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5, I'apaHтii', компенсацii i пiльги працiвлlикам
6. Режим роботи, тривалiсть робочого часу i вiдпочинку
7. Умови охорони працi та здоров'я працiвникiв
8. Гарантiiдiяльностi представницьких органiзацiй праrцiвникiв
9. ВiдповИальнiсть CTopiH, вирiшення спорiв
I 0. Прикiнцевi положенIlя

додАтки
1 , llрАвилА внутрirпнього трудового розпорялку КП <СпецЕко>.
2. гlоложЕнНЯ про оплатУ працi працiвникiв КП <Спеlll]ко) за рахунок фонду оплаr,
працi.
3. пЕрЕлlК професiй та IlоOад, яким встановлюютьоя доплати до тарифних ставок i
посадових окладiв за роботу зi шкiдливими i валtкими умовами працi.
4. IIОЛОЖВНI lЯ про присвоення класiв кваriфiкаrlii водiям.
5.пЕрЕлIК професiй та посад iз шIti]lливими i ваrItкими умовами працi, зайнятiсть
лраltiвникiв на роботах в якик. дас право на ЩОрiчну додаткову вiдпусrку.
6.пврЕлIк професiй i посад працiвникiв, якi мають право на Щорiчну долаткову
вiдпусткУ за особливиЙ характер працi (за ненормований робочий день, за роботу на
персональному комп'ютерi).
7. пЕрЕлIК професiй та посад, лраця за якими дас право на надапня щорiчноi додатковоi
вiдпустки за особливий характер працi (за результатами атестацii).
в, витяГ Iз норМ безкоштовноi видачi спецодягу, спецвзуття та iнших засобiв
iндивiдуального захисту працiвникiв.
9. ПЕРЕЛIК професiй i посад працiвникiв, яким видасться безкоштовно спецодяг.
спецвзуття та iншi засоби iндивi,l1уального захисту поI{а,l] встановлеtIих норм.
l0. ПЕрЕлIк професiй i посад, зайнятих зi шкiдливими умовами працi, якi мають право на
безкоштовне одержання молока або iнших рiвноцiнних харчових продуктiв (0,5л.за змirIу).
l 1 , пЕрЕлIк професiй, робочих мiсць, rrрацiвникам яких надано право rrа пенсiю за BiKoM
tta пiльгових умовах за Списком Nq 2.
12, Комплекснi заходи щодо досягнення встаIIовлепих пормативiв безпеки, гiгiеIrи працiта виробничоГо середовища. пiдвищення iснуючого рiвня охорони праlti. запобiгання
випадкам виробничого травматизму, профзахворювань i аварiй 
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13. коЕФIцI€НТИ спiввiдношень мiнiмальних тарифних ставок робiтника l розряду за
видами робiт та окремими професiями до мiнiмальноТ тарифноТ ставки робiтника 1 розряду.
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1. Загальнi положенrIя
1.1. Мета укJIадапня ltолективноI,о llоговору.
1.1.1. Колективний договiр (лмi - !оговiр) укладеItо з метою регулIовання соцiально-
економiчних i трудових вiдносин, посилення соцizi_пьного захисту Працiвникiв
Комунального пiдприсмства <<СпецЕко> Горiшньоплавнiвськоi MicbKoi радиКременчуцького району Полтавськоi областi (скорочено - КП (СпецЕко>), (лалi -Пiдприсмство).
1,1,2. !оговiР мiс'гитЬ зобов'язаннЯ cTopiH, щО його ук:rаtи, щодо створення умов для
пiдвищення ефективносr.i роботи Пiдприемства, реалiзаIrii: професiйн"*, ,руло""r, i
соцiально-економiчних прав та iHTepeciB Працiвникiв.
1,2. Сторони договору та ii повноважеtlня.

\.2,1, !оговiр укладено Milt Комунальним пiдприсмсr.вом кСпецllко>
['орiulttьоttлавнiвськоi мiськоi ради Кременчуцького району Полтавськоi областi в особi
лиректора Карацюби Сергiя Олексiйовича (лалi - Роботодавець), з однiсi сторони, та
уповноваженим на представництво трудовим колективом Пiлприсмства, в особi Нiкiтюка
ОлексаIlдра АНатолiйовича (лалi - УповнОватtений), з другоi сторони (далi - Сторони),
1.2.2, Сr,орони визнаlоть повноваження одна до одноi i зобов'яaуrоri"" дотримуtsа,гиOь
припrlипiв рiвноправностi Сторiп, взасмноi вi:lповillальнос,гi. конструктивностi та
аргумен'l'овапоСтi при проведеrIIri ttерсговорiв (консультаlliй) ш(одо укладанIIя ficlr.oBopy,
внеоення змiн i доповнень до нього, вирiшення пигань, що е предметом !оговору.
1,3. TepMiH дii договору.
1.3.1. Колективний договiр набирас чинностi з дня його пiдписання представникаI4и
cTopiH та дiе до 31 грудня 2023 року, Пiсля закiнчення .rpony 

""nnocii 
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логовiр продовжуе дiяти до того часу, поки сторони не укладуть новий.
1.,3.2,.Сторони BcTyIIaIol.b у переговори з укладання Ilового /{оговору не Iriзнiше нiж за два
мiсяцi до закiIлчеt,ttля строку дiТ !оговору.
L3.З. flоговiр зберiгас чиннiсть у разi змiни скJIаду! структури, найменування
Пiдприсмства.
l.з.4. У разi реорганiзацii Пiдприемства !оговiр зберiгас чиннiсть протягом стрOку, на
який його укладено, або може бути переглянутий за згодою CTopiH,
l.з.5. У разi змiни засновника ПiдtIрисмства чиннiсть !оговору зберiгасться протягом
С'гроtсу його ;tii. a:Ie не бiльше одtrого року. У шей rtерiо;l, Сrоро"и Ъов"uri po.,,ouur"
]Iереговори про укладення нового чи змiну або доIIовнеtIня чинного f{оговору.
1,3.6. У разi лiltвiдацii Пiдприемства !оговiр дiс про.rягом усього строку проведення
лiквiдацii,
1.4. Сфера лii !оговору.
l .4.1 , Полоrкення .Щоговору поширюються на Bcix Працiвникiв Пiдприемства.
1,4,2, Сторони визнають !оговiр нормативним актом, його норми i полоrкення дiютьбезпосередньо i е обов'язковими для виконання Роботодавцем i фловим колективом.].4.3. ГIололtення .Щоговору, як i трудовi договори, шlо укладаються з ПрацiвникамиПiлприсмства, не повиннi погiршrувати 
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Працiвникiв nopinr"no' a-.,up*ur"IIиllIloI,o законодавства. ПоложеIrня !оговору i трулових логоворiв, цо обмежують лрава i
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Працiвникiв Пiдприсмс rва порiвняно . чЙпrr,,r законодавством, е ltедiйсними.

1 .4.4. FIевiд'емною частиною !оговору с додатки до нього (flодатки 1- 1 3),
1.5. Порядок внесення змiн та доповнеllь до !оговору.
1 ,5,1, ЗмiнИ та доповнення до ,Щоговору внося'ь за Йтреби лише за взасмною зl.одоIо
CTopiH,
ЗацiкавrIеttа CTopolla письмово повi.tlом,lяс ilrшу C'r,opoHy гlро llочагок IlровеllеIIня
переговорiв (rtоlIсуль'гацiй) та llалсилае своI пропозицii, /]руга CToponu nporo,ono 

"a*робочи_х. днiв з дня ix отримання розпочинае переговори,
I.5.2. l'liсля проведення попереднiх консульгачiй i переговорiв Та досягнення взаtмнотзгоди шlодо змiн i доповнень. рiшення про внесення зri",а доповнень ло !о, uuopy
схваJIIоеться загальними зборами трудового колективу.



1.6.2. У полальшому Роботолавець забезtlечус ознайомлення прийнятих Прачiвникiв
Пiлприемства з flоговором пiл пiдttис.
1.6.3. Змiни та доповнення до flоговору доводяться ло
передбаченому пунктами 1 .6.1, 1 ,6.2.

вiдома ПрацiвIlикiв у порядку,

1,5.3. Жодпа iз CTopiH протягом дii lJоговору не може в односторонньому порядку
tlриймаги рiшення про змiну лiючих положень, обов'язкiв за !оговором або призупилtити
iх виконання.
1.6. Ознайомлення Працiвникiв з Щоговором.
1.б.l, Пiсля пiдписання Щоговору Роботодавець протягом лесяти робочих днiв дOводить
йоt,о до вiдома Bcix Працiвникiв Пiдприемства пiд пiлпис.

, 2,Госполарсько-економiчнадiяльнiс.t],тарозRи,rокПiдприсмства
2.I. Роботодавець зобовrязу€ться:
Z1,1.. ВiдповiДно до статутНих завданЬ своечаснО та у повному обсязi забезпечувати
працiвникiв Пiдприсмства матерiально-технiчними ресурсами> необхiдними для
виконання Працiвниками cBgix обов'язкiв, та створювати належнi умови працi.
2,1,2, tsдосконалIоваги систем) матерiального i нематерiально.о 
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MeToto пiдвиш]еI{ня продуктивносri праtli. раu ioHa-llt,lro1.o .га ощадJlивого виItористання
обlIаднанtlя, матерiальних та iнших pccypciB,
2.2. Працiвники зобовrязукrться:
2.2.1. !байливо ставитися до майна Пiлприемства, ощадливо використовувати виробничi
ресурси та vа герiальнi цiнностi.
2,2.2. Використовувати наданi у розпоряд}кеIIня обла2lttання, техltiку, .гранспортнi засоби,га iнше майнО РобоruдавцЯ,ltишlе в itt,t.opccax Iliлприсмtс.гва.
2.3. Стороllи зобов'язую.гьсrr:
Оltераr,ивно вживатИ захолiв ttlоло усуненIlя лсре,цумов виникнеIIIlя колек.I.ивlIих'груl(овиХ спорiв (конфлiктiв). У разi iх виникtIення праl,ttу.ги врегулюваI{ня спору lIIляхом
примирних процедур у порядку, визначеному законодавством, без призупинення
дiяльностi Пiдприемства.

_ 3. Трудовi вiдносини та забезпечення продуктивноi зайнятостi
3.1. Роботодавець не ма€ права вимагати вiд Працiвникiu Пiдпрr.r.r"u виконання робiт,не передбачених трудовим договором. Роботодавець повинен розробити та затвердити дляKoltHoi посадИ (професii), передбаченоi штатниМ розписом, посадову (робочу) iнЪтрукчilо,
озtlайоми,гИ ПрацiвlIикiВ з посадовимИ (робочими) iнструкlliями. ir'по"uдо"iИ (робочiй)
i;rcrp1 Kuii' Morttc бути перелбачено o"*on""n" олIIим з Прашiвrrикiв обов'яrкiв iншогоПрацiвника у випадках тимчасовоi вiлсутностi останпього (хвороба, вiдlrус,гка,
вiдряджеtlня. тошо). При покладаннi ,un"" долu,пових обов'язкiв' на Працiвllика
Роботодавець повинен враховувати реальнi моrкливостi iх виконання: nu-ritinaчiИriвимоги та завантаlкенiсть Працiвника. Оплату виконання додаткових обов'язкiв
Роботодавець проводитL вiлловiлно до ruоо"олuu.rЪа про працю.
J,2, l)o6()lo'laljcЦL l]Иtllallci l(СДРОsУ lluЛilику ,u ,,p",,,',",,n, pilrttocri гр)дових ltpaB HcixгромаляIл IiезалежIIо вiл походження, соцiа:rылоt,о i майпового 

"ia,,y, pu"buoi ,аrrаrдiоlrальпоi tlриналеrкностi, cTaTi, мови, ltолiтичних поглядiв, релiгiЛr,rих n"p"nu*ro,,o,
роду i характеру занять, мiсця проживання та iнших обс,гавин.
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Працiвник мае особисто виконувати cBoi обов'язки, працювати сумлiнно iякlсно: свосчасно виконуваТи накази. розпоряд}кення та локальнi нормативнi акти

роботодавця, зокрема, дотримуватися Праъил вirутрiшнього трудового розпорядку, вимог
нормативних aKTiB з питань охорони працi i протипожеrкноi безпеки; не.айно надu"ur" 

"авимогу РоботоДавця звiтИ про виконання cBoi' обов'язкiв та використанн" poOoon-ao uu"y.3.4, З метою оцiнки професiйного рiвня Працiвникiв квалiбiкачiиним вимогам i
лоса4овиМ обов'язкам. rIроведсння оцittки ix проtРесiйного рiвня олин раз lla п'ять poKiB
I1рацiвники Пiдтrрисмства пiдлягаtоть атестацii.
3.5. У разi tMitl в органi,lачii' виробниtlгва iпраui Працiвники MolKyrb бу.rи звiльненi з
пiдстав, перодбачених пунктом 1 cTaTTi 40 КЗпГi, зокрема, у разi:. реорганiзацii Пiдприемства або його окремих пiлроiлi.rriв;



структурних змiнах в органiзацii управJIiння Пiдприемс,r,вом;
запровадженнi нових, вдосконс,лення iснуючих систем органiзацii працi;
скасування окремих напрямкiв дiяльностi Пiлприсмства;
припинення надання певних видiв послуг:
л9репрофiлювання ПiдприсмO,гва,

якIцо зазначенi змiни супровоДжуютьсЯ скороченняМ чисельностi або штату Працiвникiв.
3.6. У випалках, запланованого звiльнення Працiвникiв у звlязку iз змiнами в органiзацii
виробництва i праui (З пiдстав, перелбачених п. l ст, 40 КЗпП) Робото.rruu"ц" ,,пп"р"дr,,uu
l1рацiвникiв персонаJIьно про майбутнс звi.llьнення не пiзнiше, HirK за лва мiсяrцi. При
цьому Роботодавець пропонус Працiвнику iншу роботу за вiдповiдною професiсю чи
спецiальнiстю, а за вiдсутностi Takoi роботи або вiдмови вiд Hei Працiu""к
працевлаштовуеться самостiйно. При звiльненi Працiвникiв у зв'язку iз змiнами в
органiзацii виробниrдтва i лpatti BpaxoByaru., n.p.rur,,ne право на залиIпення на роботi,передбачене cTaTTeIo 42 КЗпП YKpaillil га iншtими закоItоltавчими акl,ами.
з,7. У зв'язку зi змiнами в органiзацii виробництва i працi TakoTt мотtу.гь бути оуттсво
змiненi умови гrрацi [Iрацiвника Пiлприсмства при rtродовтtелtнi роъоr" 
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спецiальнiстlо, квалiфiкацiсю, посадою. Про змiну iстотних умов працi систем та
розмiрiв оплати працi, пiльг, режиму роботи, встановлення чбо 

"nu"yuunn" 
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робочогО часу, сумiщенНя професiй' змiну розрядiВ й найменуванН" по.uД 'Гощо _
Роботолавець персонально повiдомляе Працiвника не пiзнiше nin .u дuu мiсяцi. Якщо
Працiвник не згоден на продовження роботи в нових умовах, трудовий договiр
припиняеться вiдповiдно до пункту б cTaTTi 36 КЗлП Украiни.
3.8. За погодженням мiж Працiвником та Роботодавцем, для Працiвника може
встановлюватися дистанцiйна (надомна) робота.
fi llll lцыll'о tI p:ltliBHltttalvl llcoбxi11lItl :

- ]Iail!{ciII1,1 за,ll]Y I]al iп,t'я 21t,l1-1ct<rrl1-1a lIi,цtl1-1исir,rсгllа з l]ix)xaIlrlrii\i Ilсрсl}есl.и Тх tia ttaUlclMtty
("tt'. rltttttiиttr t llpэlllt) llil ltc'lrjrr 1 ,11l,,It)IJI(l|(t|1l Уl,я t,,rt t, ltlr;,Tlti tc:tl,,;t'tlttttI\. У lill(()}4\, pa{i.
ltри lIa>lBlttlcL i лобlltlвi';rыlих заltв [l;ltttlitltlиttiB. lrc дiс: виN,lоl,tt про ,ltвомiсiчrrиii cI.pOI( Irlодо
lIO]]cpcll)I(cllI1,I гillо змitlи iсr,t1,1tlих умов ttpalli.'l'ortt I)обtl,годаttсць. tla tti2lc.l,aBi о,грип,tаlлих'lаяв tзi,1 cBtl]'x tti,,LltcLltlt\. l]l].rta( lia](al llit l]cl](.llc,ilcllllr] i'х lla ,rtl,tc,ttttll(iйrlr, ptlбor,v lа
l,t||,li,l,}| |,{l, ( | ||\l lll,;rtti rtt,tt:it,,
I:}o,'(tltl'tltc, l)обо lt'l,'ta tllltil 11gl"ixi.rtttt 1,1).l\\llillll" trцl ltc 1cix llpatliBtlиrtitl \l()iI(lla Llсl]сl}есlи IIа
Ilil.(l]\lll} t tис ll_tttцiиtl1 ) 1ltrбtl 1 1.

