроздiлiв Пiдприемства, так i з метою виконанняобов'язкiв, передбачених iхнiми посадовими iнструкцiями У днi та години, що енеробочими.
5.6.9. Роботодавець може з€шучати працiвникi" до черryвання не частiше одногоразу на мiсяць.
5,6,10, У днi, колИ працiвниКа (яК з нормоВаним, так i ненормованим робочимлнем) :запучаюТь до черryванIu до початку робочого дня, роОо""и день черговогозакiнчуеться ранiше (на кiлькiсть годин черryвання).
У днi, колИ працiвниКа (яК з нормоВаним, так i ненормованим робочим днем)заJryчаюТь дО черryванНя пiслЯ закiнченНя робочОго дня, наступний робочий деньчергового починаеться пiзнiше (на кiлькiсть годин черryвання).
у днi черryвання тривалiсть робочого часу рzвом з черryваншIм мае дорiвнюватинормilJlьнiй тривалостi робочого дня працiвника. '
5,6,11, Час початку i закiнченшI черryвання та час початку i закiнчення робочогодня У дri черryВань визначають графiками o.pry"u"".
5,6,12, Черryвання у вихiднi, святковi Й неробочi днi працiвникам компенсуетьсянаданням iншого дня вiдпочинку у мiсяцi, на який ,rр"п-Ъ черryванIul. Iнший деньвiдпочинку може передувати черry_ванню, якщо черryвання припадае на кiнець мiсяця.Irrший ден_ь вiдпочинку мае бути визначениЙ графiко* 

".pryuunu.5.6.13. Роботодавець розробляе графiки оерry"ань i доводйrь ix до чергових пiдпiдпис не пiзнiше нiж за т"ждень до черryвання.
5,7 Працiвнику, якому за медичним висновком необхiдна бiльша кiлькiсть

перерв, за його заявою встановлюеться iндивiдуальний режим роботи (як з повним, такi з непоtзним робочим часом) з урахуванЕям iHiepeciB Роооrода"ця i працiвника.
Iндивiдуальний графiк роботи (як з ,орй-u"ою, так i з неповною тривалiстю

робочого часу) може встановлюватися за заявою працiвника Пiдприсмства, якщо
робота за iндивiдуitльним графiком не суперечить iHTepecaM Роботодавця.

За заявоЮ вагiтноi жiнки, жiнки, 
"пi ,а. дити[IУ BiKoM до чотирнадцяти poKiB,

або дитину з iнвалiднiстю, в тому числi Т&Ц, що знаходиться пiд ii oni*y"u"*M, або
здiйснюе догляД за хвориМ членоМ сiм'i вiдповiдно до медичного висновку, може бути
встановJIений неповний робочий день або неповний робочий тиждень iз оплаiою
пропорчiйно вiдпрацьованому часу.

5,8. Напередоднi святковиХ i неробочих днiв тривалiсть роботи для працiвникiв
ПiдприеМства, KpiM праЦiвникiв, якi прачЮють на умовах неповного робочого дня,скорочуеться на од[ry годиtту.

5,9, ЗалученшI до надурочних робiт або до робiт у вихiднi, святковi та неробочi
днi може здiйснюватись лише у виняткових випадках, передбачених законодавством,
на пiдставi наказу Пiдприесмтва.

5,10, !ля працiвникiв Пiдприемства можуть бути запровадженнi надомна та
дистанцiЙна роботИ на умоваХ трудовогО договорУ про надоМну робоry та дистаНЧiЙну
робоry за типовою формою затвердженою центрiчIьним органом виконавчоi влади, що:забезпечуе формування державноi полiтики у сферi трудових вiдносин.На час загрози поширення епiдемii,- пандемiil необхiдностi самоiзоляцiТ



працiвника у випадках, встановлених законодавством, та/абоу разi виникненш за|розиF

зOройноl агресii, надзвичайноI сиryацii техногенного, природного чи iншого *uрuйру,
5,10,1, Надомна робота може запроваджуватися наказом (розпорядженням)

Роботодавця без обов'язкового укJIадення трудового договору про надомну робоry вписьмовiй формi. З таким 
"un*olи фозпорядженням) працiвник ознайомлюеться

протягом двох днiв з дня його прийнятгя, €UIе до запровадженюI надомноi роботи. Утаком),р€lзi норми частини третьот статгi 32 Кзпп vкраiъи не застосовуються.
ПiдприеМство самостiйно вирiшуе, в який 

".rо.lб доручати працiвниковi робоry iконц)олювати iT виконання, та забезпечуе достовiрний облiк u"*o"i"oi роботи.надомна робота може бути запроваджена викJIючно для працiвникiв, якi мають
практичнi навички виконання певних робiт або можуть бути навчЁнi таким навичкам.у разi запровадження надомноi роботи робоче мiсце працiвника е фiксованим та
не може бути змiнено з iнiцiативи працiвникu б.з погодження з Роботодавцем.

l1рацiвнИк у разi неможлиВостi виконанIUI роботи на фiксованому робочомумiсцi з незалежних вiд нього причин мае право змiнити робоче мiсце, за умовиповiдомлення РобОтодавцЯ не менше нiж за три робОчi днi до такоi змiни у спосiб,
визначений трудовим договором про надомну робоry.

IIри викОнаннi надомноi роботи на працiв"r*i" поширю€ться загiLльний режим
роботи Пiдприемства. При цьому тривалiсiь робочо.о ou.y не може перевищувати
норм, передбачених статтями 50 i 51 КЗпП УкраТни.

ВиконанНя надомнОi роботИ не тягне за собою змiн у HopMyBaHHi, оплатi працi та
не впливас на обсяг трудових прав працiвникiв.