.Щистанцiйна (надомна) 
. 
робота - це така форма органiзацii працi, коли роботавиконусться Працiвником за мiсцем його проживанп" u" 
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"rбороr,у тому числi за допомогою iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй, але поза
алмi нiстративною булiвлею Пiдприемства.

за меrками адмitriстративноi бу,rtiвлi Роботодавця можу'ь викоI.Iуватися завдання,
якЩо ix якiсне, ефективне та результативне виконання не потребуе:. використання iнформацii з обмеженим доступом;
, досTупу до комп'ютсрного, теJlекомунiкацiЙного та,/або програмного забезпg.rення.
яке функцiонуе лише у межах примiщеtlня Пiдприсмства;
. обов'язковогоперебувапнявпримiщеl-tнiПiдприемства.
Перед встаllовленням дистанцiйноI (надомноi) роботи ГIрацiвник повинен погодити
перелiк вiдIIовiдних завдань та строки iх виконання з директором Пiдприемства,
При дистанцiйнiй (надомнiй) роботi ГIрацiвники розподiляють робочий час на свiй
розсуд, на них не поширюються Правила внутрiшнього трудового розпорядку, якщо iнше
не передбачено у трудовому договорi. При цьому загальна тривалiсть робочого часу не
може перевищувати норм, передбачених чинним законодавством.

виконанttя дистанцiйноi (надомнот) роботи не тягне за собою буль-яких обмежень
ОбСягу 'I'Рулових прав Праrцiвникiв. При цьому! якu{о Працiвник i Роботодавець письмово



не домовилисЬ про iнше, дистанцiйна (надомна) робота передбачас оплату працi в
повному обсязi та в строки визначенi дiючим трудовим договором,

4. Нормування та оплата працi
4.1. [иректор Пiдприсмства зобов'язусться:
4.1.1.ЗдiйснIовати органiзацiкl заробi гноi плати Працiвникiв Пiлприсмства вiдповiдно дочиIlного законолавства r,a irllltих нормативних докумеllтiв (лерrкавних, гfuIузевих,
розроблениХ та затверджених самим Пiлприсмством), шlо реi.памен,гуIоть llроц9с
органiзацii оплати працi галузей економiки, якi присутнi на ПiдприЪмствi. "

4.1.2. Розглядати питання рiвня заробiтноi плати з урахуванням результатiв виробничо -
фiнансовоi дiяльностi Пiдrlрисмства.
4,1.З. Виплачувати
заробiтну плату Працiвникам регулярно в робочi днi, заробiтна плата за перIху пOJIовину
мiсяця ,цо 22 чисrrа по,гочного мiсяця, заробiтну лату за лругу поJlовину мiсяця - до 7
числа наступнОго мiсяця. При колtнiй виплатi заробiтноi плати повiдомляти Працiвникiв
про загальнУ суму заробiтноi плати з розшифровкоrо за видами виплат; розмiри i пiдстави
утримань; суму зарплати, що налея(ить до виплати.
У разi, коли день виплати заробiтноi плати збiгасться з вихiдним, свя.rковим або
неробочим днем, заробiтна плата виплачуеться напередоднi. (ст.115 КЗпП Украiни).
Заробir,нУ цлату за час вiдпусток виплачуютЬ нс пiзнiше нiж за три днi до ltочатку
вiдпусr,ки.
4.1.4. ФормИ i сисr'емИ оплаr,и працi, норми працi, розцiIпtи, ставки, схеми посадових
окладiв, умови запровадження та розп,riри на2дбавок, доплат, премiй, винагород та iнших
заохочувальниХ, компенсацiйних i гаран,гiйних виIIлат встановлюються вiдповiдно до<Положення про оплату працi працiвникiв КП <СпецЕко> за рахунок боirду оплати
працЬ> (.Щодаток 2).

5. Гарантii, компенсацii i пiльги працiвникам
5,1,Гарантii забезпечують реалiзацiю Працiвниrсам прав у сферi соцiально-трудових
вiлttосилt, l'to MaIoTb як нематерiальний (збереження робочого мiсця, посади, наданIля
iншоi роботи i т.д.), так i матерiальний характер (збереrr<еr.Iня середлtьоi заробiтноi плати
на перiод навчальноi вiдпустки, службового вiдрядження i т.д.).
Роботодавець забезпечуе надання Працiвникам Пiдприемства гарантii, компенсацii та
пiльги, без здiйснепня будь-яких cT"irerr" iз заробiтноi n,ur, "" iнших безпiдставних
санкцiй, в наступних випадках:
- при с'lrужбових вiдряджеrlнях;
- при посднаннi роботи з навчанням;
- при наIrравленнi Пiдприемством на обстеrrtення в медичний заклад;
- на час виконання державних обов'язкiв;
- при проходженнi медичного огляду.
5,2, Компенсацiйнi виплати, що розраховуються у вiдповiдностi до чинного законодавства
та спрямованi на вiдшкодування Працiвникам витрат, цов'язаних з виконанням ними
функчiй i обов'язкiв:
- оплата чаеу простою I,Ie з вини Працiвника;
- випла,ги у зв'язку зi службовими вi/(рядrксннями;
- iншlе, передбачене труловим договором (коптрактом).
5,з, При фiнансовiй моrrсливостi Працiвникам Пiдlrриемства за наказом директора
надаютьсЯ TaKi додатковi (не передбаченi законодавством) гарантii, компенсацiТ та пiльги,
пов'язанi з виконанням безпосереднiх слутсбових обов'язкiв:
- комгlенсацiя за викорис.гаIIня особис гих автомобi.ltiв у слуrкбових цi.llях;- lloltaTttoBi lliльги для окремих катеl.орiй I1раlliвникiв lIo узгодженIIIо з представником,гру,цовоI,о 

1(олек,гиву;



- для забезпечення безперебiйного спiлкування в меr(ах виконання трудових обов'язкiв
надасться право користування телефонним зв'язком, а саме телефонним номером та
lслефонниМ алараlо\4. без перехолУ права власносТi lla телефоннi unuiu," ло Праuiвникiв:
- у вiдповiдrrостi з договорами оренди автотранспортних засобiв у фiзичних осiб та
необхiднiстlо вiдрядlкень з використанням даного автотранспорту, з подаJIьшим нмежним
документальним оформленням вказаного факту господарськоi дiяльностi, тобто,
зalповllення шляховоl о листа на даний авlотранспортний засiб та iнших локумснтiв по
необхiдностi визнавати витрати на заправку даного пересувlrого засобу, iншi витрати по
вiдшкодувалIнЮ витрат В межах строку вiдрядlttення виробtrи.Iими, без визнання даних
витрат доходом фiзичноi особи, яка Ilадала в оренлу засiб в межах договiрних вiлносилt, з
вiдобраrкенням у пiдписаних актах виконаних робiт по наданню орендних послуг, laHi
ви lра,l,и ловиttнi б1 rи оrРормленi локуменr.ально;
- у вiдповiдностi до вимог чинного законодавс'ва не визнавати лохоllом громадян
використаннЯ товарно-матерiа:tьних tliнностей в межах виконання .l,рудових вiдносин, у
рzrзi вiдповiдного документаJIьного оформлення з укладанням договорiв про ловну
матерiальну вiдповiдальнiсть.

б. Режим роботи, тривалiсть робочого часу i вiдпочинку
6.1.час початку, закiнчення роботи та перервIлдля вiдпсlчинку та харчування визначаеться
l,pn,|iKoM змittносti. ,аIверд)l(еним лиректоро\4 Пiлпригмсiва iз norp"r""n", встановленоi
тривzutосr'i робочогО T acy за pitt. l Ia робо,гах, ltов'язаttих з безперервним виробництвом, дене може бути дотримана tsстановлена для даноi ка.гегорiт Працiвникiв щоденна або
що,t,ижнева ,tривалiсть 

робочого часу, лирек,гором Пiдприемства, за погодженням з
керiвником структурного пiдроздiлу .uпроuuдп,уui""я пiдсумований-облiк робЬчого часу,з тим, шlоб ,гривалiсть 

робочого часу за облiковий перiод (pik) не перевищув.tла
нормапьноi Ki,llbKocTi робочих голин.
гра!iк1 .та :змiни ло графiкiв змilttlостi встаttовJпою гься керiвttиками чтрукrурних
IIlдрозлlJIlR за пого]l)ксIlням ксрiвtIиком ll iлприсмс.l.ва, та llово.,lяться до вiдома
ГIРаlliвникiв не пiзнiше Hix< за лва мiсяцi до uu.дal,п" ix в лilо. Чергування l1раrriвпикiв по
змirlах вiдбувасться piBrIoMipHo. Перехiд з одлriсi змiни на irшу поurнеч, uiлбуuоrr.о увiдповiдностi до графiкiв змiнностi.

на Пiдприсмствi встановлюстr,ся такий режим роботи, який зобов'язуються
викоIIувати Bci Працiвники:

Графiк (Рr1) роботи працiвникiв КП "СпецЕко'' в умовах 5-ти денного 40-
годинногО робочогО тияtня робочий день з 8:00 до l7:00, обiдня перерва з 12:00 до lЗ:00 -основний tрафiк Пiдприемства.

Графiк (Рr2) роботи праuiвникiв КП ''СпеttЕко'' в
годинного робочого тиr(ня - з О8-00 до l5-0O, обiдня перерва з

Графiк (РrЗ) роботи працiв1.1икiв КП ''СпеrtЕко'' в
голинного робочого тижня - графiк роботи для зовнiшнiх
основноi роботи час.

I'рафiк (Dv2) роботи робiтникiв з комплексного
булиIrкiв з IIриJIеглими територiями КП ''СпецЕко'' в умовах
робочtlt о гиlltня: 5-ти поверховi,

Гра(liк (Dv l ) робоl,и майстрiв дiльницi :] ltомпJIексного прибираltпlt жи,I.JIового
(lоlцlу ItI I "Спеrtljко" в умовах 5-ти llенного 40-1.оди rl tto1.o робочого .гиlItня 

робочий день з
07:00 до 16:00, обiлня перерва з 1 l :О0 до 12:О0.

Yci робiтниКи з комплеКсного прибиРання та утримання будинкiв з
прилеглимИ територiямИ працюють з 0б:00 до 14:00, обiдня перерва з 10:00 до 11:00, утому числi:

умовах 5-ти денного 30-
12-00 до l3-00.

умовах 5-ти деtлного 20-
сумiсникiв у вiльний вiд

прибирання та утримапня
6-ти леrIного 40-го.цинного



Графiк (Dv3) роботи робiтникiв з комплексного прибирання та утримання
булинкiв з прилеглими територiями КП "СпецЕко" в умо'ах 6-ти деrIного 40-годинного
робочого ти)t{ня; коло (вихiдний) понедiлок,

Графiк (Dv4) роботи робiтникiв з комплексного прибирання та утримання
булиrrкiВ з прилеглимИ територiями КП "СпецЕко"в умовах 6-ти денного 40-годинного
робочого тижня; коло (вихiдний) BiBTopoK.

Графiк (Dv5) роботи робiтникiв з комплексного
булинкiв з прилеглими територiями КП ''СпецЕко''в умовах
робочого тижня, коло (вихiдний) середа.

графiк (Dv6) роботи робiтникiв з комплексtrого
будинкiв з прилеглими територiями КП ''СпецЕко'' в умовах
робочого тижня; коло (вихiдний) четвер,

Графiк (Dv7) роботи робiтникiв з комплексного
будинкiв з прилеглими територiями КП ''СпецЕко'' в умовах
робочогО,l,ижIIя; коJIО (вихiдний) п'я.гltиIlя.

Графiк (Dv8) роботи робiтникiв з комrIлексного
бу.rtинкiв з прилеглими територiями КП ''СпецЕко'' в умовах
робочого тия(ня; коло (вихiдний) субота.

Графiк (Dv9) роботи робiтникiв з комплексного прибирання та утримання
будиIlкiв з прилеглими територiями КП ''СпецЕко''в умовах 6-ти денного 40-годинного
робочого тижня; коло (вихiдпий) недiля.

Гра(liк (Pol1) роботи робiтникiв на по.пiгонi КП "СпецЕко'' в умовах 5-ти делIного
40-годинного робочого титсня.

Графiк (Pol2) роботи робiтгrикiв
змiнний графiк (2 змiни). Початок робо.ги
1 l :00 до 12:00.

Графiк (Vапl) роботи вантажникiв КП кСпецЕко>
(4/2). Вантажrrики, [(о працIоIоть на смiттсвозах (3 змiни).
роботи о 15:00, обiдrrя перерва з 10:00 до 1 1:00.

гра(liк (ozl) роботи озелеlttова.riв та працiвникiв дiльпицi озеленеtlня та
благоустрою КП "СпецЕко" в умовах 5-ти денного 40-годинного робочого ,lиlttня;
Зимовий перiод з 8:00 до l7:0O, обiдня перерва з12:00 до 13:00; Лiтнiй перiод з 6:00 до
1 5:00, обiдня перерва з 10:00 до 1 1 :00.

графiк (oz2) роботи прибиральникiв територiй дiльницi озеленення та
благоустроlо КП "СпеllЕко" в умовах 5-ти денного 40-годинного робочого тихtня. Початок
робо,ги о 06:00 кiнець о l5:ОO,обiдняперерваз 1О:00 до 11:00.

графiк (oz3) роботи прибиральникiв територiй дiльницi озелеIIення та
благоустрою КП "СпецЕко" в умовах 5-ти денного 2О-годинного робочого ти>ttня. Початок
роботи з 6-00 до 10-00.

ГраtРiк (Oz4) робоr.и працiвникiв КП <СпецЕко> ltоблизу просп. ГероТв !нiпра,
бул, Nl 78, N'g 74. Початок роботи о 06:00, кiпець роботи о 18:00, обiдня перерва з 10:00 до
l 1:00.

Графiк (Oz5) роботи працiвникiв на перiол rrоливу зелених насадлtень зi
спецтехнiкоlо КП <СпецЕко>): початок роботи о 06:0О, rrirIець робо.ги о 18:00, обiдня
перерва з 10:00 до 11:00.

прибирання та утримання
6-ти денного 40-годинного

trрибирання та утриманt]я
6-ти денного 40-годинного

прибирання та утримання
6-ти денпого 40-годинного

прибиранлIя та утримання
6-ти денного 40-годинllого

з благоустроlо КП "СпецЕко'': 1l-годинний
о 07:00, кiнець роботи о 19:0О, обiдня перерва з

8-ми годинний змiнний графiк
По,Iаток роботи о 06:00, KiHerrb



Графiк (PTl) роботи сторожiв дiльницi з утримання та обслуговування
приберетtноТ територii КП "СпецЕко": початок змiни о 08:00, кiнець змiни о 0В:00,
Перерва для вiдпочинку i харчування l20 хвилин,

I'рафiк (рт2) роботи матросiв-рятувальникiв дiльницi з утримання та
обслуговування приберехtноi територii КП "СпецЕко": 11-годинний змiнний графiк
(день/rriч); 4 змirrи. ПочатоК денноi змiни о О8:00, кitrець денноi змiни о 20:00, обiдr,rя
перерва з l2:00 дО 13:00; Поча,гок нiчлIоi змiни о 20:0О, KiHetlb ttiчноi змiли о 08:00, обiдня
перерва з 00:00 до 0l :00,

графiк (ртз) роботи матросiв-рятувальникiв та водолазiв дiльпицi з утримання та
обслуговуваннЯ прибереяtноi територii КП "СпецЕко": 11-годинний змiнний графiк; 2
змiни. Початок змiни о 08:00, кiнець змiни о 20:00, обiдня перерва з 12:00 до 1З:00.

графiк (рт4) роботи прибиральникiв службових примiщень дiльницi з утримання
та обслуговування прибережноi територii КП "СпецЕко": 11-годинний змiнний графiк; 2
змiни, початок змiни о 09:00, кiнець змiни о 2 l :00, обiдня перерва з l3:00 до l4:0O.

Графiк (Тгl) роботи водiiв (смiттевозiв) КП <СпецЕко>: З змiни; водiТ з
вантu'Itниками (графiк Vап1), 8-ми го.tlинний змiнний графiк (4/2). Початок роботи о 06:00,
KiHeub роботи о l5:00. обiдня перерва з l0:00 до l I :00,

Графiк (Тr2) роботи водiiв (смiттевозiв) КП кСпецЕко>: 2 змiни, l1-ти годинний
змiнний графiк. Початок роботи о 06:00, кiнець роботи о l8:00, обiдня перерва з l0:00 до
1 l:00.

Графiк (ТгЗ) роботи воzliя (смiттсвоза) КП кСпецЕко>: 8-ми годинний змiнний
графiк, З вихiдними днями у четвер та tlедi,ttо, початок роботи о 07:00, кiнець роботи о
l6:00, обiдня перерва з l 1:00 до l2:00.

Графiк (Тr4) роботи працiвникiв дiльницi транспорту КП ''СпецЕко'' в умовах 5-ти
денного 40-годинного робочого тижня.

Графiк (Tr5) роботи водiiв дiльницi транслорту КП ''СпецЕко'' в умовах 5-ти
деIIIIоI'о 40-го2lинного робочого тижlIя: Ilочаl,ок робоr.и о 05:0О, кiнець робо.ги о l4:O0,
обiдня перерва з 09:00 до 1О:00.

Графiк (Т16) роботи водiiв категорii ''D'' (пасаяtирськi перевезення) КП
<СпецЕко>: 2 змiни, 12-годинний змiнний графiк, початок роботи о 06:30, кiнець роботи о
19:30, обiдня перерва з 11:00до 12:00.

Графiк (Тr7) роботи водiiв на перiод поливу зелених насаджень (спеltтехнiка) ItП
<CrlellEtto>, ПрацюIоть з озеленк)вачами графiк (oz5). Початок робоr^и о 06:00, кiнець
робо,ги о l8:00, обiдня перерва:] l0:00 до l 1:00.

Графiк ('Гr8) роботи водiТв на перiод зимового чергування Kll ''СпецЕко'': l1-
IодинIIий змittний графiк: 4 змiни.

Yci графiки затверджуються наказом директора пiлприсмства.
У випадку виробничоi необхiдностi, що може призвести до зупинки пiдприемства,

ПрацiвникаМ Mo>Ice бути змiнено графiк та мiсце роботи, для виконання невiдкладних
робiт, за ix згодою.

.9:?.лY_9]j"*1"МУ 
випадку тривалiсть робочого часу Працiвникiв не мох<е перевиu]увати

трив'tлlсть, що 
'становлена 

законолавс,гвом Украiни. Беручи до упu." au"ц"фiпу роботиПiдприсмства, тривалiсть rцоденноi роботи (змiни)'.ur""рjr,,у.r"." .pu4rinorr, .
додержанням установленоi тривалостi робочого тижня.
6,3, Окремим Працiвникам чи 

_структурним пiдроздiлам може встановJIюватися гнучкий
ретtим робочого часу (лалi _ гррч) на умовах та в порядку передбачених законодавсгвом.
1'акий ретtим роботи Molce вс.tановлюватисо за рiшеrrням Робоiодавця.



Запровадження ГРРЧ може бути iнiцiйоване також за коJIективною заявою Працiвникiв
пiдприемства або його структурного пiдроздiлу. У такому разi Роботодавець розглядае
мох<ливiсть запровадженняя ГРРЧ i приймас вiдповiдне рiшення. У разi запроЪадження
гррч Працiвники, якi переводяться на цей режим працi, повиннi бутr проiнфьрмованi та
ознайомленi з TepMiHoM, порядком та умовами його застосування не пiзнiше як-за мiсяць.
переведелtня Гlрацiвникiв на Гррч здiйсrtlосться за iх згодою i оформлюе,гься вiлповiдним
наказом (розtluрядltсенням) Робt-, ttl,1tавця iз зазttа,lенням конкрсtних TepMiHiB iyMoB його
застосування.
органiзачiя працi в умовах Гррч передбачае три складовi робочого часу, на якi Morrte
tlодi:tятися робочий депь:

о фiксованиЙ час - це час, коJIи Ilрацiвник зобов'язаний бу.ги на робочому мiсцi й
виконуватИ безпосередньо cBoi виробничi функчii;о змitlний час - це час, коJIи Прачiвлtик на свiй розсул може
свiй робочий день (змiпу), Це одна голина перед початком

поtlи llа,ги r,a заItiнччвати
(закiнченням) роботи та

час перерви на вiдпо.lинок i харчування;
. час IIерерви на вiдпочинок i харчування, який Mollce

час Працiвник використовуе на овiй розсуд i може
мlсцr,

становити 30-40 хвилин. L{ей
бути вiдсутнiм на робочому

_Пiл чаС виконання роботи у вiдрядженнi ГРРЧ не застосовуеться. У разi вiдрядяtення
на Працiвника поширюеться режим робочого часу того пiдприсмства, до 

"кого 
його

вlдряд}кено.
6.4. l1рацiвникам Пi/цrриемс,гва наласться основна шlорiчна вiдпустка тривалiс.гю 24
кfulендарних днiв. !ля окремих категорiй l1рацiвникiв вiдповiдно до законолавства
встановлюеться бiльша триватiсть основноi щорiчноi вiдлустки:
- особам з iнвалiднiстю I та II груп - тривалiстю 30 календарних днiв;
- особам з iнвалiднiстю lII групи - тривалiстю 26 календарних днiв;
- Працiвrlикам BiKoM до 18 poKiB - ,гривалiстто 

З 1 ка.lIендарний день.
II{орiчrrl вiдпусгl<а Ila IIрохаlIнЯ lIраuiвниrtа Mollce бутИ подiлсна lla часlи1,1и буль-якоТ
трива.ltостi за умови, tцо oclloBНa безперервна iT час,гина становитиме не менше 14
календарних днiв,
6,5, Жiнцi, яка працюС i мае двоХ або бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB, або дитину з
iнвалiднiстю, або яка усиноВила дитину, MaTepi особи з iнвапiднiстю з дитинства пiдгрупи
А I групи, одинокiй MaTepi, батьку дитини або особи з iнвалiднiстrо з дитинства пiдгрупи
А I групи, який виховус ix без MaTepi (у тому числi у разi тривалого перебування MaTepi в
лiкувальному закладi), а такоя{ особi, яка взяла пiд опiку дитину або особу з iнвалiднiстю з
дитинства пiлгрупи А I групи, чи одному iз прийомних батькiв надае.гься щорiчно
дода,Iкова оIIлачувана вiдпустка трива,tiстtо l0 кzutендарних дriв без урахуtsання
святковиХ i неробочиХ днiв (статтЯ 73 Кодексу законiв про прачю Украiни)>.
за наявностi декiлькох пiдстав для надання цiст вiдпустки iT загальна тривалiсть но може
переtsищувати l7 каленларних дн iB.
6.(l..][.rЯ ()l'pI|\IilIllIr| ]lo,'(aL tltltrlli lli.llt.1 ctltlt, ta ltlit.lctltli tr ll.(1.5. llcoбxilIlltl, rtpilt з:tяtllr,
,l(l,(a l Il llilc,l\ lllti ,lltl{t,lttctt t tr , (,lrl li()itiI|()l о l}lIllil,1til, ()IiI}(.ill():

1) Жiнка, яка працюс i мас двох або бiльше дiтей BittoM до 15 poKiB _ копii двох свiдоцтв
про народження дiтей. Примiтка : ocTaHHiM каJIендарним роком, за який надають таку
вiдлпустку, с piK, у якому старша дитина досягас 15 poKiB.
2) Жiнка, яка працюс i мае дитину з iнвалiднiстю або особу з iнва,тiднiстю з дитинствапiдlрупи А I групи - копiя посвiдчеIIня про iнвалiднiсть дитини. Примiтка: !итиноlо сособа BiKoM до 18 poKiB (повнолiття), якщо згiдно iз законом, застосовуваним до неi,BoHaIle пабувас прав повIIолiтньоi ранiше (ст, l Закону УкраТrlи iПро o*opouy
дитинства>).
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3).}Killrta. я](а ]]paIll()(] i усиновила дитину _ копiя рiшення суду про усиновлення чи копiя
свlдоllтва про усиновлення ди,гини. Примiтка: Усиновлеltням с прийняття усиновлIовачем
у своlо сiм'ю особи на llpa'ax лочки чи сипа, що здiйснене нЬ пiдставi рilпення сулу.
усиIrов.tlенtrя L]ва}касться здiйсltеним у деtrь набрання чиннос,гi рiшенням сулу про
всиновлення.
4) Жiнка, яка працюе i е одинокою матiр'ю, яка не перебувае у шлюбi й у свiдоцтвi про
народженнЯ дитини якоi вiдсутнiЙ запис прО батька дитини або запис про батька зроблено
в установленому порядку за вказiвкою MaTepi - довiдка з PAl_{Cy про пiдстави внеOення до
книги реестрацii народlкепь вiдомостей про батька дитини.
5) Жiнка, яка працюс i с одинокою матiр'ю - вдовою - копiя свiдоцтва про шлюб та копiя
свiдоцтва про смерть чоловiка.
6) Жiнка, яка працюе та вихову€ дитину без батька (у т.ч. розлучена x<iHKa, яка сама
виховус дитину, незважаIочи на факт отримання алiмен.гiв, якщо батько IIе проживас
разом iЗ дитиноЮ та вiдсутлIi iншi докази його учас't'i у вихованнi ди.|ини, u ,о,,оr,, 

"пщоlItiHKa вийшла замiж, але ij'дитина новим чоltовiком lle всиновлена) - копiя свiдоцтва про
розiрваннЯ шлюбу; документ, який пiдтверджус те, що батько не бере участi у вихованнi
литини, зокрема: ухвала суду або постанова Слiдr161о про розшук вiдповiдача у справi за
tlозоl]ом про стягнеIIня алiмеltтiв, рiшенttя суду Ilpo trозбав.ltеlrня вiдповiдача батькiвських
прав, рilленнЯ оргаtriв оtlitсИ L,a пitt:lуваltttЯ або сулу Itpo вiлсу.tttiсr.ь учас,гi багька увиховаttlti t\и,гипи; ltовiлка ],ttl jrlll()li) cil,t(),lliil (llIli(),lLl). яtittii tti,Lt Bc1l,,1;rtl]c llцl бttlbtto lte
бсрс r,,racl,i l t;tlxtltliLlltli ,,rt,t lltttrt (rte спi,ltttус,rься з вчи,геJIями, нс забирае дr..",,у ло,lurу, ,r"
бере участi в батькiвських зборах); llclBil(l<a з }l(J;l(y або aKt, ctt-,tll,,tcttи й tit tlj;ttttlcltrиii
сусi,,tап,tи ]ll](),I,c, lIlo ltи,J]ица прожиl]ас з мllггiр'tо, окремо вiд ба,гька. iбагько ltе бсре учасгi
у lзихtlвlttttti ди,l,иIIи: довiдка З PAI]Cy про те, що новий чоловiк не всиновлюва" о"-r"*rу.
7) Батько, який виховуе дитину або особу з iнвалiднiстю з дитинства пiдгрупи А l групи
без MaTepi: у разi тривалого перебування MaTepi в лiкувальному 

"чппuдi; 
коли BiH не

персбувас у шлюбi й у свiдоцтвi про народ)(енн i lrr,r"n" записаний як ]т батько: удiвець;
розлучgнrД та виховуе литину без MaTepi - 'Гi caMi документи, що й у випадку . од"попо.
матiр'ю заJIежно вiд обставин, за яких батько самостiйно вихЬвус лrr"пу,'V p*i
тривалого лiкування MaTepi - копiя лiкарняного чи довiдк, прЪ ,пu*одпaепня на
стацiонарному лiкуваtrнi.
8).Особа, яка взяла дитину або особу з iнва.:liднiстю з дитинства пiдгрупи А I групи пiдопiку чи пiклування - рiшення суду чи органiв опiки та пiклування або попi" по.'"iд"aпп"про призначення особи опiкуном (пiклувмьником). Примiтка: Опiкун мас право навiдпустку до досягнення дитилIоIо 14 poKiB, а пiклувальник 

- 18 poKiB, uдп,. .r, 18bl ii';lrtt
ПОlUИРlОl гараlrтii. усlаноплснi ct, l82I ,,,: , illa ttiкltчвазtыtикiв
9) одному з прийомних батькiв - договiр про 

"uurrr.ynu*ru" 
дiтей до прийомноi ciM'i;

довiдка з роботи iншого з ПоДружжя про те, що BiH не користусться правом на такувiдпустку.