вагiтнi жiнки, працiвники, якi мають дитину BikoM до трьох pokiB або
здiйснюють догляд за дитиною вiдповiдно до медичного висновку до досягненшI нею
шестирiчного BiKy, працiвники, якi мають двох або бiльше дiтей 

"i*o" до 15 poKiB або
дитиtIу з iнвалiднiстю, батьки особи з iнвалiднiстrо з дитинства пiдгрупи Д f групи, а
ТаКОЖ ОСОбИ, ЯКi ВЗЯЛИ ПiД ОПiКУ Дитину або особу з iнвалiднiстю з дЙr"""r"а пцгрупи
А I групи, можуть працювати на умовах надомноi роботи, якщо це можливо, зважаючи
на виконувану робоц, TiI Пiдприемство мае для цього вiдповiднi ресурси та засоби.

5.10.2. Щистанцiйна робота може запроваджуватися наказом фозпорядженням)Пiдприсмства без обов'язкового укJIадення трудового договору про дистанцiйну
робоry В письмовiй формi. З таким наказом фозпорядЙенням) працiвник
ознайомлюеться протягом двох днiв з дня його прийнятгя, itле до запровадженнrI
дистанцiйноТ роботи. У такому разi норми частини третьоi cTaTTi З2 КЗпП Украiни не
застосо,вуються.

у разi запровадження дистанцiйнот роботи працiвник самостiйно визначае
робоче мiсце та несе вiдповiдальнiсть за забезпечення безпечних i нешкiдливих умов
працi на ньому.

При дистанцiйнiй роботi працiвник розподiляе робочий час на власний роЗС}Дэ
на нього не поширюються Правила внутрiшнього трудового розпорядку Пiдприемства,
якщо iнше не визначено трудовим договором. При цьому загtLпьна тривалiсть робочого
часу не може перевищувати норм, передбачених статтями 50 i 51 КЗпП Украiни.

Вагiтнi жiнки, працiвники, якi мають дитину BiKoM до ,puoi poKiB або
здiйснюють догляд за дитиною вiдповiдно до медичного висновку до досягнення нею
шестирiчного BiKy, працiвники, якi мають двох або бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB або
дитину з iнвалiднiстю, батьки особи з iнвалiднiстю з дитинства пiдгрупи д f групи, а
також особи, якi взяли цiд опiку дитину або особу з iнвалiднiстю з дйrr"сrrа пЦ.руп"



А I групи, можуть працювати на умовах дистанцiйноi роботи, якщо це можJIиво,
зважаючи на виконувану роботу, т8 Пiдприемство мае для цього вiдповiднi ресурси тазасоои.

5,1l, Працiвники мають право на регламентованi перерви для вiдпочинкутривалiстю 10 хв. шiсля кожноi години роботи за комп'ютером (входять до робочогочасу) 
- длЯ виконаннЯ впраВ для зtUIття зоровоi втоми, санiтарно-гiгiенiчного

призначеншI.
5.12. Робота не провадиТься У святковi днi та днi релiгiйних свят:l сiчня - Новий piK;
7 сiчня i 25 грудня - Рiздво Христове;
8 березня - Мiжнародний жiночий день;1i2травня-!ень
9 трав}Iя 

- День
Перемоги);

мiжнародноi солiдарностi трудящих;
перемогИ наД нацизмоМ У !ругiЙ свiтовiй вiйнi (День

28 червня 
-.Щень 

Констиryцii УкраiЪи;
24 серпня- !ень Незалежностi Украrни;
14 жовтня - !ень захисника Украrни;
один день (недiля) - Пасха (Великдень);
один день (недiля) - Трiйця.
ЯКЩО СВЯТКОВИЙ абО НеРОбОчий день (ст. 73 КЗпП) збiгаеться з вихiдним днем,вихiдниЙ день переносять на наступний пiсля святкового або неробочого.
напередоднi святкових та неробочих днiв тривалiсть робъчого дня скорочусться

на одЕУ годину. Норма не поширюеться на працiвникiво для яких законодавством
встановлено скорочену тривалiсть робочого часу, та працiвникiво якi працюють на
умовах неповного робочого часу.

5,13. У разi перенесенtUI робочих днiв вiдповiдно до рекомендацiй Кабiнеry
MiHicTpiB УкраiЪи та cTaTTi 67 кз;П робота провадиться за змiненим графiком.

,Щень, робоry з якого перенесено, може припадати на перiод 
"iдггустки 

аботимчасовоi непрацозДатностi. ЯкщО цеЙ перiод закiнчуеться дЪ робочоТ суботи,
працiвник мае працювати в субоry на загальних пiдстчrь*, вiдповiдно до змiненого
графiка роботи.

я*що нового працiвника прийнято пiсля дня, роботу з якого перенесено, tlле до
робочоi суботи, BiH також мае працювати в субоry заЪмiненим графiком.

5.14. 3а наявностi умов, передбачених частиною 3 статгi ЗZkзrrп, роботодавець
може змiнювати режим роботи, встановлювати або скасовувати неповнийробочий час,
попередивши про це працiвникiв не пiзнiше нiж за два мiсяцi.

5.15. Протягом робочого часу працiвники зобов'язанi викоЕувати робоry,обумовлену трудовим договором. За необхiдностi тимчасово вiдлучитися з робо"о.омiсця з питань виробничоi необхiдностi або з особистих no"u*""* причин працiвник
мае попередньо погодити свою вiдсутнiсть iз безпосереднiм керiвником.

5.16. Працiвники мають право на вiдгryстки, передбаченi законодавством та
колективним договором.