- народll<еrrнi ди.гини - l к. лснь;
- cMepTi близьких родичiв (мати, батько, .tоловirt, Дружина, дiги, брат, сестра) - 2к, днi.6.8. Роботодавець мох(е налавати додаткову оплачувану вiдлустку ооrоrу i. батькiв
цошкiльнят, школярiв (1-4 класiв), першокурсникi" nu 1 u"p""r".
6,9, Il_{орiчна вiдпустка у перший piK робоiй Працiвника, нада€ться за наказом диреlfl.ора,пiсля б мiсяцiВ безперервлIоi роботи на пiдприсмствi, а на другий та HacTyrlHi - згiдно зграфiком вiдпусток.

9,-l-,9.-l|1h:- 
чергових lлорiчних вiдлусrок за.гверд)ltуе.tься директором пiдприемс.гва до 05С!ЧНЯ ПОТОЧНОI'О РОку, лля ,.lого не пiзнitпе 15 грулня нада€ться на розгляд труловим

коJIек,l,ивом. При визначеннi черговостi вiдlrусток- враховуIоться сiмеинi й iншi Ьсобистi
обс,гавиttи ко)ltного Прашi вника.
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6.1 l , У випадках, передбачених статтею 25 Закону УкраiЪи "Про вiдпустки", Працiвнику
за його баяtанням надаеться в обов'язковому порядку вiдпустка без збереження заробiтноi
плати. За сiмейними обставинами та з iнших причин Працiвнику може надаватися
Bi.llгtycTlta без збереження заробiтноТ плати на TepMiH, обумовлений Miitt Працiвником та
Роботодавцем, але не бiльше 15 каленларних лнiв на piK (ст, 84 КЗпI1 Украiни).
У разi встаноВлення УрядоМ карантину, строк перебування у вiдпустцi без збережеtlлtя
заробiтноi llлати може 1ривати протягом усього караl{тину,га ii' строк не враховусться в
l5-деннУ норму на piK для таких вiдпусток, яка передбачена ч.2 ст,84 КЗпП Украiни. Якщо
ПрацiвниК бере вiдпустку без збереrкення заробiтноi плати лiд час карантину, в заявi слiд
зазначи,I,и <у зв'язкУ iз заt tровадrксtlням караIrгину), а ,I.акож зробиr.и посиJIаIlня на
l lос,гаttовУ КМУ. зl.iдно ::} якоIо ввоl(и.гься каран.I^иIi. Пiс.lIя розглялу заяl]и, директором
видасться наказ (розпорялження) про налання вiдпус'гки без збереження заробir.riоi пла,ги.
таку вiдпустку не продовжують на кiлькiсть святкових i неробочих лнiв, цо припадають
на неi.
6,12. Роботодавець мае право залучати Працiвникiв до надурочних робiт, як винятоIt,
тiльки у передсвятковi i святковi дrri з оплатоtо, згiдно .tинлtого законодавства, а саме в
подвiйному розмiрi (ст. l06 КЗпП Украiни).
6. l З. Роботодавець надаq:

. щорiчну додаткову вiдпустку Працiвникам на роботах iз rrIкiдливими i важкими
умовами працi вiдповiдно до Полоясення про оплату працi (!одаток 2 до
Колективного договору);. щорiчнУ додаткову вiдпустку Працiвникам за особливий характер працi (за
результатами атестацii) вiдповiдно до Полоrкення про оплату працi (Додаток 2 до
Колективного договору);

. rлорiчrlу додаткову вiдпус,r.ку Працiвникам за особливий характср працi (за
llенормований робочий ДеНЬ, зir робо,t,t, lla llcl]col]al:Ib] lo]vly комп'tсlтсрi) uiдпоЪiд*rо до
Поло>ttення про опJIату rrрацi (!одаток 2 до Колек,гивного лоr.овору);. вiлпустки iнIпих видiв згiлно iз законолавством.

6.14. НапередоДнi святкових i неробочих дrIiв тривалiсть роботи ПрацiвлIикiв скорочус.гьоя
на одну годину,
6,15. Bci Працiвники зобов'язуються без дозволу Роботодавця не перебувати в
примiщеннях пiдприемства У неробочий час з причин, 

"" 
no"'"aunr" з робото., u,unon 

"aзапрошувати туди cTopoHHix осiб,
6.16. За бажанням Праttiвlrика частиIlа rцорiчлtоi вiдпустки замiнюсться грошовою
компенсацiсtо' При цьому .гривалiсть наданоi Працiвrrиковi щорiчrrоi .га лйаr.ковихвlдпустоК не повинна бути менше нiж 24 каленДарних днi, У разi cMepTi Пралiвника
lрошова компенсацiЯ за не викорисТанi ним лнi щорiчних вiдпусlок. u.runorn дЪдатковоiвiдпустки Працiвникам, якi мають дiтей або nounorirn,o дитину - особу з iнвапiднiстtо з
дитинства пiдгрупи А I групи, випJIачуеться спадко€мllям (ст.24 ЗУ пПро вiltпус1ки>),

7. Умови охорони працi Trr здоров'я працiвникiв
7, 1. ЗабсзtlеченtIя безItс.lних умов ttрацi с обов'rrзком Роботоllавця. Роботолавецьзабсзttсчус робо.ti мiсця IIzutежними засобами працi, iпструкцi"м, з о"орЬr' прчцi,
створюс налелtнi санiтарлIо-побутовi умови.
7.2, Працiвники мають право вiдмовитись вiд дорученоi роботи, якщо пiл час ii'виконання
складасться ситуацiя, небезпечна для iхнього lttиття та здоров'я (якщо Taki умови прямо IIепередбаченi трудовими договорами), а також для життя i здоров'я iЙих люде* таоточуючого середовища.
7,3, ФiнансуваНня охоронИ працi здiйснюеться Роботодавцем. IJитрати на охорону праlдi
становлятЬ не MeHIпe 0,5 вiцсотка вiд фонду оплати працi за поперелнiй piK (ст. 19'ЗаконуУкраiни KI Ipo oxopolIy працi>).
7.4. Роботодавець зобов'язаний:
7.4.1. Забезпечити виконання вимог Закону Украiни <Про охорону працi> та iнших
нормативно_правових aKTiB з питань охорони працi, а також право Працiвникiв на
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безпечtti ,га lлепtкiдливi умови працi, пiльги та компенсацii, соцiальпий захист у разi
уIIlкол)tенtIя iхньоt,о злоров'я,
7.4.2. ВилiляtИ ltошти на комплсксlli зllхо-{и щолО -{UсяI llення встановлеllих яормативiв
безпеки, гiгiени працi та виробничого середовища, пiдвищення iснуючого рiвня охорони
працi, запобiгання випадкам виробничого травматизму, професiйного захворювання,
аварiям i пожежаi\,{ (далi - Комплекснi заходи з охорони працi; !одаток 12 до
Колективного договору).
7.4.3. При прийняттi на робоr^у ознайомлIовати пiд пiлпис Праtцiвника з умовами працi та
наявнiс,гtо на робочому мiсцi rпкiдливих виробни,Iих фак,горiв, якi ще не усунуто, iх
МожJlиВиМ шкiДливим ВПJIивом на здоров'я, молсливi наслiдки ix впливу на злоров'я ,t,а ttpo
права Працiвникiв на пiльги i компенсацii за роботу в таких умовах,
7.4,4. Забезпечувати налеrкнi умови працi на робочих мiсцях, безпеку технологiчних
процесiв, машин, механiзмiв, обладнання та iнших засобiв виробництва, наявнiсть засобiв
захисту, вiдповiднiсть санiтарно-побу.гових нормtIгивних aKTiB з охорони працi.
7.4,5. Забсзпечувати безопла.гно Працiвлlиttiв спецолягом, спеtlвзуттям та iншi засоби
iндивiдуальноГо захистУ понад встановЛеIлих норм та вiдповiдно до галузевих норм згiдно
llода,r,ку 8, 9 до Колективного договору.
Забсзпс't)ваiи замiну або peMollT сttсцiальноtо оляtу i сrtсuiальноl о Bl) г,lя. шо с,]али
неllридатними до заIсiнчеrrня встановлеrIого строку носiння з незалежних rзiд Працiвника
причин.
7.4.6. Забезпечувати безоплатно Працiвникiв, зайнятих на роботах зi шкiдливими умовами
працi, молоком (0,5л. за змiну) або iншими рiвноцiнними харчовими продуктами згiдно
!одатку 10 до Колективного договору.
7.4.7. Забезпечувати Працiвпикiв Пiдприемства питною водою.
7.4.[l, Забезrrечити проведсння безоttла,гних обов'язкових медичних оглядiв Працiвникiв
певних категорiй, що передбаченi законодавством з охорони працi, зi збБреженлtям
середньоi заробiтнот плати i мiсця роботи (посади). Забезпечити проведення медичного
огляцу водiiв транспортних засобiв з метою безпечного керування транспор.l.ними
засобами (перiодичнi, щозмiннi перел рейсовi та пiсля рейсовi Ьiляди), щЪ передбаченi
законо.IiавсI,воМ про дорожнiй рух. ПрацiвгIики, що ухиJl илисЯ вiД лроходхtеrIня
обов'язttового медогJ]яду, IIритягуIотьсЯ до дисциплiнарrlоi вiдповiдЙьностi та
вi'llстороtItоtоться вiл роботи без збереlкення заробiтноi плати згiдно зi ст, 17 Закону
Украiн и .,Про охорону прачi>,
7_.4.9. |1е долускати Працiвникiв до роботи, яка протипоказана iM за станом здоров'я.
7.4.1O.FI. допускатИ неповнолiтнiх до працi на важких роботах i на роботах iз шкiдливими
або небезпечними умовами працi (ст, 11 Закону Украiни <Про охорону прачi>).
7.4,11. !ля працi iнвалiдiв створювати умови працi з урахуванням рекомендацiй медико-
соцiальноi еltспертноi KoMicii та iндивiдуальних лрограм реабiлiтачiТ (ст. 12 Закону
Украiни кПро охорону працi>).
7.4.12. !отримуватися TepMiHiB i порядку проведення атестацii робочих мiсць за умовамиtlрацi та за ii результаt,ами вжива'ги заходiв щоllо покращеIIlIя умов працi. Прово:tити
a,t,ecTaI{ilo робочих мiсць не рiлtllе однtlго р:rзу lla lt'я.гь poKiB.
7,4. 1 3. Забезпечувати та сис,гема,гичI{о поIIовнювати 

"еоб*iлr"r, медикамеI.Iтами аlt-l.еLlки
першоi допомоги у Bcix структурних пiдроздiлах Пiдприсмства.
7.4.14. З урахуванням фiнаlrсовоi можливостi Пiлприсмства, Роботодавець MorKe
виплачувати за рахунок коштiв Пiдlrрисмс,гва одноразову MaTepiatbнy лопомогу
Працiвttикам. якi отримiutи виробничу 'гравму пiл час виl(оIIання .грулових обов'язкiв,
вiлllовi;tlrО лil l[о;tоrItеttнЯ IIро огIJIа.гУ праrti (/iола.I.оК 2 /(о Ксl.rIективногЬ'.rrоrовору).
7.4.15, Роботодавець несе безпосередню вiдповiдаt bHic.r,b за порушення вимог, зазначених
ст, lЗ ЗУ <,Про охорону llpaui>.
7.5. Працiвники Пiдприсмства зобовrязанi:
7.5.1. ЗнатИ та виконувати вимоги нормативно-правових aKTiB з охорони працi, правила
експлуатацiI машин, механiзмiв, устаткуваlлня та iншlих засобiв виробн"цruu, ,,puurn
поводження iз шкiдливими та небезпечними речовинами.
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7.5.З. Використовувати засоби iндивiдуаJIыIого та колективного захисту у виllадках,
передбачених законодавством,
7,5.4. Проходити навчання i перевiрку знань з питань охорони працi в порялку,га у строки!
всrановленi llолоrкенняv про llilIJчання i rrepcBipK5 ,lllaIlb } питаllь охороl,rи прашi.
la l верд)I(еному у Пiлприсмствi,
7.5.5. 11роходи'ги у встановленому порядку та у строки попереднi та перiодичнi трудовi
медичпi огляди.
7.5.6. Своечасно iнформувати безпосереднього керiвника або Роботодавця про
виникнення небезпе.rних та аварiйних ситуацiй на робочому мiсцi, у структурному
пiдроздiлi. особисто вживати посильних заходiв щодо запобiгання ,u у"уr""""
rrебезпе.rних та аварiйних ситуацiй.
7.5.7. За IlевиконаннЯ вимог пунктiВ 7.5.1-7.5.6 Роботодавець ма€ право притягати
поруtrlниlti в до дисциплiнарноi вiдповiла-lIьнос.гi,

7.5.8. Працiвник несе безпосереднlо вiдповiдальнiс'гь за llорушення вимог, визначених ст.
l 4 ЗУ 

" П ро охорону прачi,>,
7.6. Працiвники пiд час прийняття на роботу i в процесi роботи повилIнi проходити за
рахуноК роботодавчЯ iнструктаж. навчання з питань охорони ПРаЦi. з налання першоi
медичноi допомоги потерпi.ltим вiд нещасних випадкiв i правил поведiнки у разiвиItикненIlя aBapii (с.г. l8 ЗУ <Про охоронУ працi)).
7.7, З ycix iIlших питанЬ безItеки, r.iгiсllи ltрацi, виробничогО середовища, порядку
ор,гаrriзацii працi адмiнiстрацii та [Iрацiвники корис,l,уIо.гься поJlожеIlнями Закону Украiни
"ГIро охорону працi".

8. Гараптii дiяльностi представницьких оргапiзацiй працiвникiв
8.1. Роботодавець гарантуе свободу органiзацii та дiяльностi Ради трудового колективу,
проведення у неробочий час загмьних зборiв трудового колективу.

9. Вiдповiдальнiсr.ь CTopiH, вирilпеIrня спорiв
9.1. У випалку невиконання чи неналежного виконання обов'язкiв, передбачених цим
;lо_говором, Сторони несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно ло чинного законодавства.
9.2. Суперечки мiж Стороtrами вирiшуються в llорядку, встановленому чинним
законодавством УкраТни.
9,3. Притягнення до дисципJliнарноi, адмiнiстра гивноi чи кримiнальноi вiдповiдальностi
Ile виItлючас цивiльпоi, матерiальпоi чи iнших видiв вiдповiдалылостi винrrих осiб.

l0, Ilрикiнцевi положенIIя
10, ] . Змiпи i доповненr,lя до цього логовору протягом TepMiHy його

7.5.2. !бати про особисту безпеку i здоров'я, а
людей у процесi виконання буль-яких робiт
Пiдприсмства.

лиUIе за взасмIлою згодоIо CTopiH.
l0,2. KorrTpo;rb за виконапtIям логовору
уповIiоtsa)кеними ними прелставниками за
або уснiй формi).

також про безпеку i здоров'я оточуIочих
або пiд час перебування на територii

дl1 можуть вноситися

10,3, Сторони, що пiдписали ,Щоговiр, щороку, не пiзнiше 15 сiчня року, що настае за
звiтним, звiтують про виконання !оговору на зборах трулового колективу.

зlliйснtосться безпосерелньо Сторонами чи
обумовленою С,горонами згодоrо (в письмовiй

/,,
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f{одаток 1

до Колективlrого договору
КП <СпецЕко>

на 2021-202З роки

ПРАВИЛА ВНУТРIШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ
Комуна.пьноr о rliлприсмс.гва <<СпецЕко>>

['орiIш Hboп.lIaBlliBcbKoi MicbKoi ра2lи Кременчуtцького району Полтавсьlсоi областi

загальнi положення
1.1, У вiдповiдностi з Конституцiею Украihи громадяни Украiъи мають право на llрацю,
тобто на отримання гарантованоi роботи з оплатою працi у вiдповiдностi з кiлькiстю i
якiстю, та не них(че встановленого державоIо мiнiмального розмiру у вiдповiдностi з
ви tIlанням. з,,tстнiстю. професiйноrО пiлгоговкою. освiтою та з урахуванllям суспiлt,них
потреб.

1.2, Вiдповiдно до чинного законодавства Украiни з метою забезпочення дотримання
трудовоi лисциплiни, пiдвищення яltос,гi та продуктивностi працi, а TaKoltt рацiонального
використання робочого часу Працiвникiв КП кСпецЕко>, (далi за TeI(cToM -
"пiдприсмство") запровадлtуються цi правила вtлутрiшнього,грудового розпорядку.
1.3. Трудова дисциплiна забезпечуеться створенням необхiлlrих оргалriзацiйних та
скtlномi.пlих умов для норма:tыlоi високопродуктивноi працi, методами виховання.
заохоченIlя за добросовiсну працю. /{о порушtrlикiв тру:tовоI дисllип.lriлtи застосоIJуluгьоя
lаходи дисциплiнарного та сусrtiльноl о вttливу.
1.4. Питання, пов'язанi з використанням правил внутрiшнього трудового розпорядку,вирiшуються адмiнiстрацiсю пiдприемства в межах наданих прав, а у випадках,
передбачених дiю,lим законодавством та Правилами внутрiшнього трудового розпорядку,- разом абО по узгоджепнЮ з уповЕIовФкеНим представпиItом трудового колективу. I{i
llитання вирiшуються такох( трудовим колективом у вiдповiдtlостi до поклалених l]a нього
llовноважень.
1,5, Правила с обов'язковими для виконання BciMa учасниками трудових вiдносин.

2. Порялок прийому та звiLlt,ltенrrя Працiвllикiв
2.1, I1раrцiвllики реалiзуtо.гь ci]oc право на труд UIJIяхом укладення трудоRого договору про
прийлtяттяt на робо.гу на даIlому t l iдгtрисмс.гвi.
2.2. ПРИ YKlraДeHlri трудового договору громалянин зобов,язаrrий подати:
- паспорт або iншrий документ, що посвiдчус особу;
- трудову книжку, оформлену у вс.гаIIовленому порялку,
трудовий договiр укладаеться вперше, або у випадку
сумlсництвом;
- iдентифiкацiйний
Прийом на роботу

У випаllках,
налаI]I]я:

за виtIятком випалкiв, коли
прийняття на роботу за

код.
без надання зtвначених документiв не допускаеться.
передбачених закоI{олавс.гвом Укратllи" Роботодавець може вимагати

15



- документу про ocBiTy (спецiальнiсть, квалiфiкацiIо),
- документу про стан здоров'я;
- локумен,гiв вiйськового облiку лля вiйськовозобов'язаних осiб, а також осiб, якi
пiдлягаtоть призову до лав Збройних Сил Украiни;
- iншlих документiв (ловiдки МСЕК, пенсiйного посвiлчення, посвiдчення учасника
лiквiдацii на ЧАЕС, посвiдчення учасника бойових дiй тощо).
забороняеться вимагати вiд фiзичноi особи при прийомi на роботу документи, надання
яких не передбачено чинним законодавством Украiни.

Укладення трулового договору оформляеться наказом (розпорядлtенням) про прийняття
на робогу. пiдписаниМ дирекгороМ пiДприсмства- з ознайоvленням Прачiвника про змiст
наказу (розпорядltення) пiД розпис, В наказi (розпорядтtеннi) повинно бути вказано
найменуваннЯ роботи (посадИ) у вiдповiдностi до штатного розпису пiдприемства, умови
оплати працi, умови прийпяття на роботу.

2.3. До початку рЕфти адмiнiстр@цiдзобов'язана:
1) роз'яснити Працiвниковi його права iобов'язки та проiнформувати пiд рсlзrlиоку

про умови працi, наявнiсть на робочому мiсцi, де BiH буле працюваги, небезпечних i
шкiдlIивих виробничих факторiв, якi ще не усунуто, та моrкливi наслiдки ix впlrиву на
здоров'я, його права lta пiльги i компенсацii за роботу в таких умовах вiдповiдно до
чинного законодавства i колективного договору;

2) ознайомити Працiвника з правилами внутрiшнього грудового розпорядку та
колективним договором, якi дiють на пiдприемствi;

3) визначити Працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його необхiдними для роботи
засобами;

4) провести: iпструкта>Iс з охорони праrli; первинний iHcTpyKTaTc на робочому мiсцi;
iHcTpyKTalt з правил полtежноi безпеки; виробничоi caHiTapii та гiгiсни працi.
2,4, Забороняеться укладення трудового договору з I,рOмадянином, якому за медичЕим
висновкоМ запропонована робота протипокaвана за станом здоров'я.
2.5, Трудовий договiр може бути:

1) безс,гроковим, lllo уклала€ться IJa IIеl]изна!lе[Iи й строк;
2) lla визначений cr.poK, tзстановлений за пого/lжеrtrtям cTopiH;
3) ,гаким, що укладаеться на час виконання певноТ роботи.

строковий трудовий договiр укладас,lься у випадках. коли труловi вiлносини не мtl)(уть
бути встановленi на невизначений строк з ура,\уванням характеру наступноi роботи, або
умов ii виконання. або iHrepeciB Працiвника та в iнших випадках. перелба,tених
законодавчими актами.
2.6. Трудова кних(ка € основним документом про трудову дiяльнiсть Працiвника.
Трудовi книжки ведуться па Bcix Праuiвникiв, якi працюють на пiдприсмствi понад п'ять
днiв, Гlрацiвникам, що стають до роботи вперше, трудова книлtка оформлясться не
пiзнiше п'яти днiв пiсля прийняття на роботу.
2,7, Припинення трудового договору може мати мiсце у випадках, передбачених чинним
законодавством та внутрiшнiми документами пiдприсмства.

праrliвник ма€ право розiрвати трудовий договiр, укладений на IIевизIIачений
c,I,pol(j поlIсреllивпJи ltpo це роботодавця письмово за два тижtli. У випадку lrаявностi уlIрацiвлlика поваж}lих lIриttиIIи, передбачеttих чинпим закоI{олавс,I.вом, адмiнiстрацiя
розривас труловий логовiр у строк, про який проситт, I1раlliвпик.
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Пiсля закiнчення обумовленого строку Працiвник вправi завершити роботу, а
алмiнiстрацiя пiдприсп,Iства зобов'язана видати Працiвнику трудову книжку та IIровести з
ним yci налеrкнi розрахунки.

Протягом строку попередя(ення про звiльнення, Працiвник зобов'язаний Ilередати
РоботодавцЮ спецодяг, спецвзут,гя, iHBeHTap, iHcTpyMeHT та iнше майно, що пiдлягас
поверненнIо, за пiдписом Працiвника складу в обхiдному листi про поверненrrя майна
Роботодавцю. У разi' неповер]iеннЯ ПраlliвttикоМ майна, РоботОДаВець мас право
у,гримаl,и суму ма,гсрiаJrьного збитку з Працiвника згiлllо його заяви або в iнших
випадках} передбачених чинниМ законодавством Украiни.

За домовленiстю Mixc Працiвником та Роботодавцем труловий договiр може бути
розiрвано до того, як сплине с,грок попередя(ення про звiльнеrrня.

Труловий договiр пiдлягае розiрванню достроково на вимогу Працiвника в разi
його хвороби або iнвалiдностi, якi перешкоджають виконанню роботи за договором, у
випадкУ порушення Роботодавцем законодавства про працю, колективного або трулового
договору, чи з iнших IIоважних причин.
2.8. Розiрвання трудового договору оформлясться наказом по лiдприсмству.
2.9. В день звi.гlьнення алмiнiс,грацiя зобов'язана вилати Працiвнику .грудову книжку з
занесенням в неi записiв про прийом та звiльнення та здiйснити повний розрахунок.
Записи прО причин) звiльненнЯ в трудовУ книяску здiйснюlоться у повно]'вiдповiдrtостi до
положень чинного законодавства з посиланням на конкретну ста'тю, пункт Кодексу
Законiв про Працlо. Щllем звiлыtення рахусться остаlrнiй день роботи, або останнiй день
вiлпустки.

З. OclloBHi обов'язки працiвникiв
3.1. Прашiвники зобовrязанi:

а) працюватИ чесно та добросовiсно, дотримуватисЬ дисциплiни працi - основи
порядку на пiдприемствi, своечасно та точно виконувати пакази (розпорядження)
адмiнiстрацii, використовувати весь робочий час для високопродуктивноi працi,
у,гримуватисЬ вiд дiй, якi завa)каIоть iпшим Працiвникам виконувати ix трудовi обов'язки;

б) пiдвищувати продуктивнiсть працi, сво€часно та добросовiсно викоI{увати
роботи по нарядах та завданнях, норми виробiтку та HopMoBaHi виробничi завлання,
добивагись перевиконання цих норм;

в) покращувати якiсть роботи, не допускати недолiкiв у роботi, дотримуватись
вимог технологiчноj' дисциплiни;

г) знатИ та виколIуватИ вимоги нормаТивних aKTiB з охорони праrдi, техлIiки безпеки,
виробничоi'санiтарii- гiгiгни лраui rа п ро ги по)t(е)I(ноi охорони. перелбаченi вiлповiдними
правиJIамИ -l,a iнс,грукцiями, праIlюваги у вилаIiому спеt(оляI.у, спеI{взуття, корис.гуватися
ttсобхiлllиvи,засобами iнливiлуальноl о захис l y:

л) лотримуваТись правиЛ особистоi безпеки, зобов'язалrь з охорони працi, яrti
передбаченi колективЕим договором, трудовим договором та цими Правилами.

е) проходити у встановлеtlому закоЕодавством порядку обов'язковi медичнi огляди,
с) особисто вживати заходiв до лiквiдацii буль-яltоi виробничоi ситуацii, яка

cTBoploc загрозу жи.тIо Працiвника або ото.lуtочих, повiдомляти про небезпеку свосму
безпосередньому керiвниrtу або iншiй посадовiй особi.

lt) вrttивати заходiв шодо негайного усунення причиll ,lа 
умов. якi переl,,код,'(аюгь

або ускладнюlОть нормальне виконання роботи (простоi, аварiя) та негайно повiдомляти
адмiнiс,I,раrliю пiлприсмства про.ге, IIlo сталосяi
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з) у'римувати свос робоче мiсцс, обладIIання, пристроi, iнструменти в чистотi та
порялку та справному cTaHi, а TaKoxt слiдкувати за чистотою на територii пiдприсмс,гва;
дотримуватисЬ встановленого порядку зберiгання матерiальних цiнностей та документiв;

и) береп и власнiсть пiдприсмства. бережно ставитись до iHcrpyMeHTiB.
вимiрювальних пристроiЪ, спецодягу та iнших предметiв, що видаються u nop"iryuu""n
Працiвнику. економно та рацiонально використовувати сировину. матерiали. енергiю.
паливо та iншi матерiальнi ресурси. У випадку виявлення вчинення проrrза*оппr* дiй nu
територii КП кСпецЕко> негайно повiдомляти про це свосму керiвнику;

i) не розкрива,ги комерцiйну тасмницю та конфiденцiйну iнформацirо, отриману в
процесi робо,rи;

i) дотримуватИсь встановленИх колективниМ договороМ обмежень щодо роботи за
сумiсництвом;

й) дотримуватись вимог антикорупцiйного законOлаtsс.гва та законодавства у сферi
конфлiкту iHTepeciB;

к) вестИ себе гiлtlо, 2lотримуватисЬ зага.lI ьtlопри й ttятих IIрхвиJI 'l'x l]t)pм поведiнки, не
ts)Itива'l,И а..ttI<tlгольнi rlапсli tla тсри горii пiлприсмства, IIе llопускаl.и появи у cTaHi
алкогольного, наркотичного або,гоксичtlого сrl'яltiння lIa робочому мiсцi.га на територii
КП "('пеrrЕко,,, Не пали,ги гютюновi вироби у с.ltуlкбових примiшенням la у слуllсбовому
транспортi. Пмити тютюнОвi вироби лише у спецiаIьно вiдведених мiсцях для палiння; 

-

л) не з'ясовувати особистих cTocyHKiB невиробничого характеру, не вчиняти та не
допускати вчинення будь-яких дiй, що можуть призвести ло конфлiкту або бiйки, У разi
виявJIелIня дiй, що можуть призвести або призвели до конфлiкту (бiйкиj негайно доповiсти
безпосередньоМу керiвникУ та вжити заходи щодо усунення таких дiй або конфлiкту
(бiйки).

м) вiдмi,гитИ свiй прихiД на роботу, а по закiнченню робочого дня - ухiд з роботи у
порядку, встановленому на пtдприсмствi.
Ko.lto обов'язкi" (робirl. якi викоtlус KorIceH
квалiфiкашiсю або на посадi визначасться

Праlliвник за своею спецiмьrriстю,
технiчними правилами! ltоOадовими

lнструкцIями та положеннями! затвердженими у встановленому порядку.