5.17. Графiк вiдпусток скJIадають щороку на наступний piK i доводять до вiдома
кожного працiвника пiд пiдпис.

ЯкщО працiвниК, оформЛениЙ за сумiсництвом' бажае отриматИ Щорiчну
вiдгrустку одночасно з вiдгryсткою за основним мiсцем роботи, BiH мае до 15 грудня
подати до структурного пiдроздiлу вiдповiдального за кадрову робоry ловiдку з



основIIого мiсця роботи з iнформацiсю про те, на який перiод запланована вiдгrустка заосновrIим мiсцем роботи.
. 5,18, Про дату початку вiдггустки працiвника повiдомляють письмово не пiзнiшенiж за два тижнi до встановленого графiком TepMiHy.

,яIкщо у графiку вiдгryсток не зазначено ko'kpeTlry дату початку вiдпустки, то непiзнiш,э нiж за мiсяць до строку, передбаченого графiком вiдгryсток, РоботодавецьписьмOвО повiдомлЯе працiвНика про заплановаrrу- 
"Ц.rу.тку i пропоЕус протягомl0 каленДарниХ днiВ з днЯ отримання повiдомлення подати заJIву про наданшIвiдгryстки iз зазначенням конкретного TepMiHy. У разi ненадаЕня цiет заявироботодавець мае право самостiйно визначити дату початку вiдгrустки у межах строку,передб аченого графiком вiдгryсток.

б. Заохочення за успiхи в роботi(;,1, За СУМЛiННе ВИКОНаНIUI обов'язкiвl 
".ru"о"лених трудовим договором,iнiцiатlrву, 1фивалу i бездоганну робоry, значнi фУдоri до.".п.пй застосовують TaKiзаходи заохочення:

_ оголошення подяки;
_ виплата премiТ;
- нагородження цiнним подарунком;
- нагородження почесною грамотою.
Г[орядок застосування заходiв заохоченнJI реryлюеться колективним договором.6,2, Роботодавець видае наказ про заохоченнrI працiвника i доводить його довiдома працiвника i трудового колективу.

7, Вцповiдальнiсть працiвникiв за порушення трудово[дисциплiни
.7,1, За порушення трудовоi дисциплiни мйе Оуr" зuъrосовано один iз таких

заходiв стягнення:
_ догана;
- звiльнення.
7,2, Звiльнення як дисциплiнарне стягнення може бути застосоване за Taki

порушенtUI:
- систематичне невиконання працiвником без поважних причин обов'язкiв,

покладених на нього трудовим договором або цими Правилами, якщо до працiвника
ранiше l}же застосовувtlJIися заходи дисциплiнарного стягнення (п. З ст. 40 КЗпП);

- проryл, у т. ч. вiдсутнiсть на роботi понад три години протягом робочого днябез поважних причин (п. 4 ст. 40 КЗпП);
- поява на роботi в нетверезому cTaHi, у cTaHi наркотичного або токсичного

сп'янiння (п. 7 ст. 40 КЗпП).
За iншi порушення трудовоi дисциплiни оголоцIують догану.
За кожне порушенrUI трудовоТ дисциплiни до працiвника п,tЪ*. бути застосовано

лише одне дисциплiнарне стягненшI.
7,3, При визначеннi виду дисциплiнарного стягнення Роботодавець враховуе

сryпiнь тяжкостi вчиненого проступку i заподiяну ним шкоду, обставини, .u 
"nr*вчинено проступок, i попередню робоry працiвника.

7,4. ДО застосуваннЯ дисциплiнарного стягнення працiвник надае письмове
поясненrUI проступку. Вiдмова надати пояснення не е перешкодою для застосування
стягненtu{. Про факт вiдмови складають акт за пiдписом безпосереднього napi"nrnu,



працiв,ника структурного вiдповiда.пьного за кадрову робоry та
цIJgцID.rуlI\.t ulрукlурнОГо ПtДрОЗДiлУ
Представника трудов ого колективу.

1j:,':9"1:11r_u' 
ЗасТосоВУе Дисциплiнарне стягненIuI за фактом виlIвлення

;;у;;;;"";;;,;;;звiльнення ппяrтiртrт"r.о оiп ллкл--- ,. л_,
:""Т"':::Y,jУ:1',Y11 :io роботи у зв'язку, ;;;;;#",JJ;;i.',;Xii.Hj'H;
перебу ванням у вiдгrустцi.

/{исциплiнарне стягнення не може бути накrrадене пiзнiше шести мiсяцiв iз днявчиненнrI проступку.
7.6. Щисциплiнарне

ознайомлюють пiд пiдпис
роботi)"

стягненIш оголошують у наказi, з яким працiвника
у триденний строк (не враховуючи час вiдсутностi Еа

,7.7. Якщо протягом року з дня накладення Дисциплiнарного стягненняпрацiвника не буде пiддано новому дисциплiнарному стягненню, BiH вважатиметьсятаким, що не мав дисциплiнарного стягненшI.
ЯКЩО ПРаЦiВНИК_ Не ПРИtIУСТився нового порушення трудовоi дисциплiни iвI,UIвив сумлiння в роботi, стягнення може бути зняте до кiнця року на пiдставiдоповiднОТ (службовоi) записки безпосереднього керiвника,u,un*] Роботодавця.7,8, ПРОТЯГОМ СТРОКУ ДiТ дисциплiнарного стягнеЕня заходи заохоченtul,перелiченi в роздiлi б цих Правил, до працiв""пч не застосовують.

В,*r*".р ЕLльного дир ектора
пiдприемства <!U[>

Представник трудового колективу
пiдприемства к!U[>

. Петрущенко



Додаток ЛЬ 4
до Колективного договору
ДП (ДIЯ)

положення
про премiювання працiвникiв державного пiдприемства <<!IЯ>>

1. Загальнi положення
1,1, ПоложеннjI про премiювання (далi - Положення) вводиться з метою пiдвищенняефективностi виробництва' продуктивностi працi, стимулюваннrI працюючих наПiдприемствi та посилення матерiальноi зацiкавленЪстi 

" 
p.ryniraTax своеi працi.

1,2, ПоложеншI про премiювання визначае умови i порядок премiювання працiвникiвза виконання завдань i функцiй, термiни виплати премiй, джерела витрат на премiюванIuI,перlэлiк виробничих недолiкiв, зJ якi працiвникЙ Пiдприемства позбавляюЪься премiТчасl]ково або повнiстю.
1,3, Розмiр премiй визначаеться з урахуванням виконання основних показникiв

господарськоi дiяльностi, рентабельностi та прибутковостi Пiдприемства.
1.4. Працiвникам можуть виплачув атисятакi премiТ:
- за пiдсумками роботи за мiсяць у вiдсоткоrойу спiввiдношеннi до посадового окJIаду

праIдiвника вiдповiдно до штатного розпису;
- за результатами роботи за квартiLл у вiдсотковому спiввiдношеннi до посадового

окJIаду працiвника вiдповiдно до штатного розпису;_ за результатами роботи за пiврiччя у вiдсотковому спiввiдношеннi до посадового
окJI€lду працiвника вiдповiдно до штатного розпису;

- за результатами роботи за поточний piK у Bi/lcoTKoBoMy спiввiдношеннi до окJIаду
вiдповiдно до штатного розпису;

- за результатами виконання окремот роботи (виконання окремого завдання) увiдсrэтковому спiввiдношеннi до окладу вiдпо"iдно до штатного розпису;- iншi премii у вiдсотковому спiввiдношеннi до о*uлу вiдповiдно до штатного
розпису.

1.5. Розмiр премii кожному працiвнику визначаеться керiвником Пiдприемства в
зrше:кностi вiд особистого внеску кожного працiвника та офор*п".r"." наказом.

1.6. ПоложеншI може бути доповнено або змiнено вiдповiдно до умов доповнення або
змiн Колективного договору.

1.7. При наявностi порушень i недолiкiв
позбавляються премii частково або повнiстю.

в роботi працiвники Пiдприемства

2. Умови i порядок виплати премiй

2.1. Премiювання працiвникiв Пiдприемства здiйснюеться щомiсяця з ypaxyBaHHrIM
tIунк,ту 1.3 цього Положення.

премiю за поточний мiсяць виплачують разом iз заробiтною платою за друry половину
вiдповiдного мiсяця.

мiсячна, кварт€tльна та рiчна премii виплачуються працiвникам Пiдприемства за
СУМЛiННе i ЯКiСНе ВИКОЕаННЯ ЗаВдань, передбачених посадовими iнструкцiями, aЪбa.п.ra"""
нztле]кного рiвня виконавськоi та трудовоi дисциплiни, виконан"" доaоuiрних зобов'язань,



пiдвищення якостi, зростанIUI продуктивностi працi, eKoHoMiT трудових i матерiальнихpecypciB.
2.2. Розмiр премii визначасться зiшежно

загzшtьнi результати роботи.
вiд особистого трудового внеску працiвникiв у

2.3. Розмiр премii за мiсяць встановлюеться:

- керiвникам структурних пiдроздiлiв та працiвникам, що безпосередньопiдrrорядковуються генер€шьному директору - генерiшьним директором Пiдприемства заподанням начапьника вiддiлу кадрiв Пiдприемства;

- працiвникам сцуктурних пiдроздiпl" - генеральним директором Пiдприемства заподilнням кер iвникiв структурних пiдроздiлiв.
2,4, Премiювання працiвникiв Ъдiйснюсться на пiдставi накшу Пiдприемства зафак,гично вiдпрацьо"аr"й ouc у звiтному перiодi.
2,5, Протягом строку дii дисциплiнарного стягнення та встановлення працiвникувипробуВальногО TepMiHy премiя працiвнику не виплачусться.
2,6, Працiвникам, якi звiльнилися з роботи протягом мiсяця, за який проводитьсяпреплiюванн,I, премiТ не виплачуються, за винятком працiвникiв, якi вийшли на пенсiю,звiлl;нилися за станоМ здороu;" та З iнших гIоважних причин, передбачених чиннимзаконодавством.
2,7,працiвники Пiдприемства можуть бути позбавленi премiI частково або повнiстю увипадках:
2,7,|, Несвоечасного i неякiсного виконаншI покладених на них виробничих завдань i

фунrсцiй (при наявностi вiдповiдного наказу);
2,7,2, Притягнення працiвника до дисциплiнарноi вiдповiдальностi за порушенняправил внутрiшнього трудового розпорядку (при наявностi вiдповiдного наказу);
2.7.З. Порушення:
- правил охорони працi, технiки безпеки, протипожежноi безпекио TepMiHiB виконання

доручень керiвника, виробничих та технологir*r"i iнструкцiй;- невиконання або нен€Lлежне виконаннrI розпоряджень та доручень керiвникапiдроздiлу або керiвника Пiдприемства;
- несаЕкцiонованого розголошення комерцiйноi таемницi та конфiденцiйноi

iнформацii, вимог iнформацiйноТ безпеки;
- Правил внутрiшнього трудового розпорядку, зокрема: передчасне припиненнJI