4. OcHoBHi обов'язки робо.годавця
4. 1. Робоr,одавець зобовrязаrlий:

. 
а) оргапiзуваТи роботУ таким чином, щоб KoltteH працIовав за своею спецiальнiстю,

квалiфiкацiею, мав визначене робоче мiсце, своечасно, до початку роботи був
ознайомлений iз завданням. та забезпечений роботою протягом ус"о.о робо.rого дн"(змiни). Забезпечити здоровi та безпечнi умови працi, справнiсть iHcrpyM"rrriu, а також
матерiалiв та iнших pecypciB, необхiдних для робоiи;

б) сr,ворюваги умови для зросl.ання продуктивностi працi rпляхом запровадження
сучасниХ лосягliенЬ науки, технiltИ та метолiВ органiзацii працi, вrкивати заходiв ло
yцu,ц",rr,rо якос,гi роботи, скороченню застосуванIlя ручноi lrеквшriфiковалIоi та важкот
фiзичноi тrрацi;

в) органiзовувати вивчеttня
ме,l,одlв працl;

розповсюдrtення та впровадження кращих практик та

г) свосчасно ловоди,ги до отрук,гурних пi:rроздiлiв плановi завдання, забезпе.lувати iх
виконаIIнЯ з найменшимИ витра'амИ тру/tових, матерiаtьниХ ,га 

фittансових pecypciB,
здiйсttlовати заходи, яlti були б наrrравленi, на бi:rьш tloBIIe l]иявлеrlIIя .га використання
BIry,r'pimHix резервiв, покращуючИ iHtпi плановi показники роботи;

д) посгiйно удосконалюва,] и opr анiзацiю оплати прачi. широко засrосов1 ючи крашiсучаснi формИ оплати згiднО з кiнtrсвимИ резуль гатамИ робЬти. пiлвищlЬаrи 
"Kicr.oнормуванпя працi, забезпечувати матерiальну зацiкавленiсть ПрацiвлIикiв в рЬзультатах iх

особистоТ працi та в загальних результатах роботи, забезп"rуuu, BipHe' заЬтосуоання
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дitочих умов оплати та нормування працi, виплачувати заробiтну плату у встановленi
строки;

е) забезпечувати суворе дотримання трудовоi дисциплiни, постiйно здiйснюючи
органiзацiйну та виховну роботу, направлену на ii' укрiплсння, усуне}lня втрет робочого
часу, рацiонаЛьне використання трудовиХ pecypciB, формуваннЯ стабiльних iрулоr"*
колективiв, вживатИ заходiв впливУ до порушlниtсiв трудовоi дисциллiни;

е) неухильнО дотримува,l,исЬ заJ{оtlоl(австI]2l IlpO IIраIцо,],а правил охороIrи лрацi;
по']liпlпувати умови rtрацi; забезltечува,ги Ilалежне,гехнiчItе обltаднанttя ycix робочих мiсць
та створюватИ на них умови працi, якi б вiлповiдшiи правилам по oxopoHi лрацi (правилам
по технiцi безпеки, санiтарним нормам, таке iнше);

rk) вживати необхiдних заходiв щодо профiлактики виробничого травматизму,
професiйниХ та iншиХ захворIовань Праuiвникiв, у urпuдпо*, пЁредбачених
законолавствоМ, своечасно надавати пiльги та компенсацiТ у зв'язку зi шttiдливими
умовами працi (скорочений робочий день, додатковi вiдпус.гки тоцо), забезпечуtszrги увiдтtовiдностi до чинних норм та положень спецiаtьним одягом та взуттям та iншими
засобами iндивiдуальrrого захисту! органiзовувати налелtний догляд за цими засобами;

з) постiйнО контролювати знання та виконання Працiвниками Bcix вимог irrструкцiйз техtлiки безпеrtи, виробничоi carIiTapii та гiгiслlи працi, протипожеrtсноi безпеки.
провоllити перевiрrtу знань у вiдповiдностi до вимоl. rIормативних aKTiB;

_,л.,.- л1].._,?"9::,::но розглядати та впроваджувати виI{аходи .га 
рацiона:тiзаторськiIIропозиц1l! пIдтримуватИ,га заохочува-гИ нова,горiв, сприяти масовiй технiчнiй творчостi;

i) забезпечувати систематичне пiдвицення дiловЬi квмiфiкацii Працiвникiв та рiвняix економi.tlIиХ та правовиХ знань, створюВати необхiдrri yrou" дп" aуriш"пп" роботи з
Ilаi]чанням в IlавчaLrIьних закладах;

i) створювати для трудового колективу необхiднi умови для виконання cBoii
повноважень, передбачених чинним законодавством. Сприяти створенню у труловомуколективi дiловоi, творчоi обсталtовки, пiдтримувати та розвивати iнiцiiтивнiсть таак'ивнiсть_ Працiвникiв, у повнiй Mipi використовуючи збори трудового колективу,
постiйнО дiючi виробниЧi наради, конфЬренчii, iuoauu."o розглядати критичнi зауваяtення
Працiвникiв,.га повiдомляти Тх rцодо вiкЙтих заходiв;

Й) ВИДiЛЯТИ Сtrецiально вiдведепi мiсця для палiння у вiдповiдностi до вимог чинногозаI(онолавства;
к) yBalKHo ставитисЬ до_ потреб Працiвникiв, сприяти покраш{еннIо побутових умовIra об'сктах, якi чиоляться на балансi пiдприсмства.

л) органiзувати облiк явки на роботу ,га 
уходу з Hei, Бiля мiсця облiку робочого часу

необхiдrlо ,фимати голинникr котрий правилыIо визнаlIае час,
А'ltмiнiстрацiя здiйсlttос cBoi обов'язки у вiлIrовiлних виlIадках разом з

уIlовнова}кеним представником трудового колективу пiдприсмс,гва.

5. Робочий час та його використання.5.1. Робочий час - це час, про.гягом якого Працiвник зобов'.язаний продуктивно
працювати у вiдповiдностi до трудового договору та законодавства про працю.5.2. Час початку, закiнчення роботи та n"p"pu, дrп uiдпопиппу та харчування
визначаеться графiком змiнностi. затвердженим дrрепrоро' пiд.rр"смсr"а i. доrр'rма""я,встан_овленоi ,гривалостi 

робочогО часу за piK. На робЬтах, no"'".u"r, з б"зпер"рu"",
вироблlицтвом. де не може бути дотриманu 

"aruroor"r,u для даноТ категорii ГIрачiвникiвIцолепна або що,гилснева тривалiсть робочоI,о часу, /]иректором пi!присмсrоа, запогодженням з керiвником структурного пiдроздiлу запровалжуеться пiдсумований облiк
робочого часу, з тим, щоб тривалiст" роЬо.rо.о часу за оЪлiковий перiод (piK) неперевищувала нормальноi кiлькостi робочих годин.

|l::Ч1_1l _,* змiни до графiкiв зЙiнностi встаповлIоються керiвниками структурнихПlлрозлlлI]] за погоджеI{ням керiвIликом пiлlrриемс,гва, та доволяться до вiдома
[IрацiвникiВ tte пiзнiшС Hirrt за два мiсяцi :lО по"д".uО ix в дilо. Чергуванrlя Прашiвникiв по
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змiнах вiдбувасться piBнoмipнo. Перехiд з однiеi змiни
вiлловiдностi ло графiкiв зм iHHocTi.
5.3. Працiвника, який з'явився на робочому мiсцi
алкогоJlыIого, Iларкотичного чи токсичного сп'яtiitлня)
роботи Ir цей робочий день (змiну).

на iншу повинен вiдбуватись у

у нетверезо\4у cTaHi (в cTaHi
адмiнiстрацiя не допуска€ до

14, На безперервних роботах забороняеться запишати роботу ло появи змiнюtочого
Працiвника.
У випадкУ неявки змiнюЮчого Працiвника, Працiвник заrIвляе про це старшому по роботi,який зобов'язаний негайно втtити заходiв щодо замiни змiнюючого ПрачЙrика iнrпим.
5.5. При вимушеному невиходi на роботу (хвороба, непередбачуванi сiмейнi обставини
'гощо) Працiвник зобов'язаний завчасно повiдомити про це Роботодавця.
5,6. Працтоrоча змiна повинна пiдготувати irrструмеrй, матерiали тощо нас.гупнiй змiнi з

:у, yуб забезпечити I{ормальну 'rT 
роботу протягом перших 4 .ол"".

5,7, IIадурочнi роботи, як правило, не допускаються. Надурочнi роботи MoltyTbвикористовуватись у виняткових випадках i в межах, передбачених чинним
законодавством.

5,8, За погодженням мiж Працiвником та Роботодавцем, для Працiвника моr(е
встановлюватися дистанцiйна (надомна) робота.
,I [.; llt t tboL о IIllaI(ilзпикалл tлеобхi]tltcl:

lli]l ,,\i1 lll i.l'lll\ j ll11(l\ilIlIJr\l llL'ГL.lj\.('lll i'x ttil ltlt l,,rltt1 ( tиclilllltiiill\ ) lll\illllo llil ll\'l)i(, t

lIparliBttиttiB. tte ]tic: вимtit.il tl1lo дllоплiсячлtий c.,.lro к 
',l 

to:l,, lIOПepc/l)l(cIIIl)l tt1lo :зп,titlи iсrrl,гtllrх
упlов trpatli"l'orI< ])обсуrоr{ltвеllь, tla tti,,lc,r,irBi (}гl]и i\,Iatll и х заяв Bi;t сво[х ,,i,ц:t":,.'ltих, вилас Ital(aз
lIa IIсре}}сдеIJlIrI Тх па ,цист.анцiйлtу робоз.у.t.а tlзt ltlйоплзltос з лtим IIрацiвtrикiв.
l}tl/1lto,tac. I)обсlr,о;l:tlзllttl ttcoбxiltllo Rрахувarти. tlцl llc ycix I IраuirlIIикiв Mo)l(IIa Ilсре}]сс.I.и IItl
]lпc,t,a tlttiй l tv Ilобо гr.,

f{ис,галIцiйна (наломна) 
.робо,га - це така форма органiзацiТ працi, коли роботавиконустьсЯ ГIрацiвником за мiсцем його прох<иванп" u" 

" 
in,uory мiсцi за його вибором,у 'гому числi за допомогою iнформацiйно-комунiкацiйних " 

технологiй, 
--" 

noauадмiнiстративною будiвлею Пiдприсмства,
за межами адмiнiстративнот будiвлi роботодавця мох(уть виконуватися завланця,

якrцо iх якiсне, ефективне та результативне виконацня не потребуе:. використання iнформацii з обмеrкеним доступом;, доступУ до комп'ютерНого, телекомунiкацiйного Та./або програмного забезпечення,
яке функцiонуе лише у межах примiщення Пiдприсмства;
о обов'язковогоперебуваннявпримiщеrlнiПiд.lприемства.
Перед встаноВJIенням дистанцiйноi (наломноi) роботи Працiвник повинен поl,одити
перелiк вiдtlовiдних завдань,га строки iх виконання з директором Пiлприсмства.
При дистанltiйНiй (надомнiй) роботi Працiвпики розподiляrоть робочий час на свiй рсlзсуд,на них Ile поширк)ю.гься правиJIа внуr.рirпнього трудового розпорядку, якцо iнше не
персдýд,19116 у тру,цовому llоговорi. I Iilи tlboMy :]агаJIьна тривалiсть робочого часу не може
псревиlI(увати норм, передбачених чипним законодавством.
Виконання дистанцiйноi (надомлIоi) роботи не тягне за собою будь-яких обмеrкень обсягу
трудових прав Працiвникiв. При цьому, якщо Працiвник i Роботодавець письмово не
домовились про iнше, дистанцiйна (надомна) робота передбачае оплату працi в повному
обсязi та в строки визначенi дiючим трудовим договором,
5,9. В побочий час забороняс.гься:

_ 
1) вiдволiка,ги Прачiвllикiв вiл iх безпосерелньоi'робоr.и. викJlикаги чи знiмагиl^ , рUU.I'И дJ'Iя виконан|,lЯ громадських обов'язкiв та проведення рiзноманiтtrих заходiв, не
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пов'язаних з виробничоrо дiяльнiстIо (семiнари, спортивнi змагання} заняття худо}кньою
самолiя.lIьнiсrrо, туристичtti ttоiздки, заходи полiтичного спрямуванrrя);

б) скликати збори. засiдання та наради з громадських питань.
5,I0. ЧсрговiстЬ наланнЯ щорiчllиХ вiлпус гоК встановлю€ться алмitriс грацiгю
пiдприсмства, з урахуванням необхiдностi забезпечення нормшьного плину роботипlдприсмства та сприятливих умов для вiдпочинку Працiвникiв. Графiк вiдrrус,гок
склада€ться на кожен календарний pik не пiзнiше 5 сiчня поточного року та доводиться до
вiдома Bcix Працiвникiв.
Щорiчна вiдпустка на проханнЯ Працiвника MoTte бутИ подiлена на частини буль-якоi
тривалостi за умови, Що основна безперервна ii частина становитиме не менше ]4
календарних днiв.
5.1 I. I-Iрацiвникам пiдприсмс,гва надаIоться
вiдрядхtень вiдповiдо до Пололсенлtя про
договору).

гарантii та компенсацii' tIa випадок службових
оплату працi (додаток 2 до Колективного

. 
У випадку, якщо Працiвника вiлряджено для роботи у вихiднi, святковi та неробочi

днi,,компенсацiя за роботу в цi днi виплачуеться у Ьiдповiдностi з чинним законодавством
та Гlоложенням про оплату пРацi (Додаток 2 до Колективного договору),

5.12. LIac поча,Iку, закillчеtlня робо,ги .га перерlrи .'u," 
"iлпо.,"r,ку 

.tat харчуRаIIня
визIIачасться графiком змiнн_остi. Jатверд)i(еtIим /lирекl.ором Пiдприсмства iз дотfиманням
вс,гановленоi r,ривапостi робочого часу за piK. На роботах, nou'oau,r"* . безп"р"р"rим
виробництвом, де не може бути дотриманu 

""ruro"ra"u для даноi категорii Працiвникiв
щоденна або щотижнева тривалiсть робочого часу, директором Пiдприемства, запогодженням з керiвником структурного пiдроздiлу за.rровадп,уеriся пiдсуЙваний облiк
робочогО часу, з тим, щоб тривалiст" pobouo.o часу за облiковий перiол (piK) не
IIеревиIцувала нормальноi кiлькостi робочих годин.

грас}iки та змiни ло графiкiв змiпностi встановJlюIо гься керiвttиками структурнихrriдроздiлiв за погодженням керiвником пiдприемства, та доводяться до вiдома
ПРаЦiВНИКiв Не пiзнiше нiж за два мiсяцi до uu"д.п"о ix в дiю. Чергування Прuiпr"пi" noзмiнах- вiдбуваеться piBHoMipHo. Перехiд з однiеi змiни на in-y nnurr"H nio?y"u.r"u увiдповiдностi до графiкiв змiлIностi.

на Пiдприемствi вс.гановлюсться такий режим роботи, який зобов'язуютьсявикоIIувати Bci Працiвllики:
Графiк (Рrl) роботи працiвtrикiв КП "СпецЕко" в умовах 5-ти денного 40-голинного

робочого 'гихtня робочий день з 8:00 до 17:00, обiдня перерва з l2:0O до 13:00 - основнийграфiк [Iiлприемс.гва,

_ Графiк (Рr2) роботи працiвникiв KII "СпецiJко" в умовах 5-ти денного ЗO-годинного
робочого тижня - з 08-00 до 15-00, обiдня перерва з 12-00 до 13-00.

Графiк (Pr3) роботи працiвникiв КП "iпецЕко" в умовах 5-ти денного 20-годинного
робочогО тия(ня - графiк роботи для зовнiшнiх сумiсникiв у вiльний uiд o."ouroi робоr,час-

,,-, ,, |рuфiп (Dv1) роботи майстрiв дiльницi з комплексного прибирання >lситлового фоrrдуКГl "СлецЕко" в умовах 5-ти денлrого 40-годинного робочоrо'т"лtня робочий деrrь з О7:00ло 16:00, обiдня перерва з 1 1 :00 до l2:00.
Yci робiтники З комплексного прибирання та утримання будилIкiв зприлеглими територiями Працюють з 0б:00 до 14:00, обiдня ,r.p"p.u з 10:00"до 1I:00, утому числi:
Графiк (Dv2) роботи робi,гпИкiв з комплексНого rtрибиранllя .га 

утримання булинкiв зllрилеглимИ r,ериторiямИ KIl ''СпеrrЕко'' в умовах 6-ти ленного 40-голинного роОооо.о,t,иrкtIя; 5-ти поверховi.
I'рафiк (Dv3) робо,ги робi,гпИкiв з комплексНого прибиранпя.га утримання будинкiв зприлегJlимИ територiямИ КП. "СпецЕко" в умовах 6-iи деrrного 40-гЬдинного робочо.оl и)I(няi коло ( ви хiдний 1 понедiлок.
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Графiк (Dv4) роботи робiтнИкiв з комплексНого прибирання та утримання будинкiв з
прилеглими територiями КП "СпецЕко"в умовах 6-ти денного 40-годинного робочого
ти)Itня; коло (вихiдний) BiBTopoK.

Графiк (Dv5) роботи робiтнИкiв з комlrлексtlого прибиранНя та утриманпя будиtrкiв з
прилеглими територiями КП "СпецЕко"в умовах 6-ти денного 40-годинного робочого
ти)Itня; коло (вихiдний) середа.

Графiк (Dv6) роботи робiтлrИкiв з ttомплексНого прибираннЯ та утримання будинкiв з
приJIеглимИ територiямИ КП ''СпецЕко'' в умовах 6-ти денного 40-гЬдинного робочоготижня; Itollo (вихiдний) четвер,

Графiк (Dv7) робоr,и робiтlrИкiв з ltомtl:rексНого гlрибираlлнЯ та у,гримаIIня бу/{иrrкiв з
прилеглимИ територiямИ КП "СпецЕко" в умовах 6-ги денttого 40-гЬдинного робочоготижня; коло (вихiдний) п'ятниця.

Графiк (Dv8) роботи робiтнИкiв з комплексНого прибираннЯ та утримання будинкiв з
прилеглими територiями КП "СпецЕко" в умовах 6-ти денного 40-гЬдинпого робочоготи)Itня; коло (вихiдний) субота.

I'patPiK (Dv9) роботи робiтнИкiв з комплексНого прибираннЯ та утримання будиrlкiв з
IlрилеглимИ територiямИ КП "СпецЕко"в умоваХ 6-ти денного 40-голилIного робочого,гиItня; коло (вихiдний) r,rедiля.

Графiк (Poll) роботи робiтникiв на полiгонi КП ''СпецЕко''
годинного робочого тилtня.

в умовах 5-ти денного 40-

Героiв flнiпра, бул.
перерва з 10:00 до

Графiк (Pol2) роботи робiтникiв з благоустрою КП "СпецЕко": 11-годи1.1ний змiнний
гра4liк (2 змiни). ПочагОк робо,ги о 07:00, кiнёць роботи о 19:О0, обiдняr перерва з 1 l :00 до
12:00.

Графiк (Vап1) роботи вантажникiв КП <СпецЕко> 8-ми годинпий змiнний графiк
(4/2), Вапталtники, tl(o працюIоть па смiттсвозах (3 змiни). Початок роботи о 06:00, кiнець
робо,I,и о l5:00,обiдrтяперерваз l0:00 ло 1 l :О0.

_ I'pa(liK (oz1) роботи озеltсllювачiв та працiвниlсiв дiльницi озеленення таблагоустроЮ КП "СпецЕко'' в умовах 5-ти денного 40-годинного робочого r.ижня;
Зимовий перiод з 8:0О до 17:00, обiдня перерва з12:00 до 13:00; Лiтнiй перiод з 6:О0 доl5:00, обiдня перерва з 10:00 до 11:00.

,_ Графiк (Oz2) роботи прибиральникiв територiй дiльницi озеленення та благоуотроюKI1 "СпсцЕко" в умоваХ 5-ти денногО 40-годиннЬго робочого ,rжrя. По"аrоп рЪОоr, о
06:00 кiнець о 15:00, обiлrrя перерва з l0:00 до l 1:00,

___ |паФiк (Oz3) роботи прибиральникiв територiй дiльницi озелененllя,га благоустроюКП "СпецЕко" в умовах 5-ти денного 20-годинноiо робочого .rr,,n"- почurоп |оОЬ., . О-
00 до 10-00.

_ _ Графiк (Oz4) роботи працiвникiв КП кСпецЕко> поблизу просп,
* ]!,М 74. Поча,гок роботи о 06:00. кiнець роботи о .18:00, 

обiдня
l l:00.

Гра(liк (Oz5) роботи працiвrlикiв на
спец,гехнiкою КП <СпецЕко>l: початок робо.ги
перерва з l0:00 до 1 1 :00.

IIерIод поливу зелсних насаджень зi
о 06:00, кiнець роботи о 18:00, обiдня

Графiк (РТ1) роботи cTopoяtiB дiльницi з утримання та обслуговування прибережноiтериторii КП "СпецЕко": початок змiни о 0-8:0О, кiпець змiни о ЬВ,ОО. ПЪр.рuо onnвiдпочинку i харчування l2O хвилин.

_ Графiк (рт2) роботи матросiв-рятувмьникiв дiльпицi з утримання таобслуговування прибережноi територii КП- "СпецЕко": l1-годинний змiнниИ графiк(лень/нiч); 4 змiни. ПочатоК денноi змiни о 08:00, кiнець денноi змiни о 20:О0, обiдняперерва з 12:00 до 13:00; Початок нiчноi змiни о 20:О0, кiнець нiчноi.ri"п оЪв,ЬЬ, ооiдп"персрва з 00:00 до 01:00,

_ Графiк (рт3) роботи матросiв-рятувальникiв та водолазiв дiльницi з утримання таобслуговування приберехtноi територii КП "СпецЕко": l1-годинний .ri"J"i .|uEin; Zзмiни, Початок змiни о 08;00, кiнець змiни о 20:00, обiдня перерва з t2:00 до 13:00.
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I'pacl,iK (РТ4) роботи прибира.ltы.lикiв слуrкбових припtiщеtrь дiлыlицi з утриманлIя та
обсзtуговуваtt ttя прибереrклtоi територiТ КП "СllецF]ко": 1l-голинний змiнrrиЙ графiк; 2
змiни, початок змiни о 09:00, кiнець змiни о 21:00, обiдня перерва з lЗ:00 до14:00.

Графiк (Тr1) роботи водiiв (смiттсвозiв) КП кСпецЕко>: З змiни; водii з
вантажниками (графiк Vап1), 8-ми годинний змiнний графiк (4/2). Початок роботи о 06:00,
кiнець роботи о 15:00, обiдня перерва з 10:00до 11:00.

l-рафiк (Тг2) роботи водiiЪ (смiттсвозiв) КП <СпецЕко>:
змitIний графiк, Початок роботи о 06:00, кiнець роботи о 18:00,
1 1:00.

Графiк (1'rЗ) роботи водiя (смiт.гевоза)
графiк. з вихiдними днями у четвер та недiлю,
16:00, обiдня перерва з 11:00до 12:00.

Графiк (Тг4) роботи працiвникiв дiльниIIi
деIIного 40-годинного робочого титсня.

2 змiни, 1l-ти годинний
обiлня перерва з 10:00 до

КП <СпецЕко>>: 8-ми t.одинний змiнний
початок роботи о 07:00, кiнець роботи о

транспорту КП "СпецЕко" в умовах 5-ти

ГрасРiк (Тг5) роботи водiiВ дiльницi ,гранспорту КП ''СпецЕко'' в умовах 5-ти ленllого
40-годиlrногО робочогО ],ижня: початоК роботи О 05:00, кiнець робЬти о 14:00, обiдня
перерва з 09:00 до l0:00,

. ГрафiК (Т16) роботи водiТв категорii "D" (пасаrкирськi перевезення) КП кСпецЕко>: 2
змiни, 12-годинний змiлIний графiк, початок роботи о 06:З0, пiнец" робоrи о 19:30, обiлня
перерва з 1 1:00 до 12:00.

Графiк (Тr7) роботи водiiв на перiод поливу зелених насаджень (спецтехнiка) КП
кСпецЕко>. Працюють з озелеЕювачами графiк (Oz5). Початок роботи о 06:00, кiнець
роботи о 1 8:00, обiдня перерва з 1О:00 до 1 1:00.

ГраrРiк (Тr8) роботи водiiв на перiод зимового чергування КП ''СпецЕко'': 1l-
годиtIний змiнлtий графiк; 4 змiни.

yci графiки затверджуються наказом директора пiдrtрисмства.
У випадкУ виробничоi.необхiдностi, що може призвести до зупинки пiдtrрисмства,

ПрацiвникаМ MorKe бутИ змiненО графiк та мiсце роЬоти, дr" 
"rnoronr," 

п"uйп,,оur"*
робiт, за ix згодою.
5,13, У буль-яКому 

'ипадкУ 
тривалiсть робочого часу llраrliвникiв не може перевиlцува'и,rривазtiс,гь' що Bc'I'aIIoBJIeHa закоI Iолавс.IВом УкраТни, Беручи дО yuur." 

"n"uu,iriny роботиПiдприсмства, тривалiсть щоденноi робо,r,и (змiни)'.ur""рдп,у.r"." .pu,Pinurr, .
долержанням ycTaHoB"tIetroi тривалостi робочого тиrкня.
5.14. IIапередолнi святкових i неробочих днiв тривалiсть роботи Працiвникiв скорочусться
на одну годину.
5.15. Окремим Працiвникам чи структурним пiдроздiлам може встановлюватися гнучкий
р_еrким робочого часу (далi _ гррч) на умовах та в порядку передбачених законодавством.'Гакий ретtим роботи MorKe встановлюватис" .а pi-errul"M Робоiодавця.
Запровадження ГРРЧ може бути iнiцiйован" ,Ъпоп, за колективною заявою l1рацiвrrикiв
пiлприсмства або йогО струк]урного лiлроздiлу. У такому разi Роботодав.ч"' po..n"r,uu
моrкливiсть запровадженняя ГРРЧ i приймае вiдповiдIrе pi-.nrn. V p*i .uJpoiuon 

"rroгрр![ Працiвпики, якi tlсреволяться на цей режим працi, повиннi бути поiпфьрмБванi таознайомленi з TepMiHoM, лорядком,га умовами його застосування не пiзнiше як за мiсяць.
ПереведеllнЯ ПрацiвникiВ на ГРРЧ здiйснюсться за iх згодоlо i о(lормлlосться вiдповiдним
IlаказоМ (розпорядженням) Роботодавця iз зазначенням конкретIIих TepMiHiB i умов його
зас,госування.
Орl,анiзацiя працi в умовах ГРI)rI гIсредбачас ,гри скла.t{овi робочого часу, на якi MorKe
подiля,гися робочий день:. фiксований час - це час, коли Працiвник зобов'язаний бути на робочому мiсцi й

виконувати безпосередньо cBoi виробничi функцii;о змiнний час - це час, колй Працiвник на свiй розсуд може починати та закiнчувати
свiй робочий день (змiну). IIе одна.одrпu п"р"д початком (закiнченrrям) роботи таllac лерерви на вiдпочинок iхllрчування;
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. час перерви на вiдпочинок i харчування, який може становити 30-40 хвилин. I{ей
час Працiвник використовус на свiй розсуд i MorKe бути вiдсутнiм на робочому
мiсцi.

Пiл час виконаttня робо,ги у вiдряr;tженнi ГРРLl lle зас,госовуе.гь(]я, У разi вiдряллtеlIня
па Працiвника поIIIирIосться рех(им робочоI,о часу того пiлприсмства, до якого його
вiдрядлtсно.

5,l6. Виходячи з виробничих потреб на пiдприсмс,гвi заIlроваджус,гься пiдсумований
облiк робочого часу тривалiсr ю олин piK,

Робота понад норму робочого часу, передбаченого графiком в oKpeMi днi, тижнi,
мiсяцi облiкового перiоду, при зберетсеннi норми робочого часу за облiковий перiод (piк)
не с надурочною роботою, Переробiток норми робочого часу, що виникас в oKpeMi днi при
пiдсумованом) облiку компенсусться вiдповiдним зменшенням тривалосгi робоrи в iншi
лнi облiкового перiоду,

б. Заохочення за лосягвеtIня в роботi
6.1. За зразкове виконання трудових обов'язкiв, досягIIення в роботi, пiдвищення
продуктивностi працi, покращення якостi продукцii, тривалу та бездоганну роботу,
НОВаТОРСТВО В РОбОтi та за iншi досягнення в роботi застосовуються наступнi заохочення:
а) винесення подяки ;б) видача премii; в) нагородлtення цiнним подарунком;
г) нагородлtення поаIесноIо грамотоIо;

Заохо.IеннЯ оголоtпу€тьсЯ в наказi (розпоря7lжепlti), доводиться до вiдома всього
колективу з занесенням у вигrtядi запису l] трудову книхску Працiвника.

При застосуваннi заходiв заохочення враховусться моральне та матерiальне
стимулювання працi,
6,2. Працiвникам, якi успilпно та добросовiсно виконують своi труловi обов'язки,
надасться перевага при просуваннi по роботi.

7. Вiдповiдальнiсть за порушення трудовоi дисциплiни.
7.1, Порушення трудовот дисциплiни, тобто невиконання або неналежне виконання з tsини
Працiвника, покладених на нього трудових обов'язкiв тягне за собою застосування заходiв
дисци пл iнарttого та суспiлыlогО впливу. а TaKo)I( засгосування iнших заходiв,
передбачених чинним дiючим законодавством Украiни.
7.2,За порупrеНня труловоi дисциплiни Роботодавець до Працiвника застосовуе TaKi
захо/Iи дисциплiнарного стягнення :

1) догаrlа;
2) звiльнелIня.

звiльнення в якостi дисциплiнарного стягнення може бути застосоване за:
- систематичнОго невиконаннЯ Працiвником без поваrкних причин обов'язкiв, поклалених
IIа нього трудовим договором або правилами внутрiшньоr.о трудового розпорядку, якщо
до Працiвника ранiше застосовувalлися заходи дисциплiнарного чи громадського
стягнен ня:

- IIрогулу (в тому числi вiлсутностi па роботi бiльше трьох го/lин протягом робочого дня)
без поважних причин;
- появи на робОтi в нетверезому cTaHi, у cTaHi наркотичного або токсичного сп'янiння;
- вчинення за мiсцем роботи розкрадання (в тому числi дрiбного) майна пiдприемства;
- винtIиХ 71iй Працiвника, який безпосеРедньо обслугоВус гроtповi або ToBapHi цiнttостi,
якrttо цi ,ltii даlо,I,ь пiдстави для в.грати ловiр'я до rtього з боку Робото,tlавIlя;
- вчинення ГIрацiвlликом, який виконус виховнi (lункцiТ, амораJlьного проступку, не
сумiсного з продов)Itенням даноi роботи.
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Роботодавець мае право, oKpiM застосування заходу дисциплiнарного стягнення
позбавляти повнiстю або частково заохочувальноi частини заробiтноi плати за
результатами роботи за мiсяць.
7.З. Працiвник, який ухилясться вiд лроходження обов'язкового медичного огляду,
щеплень (без поваlкIrих причин)J притягусться до дисциплiнарноi вiдповiдальностi та
вiдсторонясться вiд роботи без збереження заробiтноi плати.
7.4. flисциплiнарне стягнення застосовусться роботодавцем безпосередпьо пiсля
tsиявлення проступку, але не пiзнiше одного мiсяця з дня його виявJIення, не враховуючи
часу звiльнення Працiвника вiд роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатttiстtо,
перебування Працiвника у вiдпустцi, або вiдсутностi на роботi з iнших причин.

!исциплiлIарне стягнення не може бути застосоване пiзнiше нiж через шiсть мiсяцiв
з ,IlIIя вrIиIlсIIIIЯ прос,гуllку. В ltей строк Ile l]t(лк)llасться час провад)I(ення в кримiнальнiй
cI lpaBi,
7.5. flo застосування заходу дисциплiнарного стягнення Роботодавець повинен
виrребувати вiд порушника трудовоi дисциплilrи письмове пояснення. Вiдмова
працiвника вiд дачi пояснень не може слугувати перепоноIо для застосування заходу
дисциплiнарного стягнення.