робо,ги, запiзнення, передчасний ухiд з робоrr, Ъrпорr.rання робочого часу в особистих
iHTepecax, тощо;

- санiтарного стану робочих мiсць, виробничих та скJIадських примiщень, примiщень
загального користування;

- TepMiHiB подання звiтiв, наявностi приписок i недостовiрних даних у звiтностi;
2.7.4. Крадiжки або нестачi майна.
2,8,За умови наявностi пiдстав для премiювання та з ypaxyBaHIUIM гryнктiв 1.4 - 2.2

цього Положення, керiвник вiдповiлного структурного пlоро.йry, готуе подання щодопремiiювання працiвникiв, якi йому пiдпорядко"u"i.
,2.9. Працiвникам, якi пропрацювiUIи неповний мiсяць i звiльненi за власним

угодс)ю cTopiH або за порушення трудовоi дисциплiни, премiю за розрахунковийнараховують.

бажанням,
, перiод не

JПремiю нараховують працiвникам, якi пропрацювtчIи не повний мiсяць i звiльненi узв'яз[iу iз призивом до Збройних сил, переведенням на iнпry робоry, вступом до навчirльних



ЗаКЛаДiВ, ВИХОДОМ На ПеНСiЮ, СКОроченнlIм чисельностi або штату працiвникiв, звiльнилися
за 0таном здоров'я та з iнших поважних lrричин, передбачених orrn"пл законодавством.

за виробничi недолiки позбавленн.,t премiт або зrе"rення iT розмiру проводиться уToМty розрахунковомУ перiодi, в якомУ стався недолiк або в якомУ його виявлено, з
обо,в'язковим зtвначенням у наказi причин цозбавлення або зменшенrul розмiру премii.

Якщо порушення в роботi виявлено пiсля виплати премii, то премiя .""*у.r"ся або
позбавляеться повнiстю за той мiсяць, в якому це упущення вI,IJIвлено.

позбавлення премii здiйснюеться згiдно ло перелiку виробничих недолiкiв, визначених
п.п.2.7.1 -2.7.4 даного Положення

2,10, Керiвники структурних пiдроздiлiв подають до 25 числа кожного мiсяця подання
про викоНання встановлениХ пок€tзникiв за звiтний мiсяць та встановленi недолiки.

при виявленнi недостовiрних вiдомостей у поданих довiдках, що вплинули на виплату
пре,мii, керiвник пiдроздiлу або посадова особа позбавлясться права на одержання
преluiальних на протязi року.

2,1t, Пiдставою для нарахування премii е наказ по Пiдприемству, складений напiдставi поданrul.

3. Термiни виплати премiй

3,1, Виплата премii за пiдсумками роботи за мiсяць провадиться ptвoц iз виплатою
зарсlбiтноi плати за звiтний перiод.

3.2. КвартаJIьна та рiчна премiТ нараховуються та виплачуються у звiтному перiодi або
насlупному за звiтним.

3.3. Спори з питань премiювання розглядаютьоя в порядку, передбаченому чинним
законодавством.

В.о. генепально Представник трудового колективу
державного пiдприемства
<ДUIр

Петрущенко

генерtlльного дир ектора



{одаток ЛЬ б
до Колективного договору
{П K!UI>

ПОЛОЖЕННЯ
про оплаry працi, стимулювання працi та соцiальнi гарантi'i працiвникiв

державного пiдпри€мства (ДUI)

1. Загальнi положення

1,1,ПолlоженюI про оплату працi, стимулювання працi та соцiальнi гарантiI працiвникiв
державнОго пiдпрИемства (ДUI> розроблеНо з викоРистаннrIм основних положень ЗаконуУкраiЪи <Пllо оплату працi>, Закону УкраIни <Про вiдгrустки>>, Кодексу Законiв про працюУкра'rни, Заllону УкраiЪи <Про *on.n 

""rri 
договори та угоди>.1,2' оплата працi працiвникiв, якi пьребувають У трудових вiдносинах зIliдrrриемстt}ом, реryлюеться шляхом установлення державою розмiру мiнiмальноi

заробiтноi плати, норм, гарантiй i компенсацiй, умов i розмiрiв оплати працi керiвникiв
державниХ пiдприемств, оподаткування прибуткiв прчцiurr"пi", а також угодами, що
)IкJIадаюТься на державному, гilJIузевому, регiональному рiвнях та на пiдприемствi.

1,3, РегуrпованIш оIIлати ,rрчi на piBHi пiлгrрисмсгв здiйсr*осься шUUгхом розроблешrя,затвердкеtшяr i застосуванrrя внутрiшнiх HopMaMBHlD( докумеmiв, згiдно якюr форй" i ""*"r"оIIлатИ црацi, розцirпси, тарифнi сiтки, схемИ посадовLD( окrtадiв, умови зчIпровадкенIUI та розмiринадбавоц доIIлат, премiй, винагород та irшrrо< заохочув€IльнIж, поr.r.*rйцiйшilD( i гараrrгiйшос
виIIлат встановJIюються Пiдприемством з дOtриманням норм i гаракгiй, перЁдбаченlо<
законодавствOм, генер€lльною та галузевими фегiональними) угодами, колективним договором.

2. Оплата працi

2.I.виltи заробiтноi плати та заохочувальнi i компенсацiйнi виплати:
2,1,1.0clHoBHa заробiтна плата це посадовий окJIад, встановлений працiвникам

вiдпrэвiдно д() штатного розпису.
2.1.2. ДOдаткова заробiтна плата - це винагорода за робоry понад встановленоi норми,

за трудовi ус:пiхи i за особливi умови працi. Вона вкJIючае доплати, надбавки, гарантiйнi i
компенсацiйli виплати, передбаченi чинним законодавством, премii пов'язанi з виконаннrIм
виробничих завдань i функцiй.

2.1.з. Нiедбавки за високi досягнення у працi та доплати за iнтенсивнiсть працi, високу
ПРОфеСiЙНУ МайСТеРНiСТЬ СКаСОВУються або зменшуються у порядку, визначеному
законодавством про працю у разi несвосчасного виконання завдань, погiршення якостi
роботи, пору.шення трудовоi дисциплiни за рiшенням керiвника Пiдприемства.

2.1.з. !о iнших заохочувirльних i компенсацiйнйх виплат включаються виплати увиглядi вина,город за пiдсумками роботи за pik, премii за спецiальними положеннями,
компенсацii та iншi грошовi та матерiальнi виплати, непередбаченi актами чинного
законодавства, або якi здiйснюються понад встановленi актами норми.

2.2. Стр,укryра заробiтноi плати скJIадасться з:
- осIIовноi заробiтноi плати - посадового окJIаду;
- додатковоi заробiтноi плати (надбавки, доплати, гарантiйнi i компенсацiйнi виплати,

передбаченi чtинним законодавством, колективним договором);



- ПРеМiЙ, ПОВ'ЯЗаНИХ З ВИконаншIм виробничих завдань, посадових обов,язкiв;- заохочуваJIъних i компенсацiйних виплат, якi встановлюються в колективному
договорi.

2,2,1' Посадовий оклад генерirльного директора визначаеться його контрактом зОрганом управлiння майном.
2,2,2,IIосадовi оклади працiвникiв Пiдприемства формуються на пiдставi коефiцiентiвСПiВВiДНОШеНЬ ПОСаДОВИХ Окладiв працiвникiв державного пiдприемства (дIя) домiнiмального посадового окладу (таблиЙ t-z).

Таблиця 1Коефiцiенти спiввiдношень посадових окладiв
ПРаЦiВПИКiв державного пiпппrлгмr.т,рq zzпr(п,,емства

лlь

з/п
Назва посади

Г"""рrЫ
ттл_------.. л л л-

мiнiмальний
коефiцiент

максимальний
коефiцiент

1
контракт контракт

2.
4,38 11,001J.
4,38 11,00

4.
3,50 1 1,18

5.
3,60 б,50

б.
2,70 5,75

7.

8.

9.

3,98 1 1,18
2,52 б,50
3,24 8,00

10. Начальник служби

Эщlryдg.r..*"ру
2,6l 6,80

11.
2,00 4,20

12. r оловний lнженер-прогпамiст 2,50 7,50
13. Lтаршии lнженер-програмiст 2,26 7,70
1,4. Iнженер-програмiст 2,26 5,92
15. ц)ILенер з комп'ютерних систем |,97 4,96
1б. lrровlдний 1нженер 2,48 6,20
17. lчrолодший lнженер-прогпамiст 2,00 2,60
18. .r оловнии Фахlвець 3,72 8,68
19. trровtдний фахiвець 2,15 5,75
20. цrахlвецL 1,63 3,752l. 1 оловни,й ана.ttiтик з.72 8,68
22. Uтаршиrt анrUIlтик 1,6з 3,75
2з. l lровlднI{й ана.ltiтик 2,48 6,20
24. лнчlJIlтик 1,63 3,75
2:;. I оловний експерт 3,72 8,б8
26. l, lровlднIлй eKoHoMicT

Еконоцлiс,, I na...opiT
2,15 5,75

27. 1,88 4,25
28.
29.

11KoHoMlcT 1,бз з,75
I'оловниii юрисконсульт
IОрископtсульт

2,15 5,75
30. 1,63 з,75
31 llDовtднрtй оухгацтер 2,15 5,,7 5



з2.
33. l,бз 3,75

з4. 2,15 5,75

35. 1,бз 3,75

з6. 1,88 2,зз

з7. 1,83 2,27

38. 1,63 3,75

з9. 1,63 3,75

40. 2,14 2,90

4l. 1,63 з,75

42. 2,68 3,48

43. 1,73 4,72

44. 2,74 з,88
45. 3,51 4,з9
46. 1,49 з,46

47. |,49 3,46

48.
_-re4-дfд чдrчр9дvР

I\vn,trn 1,25 2,50
1.00 l 1,00

<професiо"опi,,'л"1,;;й,,,":#;{;;:',-::;#бо:;,':",';
Кур|епg- ]2.ТОО.ОО rр"

2.З. За OCHoBv Koelbirr-io--

| оlшаmu працi <KepiBHuKu>,
'обimнuкu> е посаdовuй оклаd

/..5. '3а основу коефiцiснтiв спiввiд" 
опiдпlэиемстваl <!U[> 

"рййнu,u 
структура вiдповiдних коефiцiентiв, що наведенi в додаткахцо Гаrrузевоi угоди мiж Адмiнiсйацiею ЛепжапноТ ппrrзrг6,, ппо,,i^--?-^_^ *-,лU I ,Uly'gts'l угоди мtж Адмiнiстрацiею !ержавноi службй спецiального зв'язку та захистуiНфОРМаЦii УКРаiни i ПрофесiПноЬ спiлкою^прuцi"пr*i" зв'язку Украiъи на2020-2021роки.

л,.rлл?:!-:л__Ф_rэрмУвання 
посаДоВого окJIаду здiйснюеться * пiдставi коефiцiснтiвсIIlввlдношень посадових окладiв, мiнiмального посадового окJIаду на пiдприемствi, щовраховуе розlлiр мiнiмальноi заробiтноi плати, встановленоi законодавством Украiни.2,5, По<;адовi окJIадИ зuЪryп""па, головного бухга-птера,"заступникам керiвникiв

fi'#'J#J;.Х',[Ъ;;;:*u 
ВСТановлюються на 10 - io и нижчi вiд посадо"о.о, окладу

2,6, Виппата надбавок i доплат здiйснюеться вiдповiдно до Перелiку видiв i розмiрiвдопл€lт та надбавок до тарифних ставок i посадових окладiв працiвникiв державногопiдприемства <.ЩUЬ (додаток Й * оо Колективного договору).
2,7, ПрепliюваннЯ працiвниКiв здiйснЮеться вiдповiднЪ-до ПоложенЕя про премiюванняпрацiвникiв державного пiдприсмства (ДUЬ (додаток Ns 4 до Колективного договору) заyMoBLI фiнанс<lвоi можливостi.
2,8, Виплата матерiальноi допомоги та матерiального заохочення здiйснюетьсяВi,rlПОlЗiДНО ДО ПОЛОЖеНШI ПРО Матерiальну лопоrф та MaTepiitпb'e заохочення працiвникiв

fi:ЖЪЪ19";flТ#Н,':"' 
(ДUЬ (ДОДаТОК М 2 ДО КолЙивного договору) за умови

2,9, Заро(iiтна плата iндексуеться вiдповiдно до вимог чиЕного законодавства.2,10, Стрrоки i перiодичнiсть виплат заробiтноi плати встановлюеться Колективнимдоговором.
2,11, Розмiр заробiтноi плати (посадовi оклади) переглядаються не рiдше одного разуна piK з урахуванням змiн у чинному законодавствi.
2,|2, УтриманшI iз заробiтноi' nnur, працiвникiв здiйснюються тiльки у випадках,



пеI)едбачен:их чинним законодавством.
2'l3" ПРИ ВИРiШеННi ПИТаНЬ ОПЛаТИ працi Пiдприемство керусться вимогами кзппУкраiни i Закону Украiни <Про оплату працЬ. Вирiшення трудових спорiв з питаЕь оплатипрацi здiйснюеться шляхом переговорiu. 

^

представник трудового колективу
державного пiдприемства (ДUI)риемства (ДUI>

Петрущенко

В. о. генерального директора



Додаток ЛЬ 7
до Колективного договору

Н аД а п ня щ о р i ч н оI д од а тко в 
" i зi1 ]r" "Т8''#::: ц е н о р м о в а н и й р о б о ч и й д ен ьпрацiвникам державIIого пiдприем.rr",rfrIЯu

L загальнi положення надання працiвни*ау'ненормованим 
робочим днемщорiчноIдодатковоi вiдпусiки за особливий характер працi

l, Ненормованпй робочий день - це особливий режим робочого часу, якийвстановлюеться для певноi категорii працiвникiв у разi нЁможливостi нормування часуТрУДоВого процесУ' У разi потреби й категорiя 
"р"цi"""*i" викоЕуе робоry понаднормальtту тривалiсть робочого часу (ця робота не вважасться наryрочною). Mipa працi уданому випадку визначасться не. тiлькй тривалiстю роооrо.о--'часу, але також коломобов'язкiв i обсягом виконаних робiт (наuанrаiкеЙм).

2, Ненормований робочий день fiе застосовуеться для працiвникiв, зайнятих на роботi знеповним робочим днем. Щля працiвникiв, якi'працюють на умовах неповного робочоготи)Ifi',I, ненормований робочий день може застосовуватись.
3, Як компенсацiя за виконаний, 

"б*.-роЪir, сryпiнь напруженостi, сшtаднiсть iсамостiйнiсть у роботi, необхiднi.r" п.рiод"оiо.о виконання с.lryжбових завдань понадвстановлену триваЛiсть робоЧого часУ надаеться додчr*о"ч 
"и"у.r-; до 7 календарних днiв.4, На працiвникiв З ненормованим робочим днем поширюеться встановлений напiдприемствi режим робочого ]u.y. У Ъв'язку з цим Адмiнiстрацiя не мае правасистематично зuшучати працiвникiв, якi працюй, au таким режимом, до роботи понадвстановлеIry тривiuliсть робочого часу.

5, Ненормований робочий день може застосовуватись для керiвникiв, спецiалiстiв iробiтникiв, а саме до осiб, праця яких не пiддаеться точному облiIry в часi; осiб, якiрозподiляють час для роботи на свiй розсуД.
б, Додu,*ова вiдгryстка за ненормований робочий день надаеться пропорцiйно часу,вiдпрацьованому на роботi, посадi, що дають право на цю вiдгryстrсу.

IL Список посаД державного пiдпри€мства ЦШ>r 3а якими працiвникамнадаеться право на щорiчну додаткову вiдпустку, ii тривалiсть

кчrлендарних днiв
Працiвникам з

ненормовЕtним робочим
днемГеrlеральний ди

Перший засryпник та заступники генерБЙББ
директора
Головний бухгалтер

наччшьники управлiнь



аналriтики, дизайнери, ir.n.*ropr, йrъ;#,

директора
ства кЩUI>

Представник трудового колективу
державного пiдприемства (ДUI)

Петрущенко



Щодаток J\} 8
до Колективного договору
.ЩП к.ЩUI>

Перелiк видiв i розмiрiв
д;оплат та надбавок до тарифних ставок i посадових окпадiв працiвникiв

державIrого пiдпри€мства <ДIЯ>

Таблиця 1

J\!r

з/ll
НайменуваншI доплат та Розмiри доплат та надбавок

,\rIrJIA l л:
1, За сумiщення професiй до 100 вiдсоткiв тарифноi ставки (посадового

окладч)
2,, За розширеншI зони

обсlry,говування або
збiльшrення обсяrv робi

до 100 вiдсоткiв тарифноi ставки (посадового
окла.ry)

aJ. за виконання обов'язкiв
тимчЕ]сово вiдсутнього
працiвника

до 100 вiдсоткiв тарифноiставки (посадового
окладу) вiдсутнього працiвника

4. За робоry у нiчний час (з
22:00 ло 6:00)

вiд 35 вiдсоткiв годинноi тарифноi ставки
(посадового окJIаду) за кожну годину роботи в цей
час

5. За робоry у вечiрнiй час (з 18

до22 години)
20 вiдсоткiв годинноТ тарифноi ставки (окладу,
посадового ок.паду) за кожну годину роботи в цей
час

6. За iнтенсивнiсть працi до 12 вiдсоткiв:гарифноi ставки (посадового окладу)
працiвника

7 За вед(ення вiйськового
облiцr

до 50% посадового окJIаду працiвника кадровоi
сrryжби.

НАДtjАВКИ:
8. За висlокi досягненшI у працi до 50 вiдсоткiв тарифноi ставки (посадового окладу)

црацiвника
9. За складнiсть i напруженiсть

у роботi
до 100% тарифноI ставки (посадового окладу)

l0. за виrlонання особливо
важливоi роботи (на TepMiH ii
виконання)

до 100% посадового окJIаду

11 За нау,ковий сryпiнь
(випл:лчусться працiвникам,
якщо ]tx дiяльнiсть збiгаеться
за профiлем з науковим
ступеlrем)

Щокторам наук -- 25О/о посадового окJIаду
Кандидатам наук - 1,5% посадового окJIаду



Розмiр доплат за робоry у вихiднi i святковi днi

1.1. Надбавки
поданшI лсерiвника
Таблицi 2.

та доплати встановлюються
вiдповiдного структурного

директора
иемства (ДUI>

.П. Петрущенко

по Пiдприемству на пiдставi
вiдповiдно до Таблицi 1 та

наказом
пiдроздiлу

1,2, Розмiр надбавОк та допЛат визнача€ться з урахуванIшм фiнансових можJIивостей
П,iдприсмства.

1,з, ЩоплатИ за iнтенсивНiсть_ працi, надбавки за високi досягненшI у працi, завиконання: особливо важливоi роботи встановлюються та виплачуються за наявностi
фiнансових можливостей ПiдприЬмства.

|,4, Виплата надбавоК тЬ доплат здiйснюсться одночасно з виплатою основноiF.зарооlтноl плати.

_, 1.5. ,.Щоплата за суrчriщення професiй (посад) 
-в_иконаншI 

поряд з основною роботою,9ýiУМОВЛеНОЮ ТРУДОВИМ ДОговороЙ, додатковоi рсlботи за iншоБ 
"роф..i.о 

-1iо.чдоо)
прlотягом встановленоi законодавством тривiUIостi_робочого дня фобо.iоiЪмiни).1.6. Щrэплата за розширення зони обслуговуi,r""" або збiiьшеннrl обсяry робiт -виконання у повному обсязi робiт з меншою вiд штатнот (нормативноi) 

"исёльнiстюпР,ацiвникiв.
1-7. !сlплата за виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника - виконанrul

працiвник()м за його згодою обов'язкiв тимчасово ,вiдсуiнього працiвника О.. yrini".rr"
9i:t_ocHoBHoi роботи протягом встановленоI законодавством триваJIостi робочо.о дня
фrэбочоi зп,riни).

1-8. ,.ЩсlпЛата за iнтенсивнiсть працi - виконаншI напруженоi роботи, яка забезпечуе
найбiльпry про.ryктивнiсть та характеризуеться виц)атаr" бiз""""i,u нервових зусиль, в
тому числi важкiстю працi, iT темпом та ритмом (iнтенсивнiiть праui).

1.9. Надбавки за високi дФягненнJI у працi'встановлюються зй.","о вiд конкретних
за]]дань, що стоять перед Пiдприемством, вiд результативних показникiв дiяльностi
працiвника протягом Iевного перiоду, у разi сумлiнного та якiсного виконанrUI працiвником
протягом цього перiоду своТх посадових обов'язкiв, професiоналiзму, коrпЪrентностi,
iнiцiативностi тавiдсУтностi порушень трудовоiдисциплiн" npor".o",*азu"Ьго перiоду_

1.10. Н,адбавки за виконанrш особливо важливоi робЪти встановлюються на перiод
ви]конання працiвником такоТ роботи.

1.11. Надбавку за ведення вiйськового облiку встановлюють працiвникам, посадовими
обов'язкам,и яких не передбачено веденшI вiйськово,го облiку. v рйi встановленшI доплатиза сумiще.ння професiй (п_осад) або за виконанIuI обов-'язкiв тимчасово вiдсутнього
ПРаЦlВНИКа, ПОСаДОВИМИ ОбОВ'ЯЗКаМИ якого передбачено веденtш вiйськового 

-облiку,

до-плату за веденшI вiйськового облiку не встановлюють.

Таблиця 2

Категорii працiвникiв Розмiр доплати

Працiвники, якi одержують мiсячний оклц,
якIцо роботrл у святковий i неробочий день
прOводилася:

у межах пtiсячноi
норми робочого часу

одинарноi годинноi або
денноi стilвки понад окJIад

понад мiсячну норму
робочого часу

подвiйноi годинноi або
денноi ставки понад окJIад

202l р.

Предстitвник трудового колективу