За KorKHe порушення rруловоi дисциплiни Mo>Ire буrи зас,lосовано :lиtuе один захiл
]tиt,tLиплitlарllого с,lяlнсння. llри засгосуваltlti стягненttя повиннi Rраховува'гисl, ваrltкiсгь
IlLIиllсного простуI,]ку. обставиttи. за яких його вчине1,1о. а TaKo)I( поперелня рtlбога та
поведiнка Працiвника.

стягнення оголошусться в наказi, з яким на протязi трьох робочих днiв, не рахуючи
часу звiльнення Працiвника вiд роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю,
перебування працiвника у вiдпустцi, або вiдсутностi на роботi з iнших причин, Працiвника
озtrайом';tюIоть пiл розпис.

За необхiднос,гi, 1,1аказ MoTte буr,и /iоведено до вiдома Bcix Прачiвникiв пiлтtрисмства.
Прютягом строку лii дисциплiнарного стягнеI{ня заходи заохочепня, передбаченi

ланими Правилами. до Працiвника не засгосовуюгься.

8. Заключпi положеHHrI
8.1. Правила внутрiшнього трудового розпорядку Працiвникiв кП <СпецЕко>
розповсюджуЮться на Bcix ПрацiвниКiв пiдприемстВа. Строк дii правил з моменту
пiдписання та до прийняття нових.
8,2. Bci Працiвники кП <СпецЕко> та Працiвники органiзацiй, якi
виконують роботи на територii пiдприсмства повиннi бути ознайомленi з
Itими llравила\4и la дотримувагись iх.
8.3. Правила внуr,рiшнього трудового розпорядку вивiшую,гься у пiлроздiлах (вiлдiлах) на
видному мiсцi.

Карацкlба о.А. I-Iiкiтюкr
I lредс,гавltик

тру.llового колектиl]у
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Додаток 2

до Колективllого логовору
КII <СпеrtЕко>

на 2021-2023 роки

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОПЛАТУ ПРАЦI

працiвникiв КП <СпецЕко> за рахуIIок фон2lу оплаr.и праrцi

1. зАгАльнIположЕння
1 .1 Положення <Про оплату працi ПраIliвникiв КП <СпецЕко> за рахунок фонлу

оплати працi> (лалi Полоя<епня) с ос1,1овоположним документом для регламентацii
лiяltl,ttос ti ко)t(ltого уtlасIIикх проltссу опла lи прrчi.

1.2. Органiзацiя оплати працi на Пiдприсмствi здiйснюеться вiдповiдно до Закону
УкраiнИ <Про оплатУ працi>, Кодексу законiв Украiни rlpo ltрацю, нормативних aKTiB з
питань оплати працi, Генеральноi та Галузевоi угод.

1.3, !ане ПолояtеннЯ спрямоване на посилення взасмозв'язку заробiтноi плати
Прачiвника з його особистим трудовим внеском i кiнцевими результатами роботи
Пiдприсмства та вводиться з метою:

- формування прозороi полiтики оплати працi та матерiального стимулювання;
- забезпечення гнучкостi системи оплати працi;
- забезпечення зацiкавленостi кожноI,о I1раtдiвника у виявленнi .га 

реалiзаrlii
резервiв i мотtливостей пiдвищенttя результатiв iндивiдуапьноi та колективлtоi робо,ги;

- пiдвиtцення ефективностi та якостi працi Працiвникiв, стимулюванлlя ix
iнiцiативи iтворчотакrивносгi. розкриlтя tрудовоIо поlснчiалу персонаJlу;

- забезпеченнЯ обгрунтованостi спiввiдношень в оллатi прачi рiзних груп i

категорiй Працiвлrикiв, вихо/lячи з ix ролi у виробничому процесi, liвалiфiкацiйпо-
лptltlreciЙltolo лосtriлу. cttltlДHtlcti викUIIуваllих lIи\,]и робiг. rIryllKrtiй i рiвня
вiдlповiлалылос,l,i.

1.4. Умови формування фондiв оп;rати прачi на IIiдприсмствi визначаються у
коJIективному договорi,

Пiдприсмство формуе фонд оплати працi з урахуванням обсягiв виробничоi
дiяльностi, чинних норм обслуговування i нормативiв чисельностi, продуктивностi працi та
iндексу зростаIлня цiн i коригують його за умови збiльшення обсягiв виробництва (послуг)
або пiдвищення продуктивностi працi, рiвня якостi робiт 

,га послуг.
1.5. Положення кПро оплату працi Працiвникiв КП <СпецЕко> за рахунок фонлу

оплати працi> - обов'язковий для виконання BciMa Працiвlликами Пiдприсмства,

2. НОРМУВАННЯ ТА ОПJIАТА ПРАЦI
2,1, Цля Працiвникiв, професiйнi назви яких вiдлIесено до категорiй кКерiвники>,
кПрофесiонали>, <Фахiвцi>>, <Технiчнi слух<бовцi>, Роботолавець всiановлюi мiсячнi
посадовi оклади.
2,2. /\ля I'Iрацiвникiв, професiйнi назви
(квшriфiковаrri), Роботодавецt, BcTailoBJIIoc
квалiфiкацiйними розрядами).

яких вчl}Iесено до категорiй кРобi.гники>
голиtltti r,арифнi сr,авrtи (лиференrliйованi за

2,3. KoHKpeTHi розмiри тарифних ставок (договiрних розцiнок) робочих i посадових окладiв
ПрацiвникiВ визначаютьсЯ у межаХ наявпиХ коштiв Hj оплату працi у суворiй
вiдповiдностi з професiями, квапiфiкацiеiо Працiвникiв, складнiстю та умовами
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викоIIуваноТ ними роботИ i встановлtоюТьоя у кожномУ випадкУ в окремому ,грудовому

лоt oBopi {Kottl рак гil з Прачiвtlиком.
2.4. КласифiкаЦiя робiТ за вiдповiдними тарифними розрядами, вiднесення робiтникiв до
певних ква.пiфiкацiйних розрядiв, а керiвникiв, професiоналiв i фахiвцiв до квалiфiкацiйних
категорiЙ провадиться Роботодавцем згiдно з тарифно-квалiфiкацiЙними довiдниками.
2,5, Норми працi-норми виробiтку, часу, обслуговування, чисельностi - встановлIоIоться
для 11рачiвникiв вiдповiдно ло досягну,гого рiвня ,гехнiки, технологit органiзацii
виробництва i працi.
2.6. Постiйноrо частиною заробiтноi плати з урахуванrtям фактично вiдпрацьованоr,о часу
за звiтний мiсяць, обов'язковою для виплати е оклади та тарифнi ставки.
2.7. Почасово-премiальна форма оплати працi, основним показником якоi е кiлькiсть
вiдпрацьованоГо часу, а основноЮ нормоЮ праlli виступас тривалiсть робочого часу,
згiдно З графiкоМ змiнностi, застосовуеться для розрахунку заробiтноi плати Працiвникiв
ycix груп персона],Iу, обов'язковою умовою для нарахування зарплати мас бути викоfiання
вс tаllовленого для певного перiоду обсягу робiт в uiлому по структурному пiдроздiлу .

2.8. Структура заробiтноi плати складаеться з основноi i додатковот зарплати, а також
ilлших заохочувальних i компенсацiйних виплат, змiст яких поляга€ в IIаступному. основна
заробiтна плата с обов'язковоlо винагородою Працiвнику за виконану Ilим робо.гу згiдно з

установленими нормами працi Qlорми часу, виробiтку, обслуговувалttля, посадовi
обов'язки) i встановлюетьоя у виглядi тарифних ставок (окладiв) згiдно шtтатного розкладу
,tlля робочих i посадових окладiв для iнжеперно-технiчних робiтлIикiв. !одаткова заробiтна
пла,I,а '-- Ile винагороДа за працIО пона/l вс,IаноВ.пеrti норми, за труловi услiхи i
виttахi2lливiс'гь, особливi умови ltpaui, вOна l]клlочalС допла.ги, 1.1а.цбавки. гаран.гiйнi i

компенсацiйнi виплати, передбаченi чинним законодавством.
2.9. Заробiтна плата не повинна бути нижче рiвня мiнiмальноi заробiтноi плати. Заробiтна
плата пiдлягас iндексацii В установленому законодавством порядку.
2.10, ФормИ i системИ оплати працi, норми працi, розцiнки, ставки, схеми посалових
окладiв, умови запровадr(ення та розмiри надбавок, доплат, премiй, винагород та iнших
заохочувальних, компенсацiйних i гарантiйних виплаТ встановлIоIоться з дотриманI{ям
порм i гаран,гiй, передбачених законодавством.
2.11, Роботодавець виплачуС заробiтну плату Працiвникам регулярно в робочi днi,
заробiтна плата за першу половиНу мiсяцЯ - до 22 числа поточного мiсяця, заробiтну
пла,гу за лругу половину мiсяця - Jto 7 числа паступного мiсяця. При коlкнiй виплатi
заробiтноi плати повiдомляти Працiвникiв про загальну суму заробiтноi плати з

розшиtРровItою за вилами вилла.г; розп,liри i пiлс гави у.гримань; суму зарплати, що на-
лех(ить до випJIати.
У разi, ко:tи день випJIати заробiтноТ пла,ги збiгасться з вихiдним, святковим або
неробочип,t днем, заробiтна плата виIIJIачусться ttаперелоднi, (ст.115 КЗпП Украirrи).
Заробiтну плату за час вiдпусток випJIаLIують не пiзttiшс нiж за три лнi до поча.гку
вiдпустки.
2.12.,При укладаннi трудового договору Роботодавець доводить до вiдома Працiвника
розмlр, порядок та строки виплати заробiтноi плати, а також умови, вiдповiдно до яких
провадяться утримання iз заробiтноi плати.
2.1 3. При звiльненi Працiвника випла га Bcix сум, що I,IaJ]eжaTL йому вiд пiлприсмсr.ва,
провадитьсЯ в день звiлыrення. ЯкщО Працiвниrt в день звiльнеНIIЯ HL' ПРаЦЮВаВ, ТО
зазначенi суми маютЬ бути виплаченi не пiзlлiше настуIIного лня пiсllя ф"д'"uп"rrп
звiльненим Працiвником вимоги про розрахунок (ст. 1lб КЗпП Украiни).
2.14. Роботодавець несе персональну вiдловiдальнiсть вiдповiдно до законодавства за
виникнення заборгованостi iз заробiтtrоi плати.
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2.15, У разi простою не з вини Працiвника оплата робочого часу (з розрахунку мiсячноi
норми робочого часу) проводиться у розмiрi двох третин встановленого Працiвниковi
посадового окладу (мiсячноi тарифноi ставки).
2.16. Робота в надурочний час оплачуеться в подвiйному розмiрi. У разi пiдсумкового
облiку робочого часу оплачу€ться як надурочнi Bci години, вiдпрацьованi понад
встановлений робочий час в облiковому перiодi (ст. l06 КЗпП Украiни),
2.17. Робоl,а у святковий i неробочий день оплачусться у подвiйному розмiрi (ст. 107
КЗпП Украiни).
2.18, Роботодавець встановJIю€ oiTKy мiжрозрядних тарифлIих коефiцiснтiв для визначення
мiсячлIоi тарифноi ставки робiтникiв, зайнятих на виробпицтвах iз застосуванням простих
видiв та робiт 'i складнос,гi.

2.19. Роботодавець зобов'язусться:
- при змiнi Урядом рiвня мiнiмапьноi заробiтноi плати або при змiнi дitочого

заl(о}Iолавства робити перерахунок rарифних ctaBoK ]а посадових UкJlадiв згiдно
затверд)ltеного механiзму.

- забезпечитИ гласнiстЬ Bcix заходiВ щодо нормування працi, роз'яснення
праlliвникам причини перегляду норм лрацi та умов застосування нових норм.

- про запровад)I(ення нових норм tIи 'lMilly ,1цц,,"* норм прзlti повiлом,llя tи
Праlliвлrикiв не пiзнiше як за 2 мiсяIli до iх запровадrкення.

- в разi невиконання зобов'язань rrеред ПрацiвлIиками по виплатi заробiтноi п.ltати
iнформувати труловий колектив про причини порушення трудового законодавства в
частиtti HecBoc.tacIroi виttлати заробiтноi плати та про прий}rятi заходи по iх ycyHeHHto.

- iндексацiю заробiтноi плати здiйснювати у вiдповiдностi ло вимог дitочого
законодавства.
2.20. РоботодаВець зберiгас за Працiвниками середнiй заробiток, зокрема у разi:. за час вiдрядrкень за робочi днi за графiком основноi роботи Працiвникiв;, зупинення дiяльностi Пiдприемства вiдповiдними службами iз охорони працi i

навколишнього середовища. iltшrими уповноваженими lla це органами;
. вiдмовИ Прачiвника вiд виttонаннЯ робiт на несправних засобах rlрацi, що Molte

призвести до аварiйноi ситуацii та нещасних випадкiв.

3. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ДОПЛАТ ЗА СУМIЩЕННЯ ПРОФЕСIЙ,
розширЕну зону оБслуговувАння I зБIльшЕний оьсяг poБlT

3.1, Сумiцення професiй (поса:r) - це виконання llрацiвниltом, поряд зi свосю ос[Iовною
робо,гоrо, обумов..rrеноlО посаllовимИ обов'язками, лода.гковоi роботи за iltttIою tIрофесiею
(Itосадою) або декiлькома професiями в мсжах робочоI,о часу за основIlою ttрофесiсю та
структурIIого пiдроздiлу Пiдприсмства. Сумiщення професiй (посад) с можливим лише
щодо BaKaHTHoi посади (професii). !оплата може встаноtsлIоватися одному або декiльком
працiвникам. !оплата Працiвникам за сумiщення професii визначас.tься наявнiстю
одержаноi eKoHoMiT за тарифнимИ ставкамИ i окладами Працiвникiв, що сумiщаються,
виходячи iз фактичного виконання робiт.
3.2, !оплагИ за сумiщення професiй (посад) мояtуть встановлюватися Працiвнику
одrIочасIlо з налбавrtото за професiйrrу майстернiсть, високi лосягнеrrrtя в праtli, та iнпti.

Коефiцiснт спiввiдношення
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З.З. !оплати за сумiщення професiй (посад) не встаноI]JIюються в тих випадках, коJlи

робота, що сумiщаеться, перелбачена штатними розписами i пiд цi цiлi набрана вiдповiдна
чисельнiсть Працiвникiв або доручаеться Праtliвнику, у встановленому законодавством
порялку, у звlязку з недостатньою заванталсенiстlо за основною роботою.
3.4, Розширена зона обс.пуr,овування або збiльшений обсяг робi,г визпачаеться як
викопання разом зi cBoclo ocнoBHoIo роботою, обумовленою 'грудовим логовором,
виконання додаткового обсягу робiт за однiсю i тiею rK професiею або посадою.
3.5. KoHKpeTHi розмiрИ доплат встаноВлюютьсЯ кожному Працiвнику диференцiйовано,
заJIежно вiд складностi, xapaltтepy, обсягу робiт, що виконуються, ступеня
використовування робочого часу в межах eKoHoMii фонду оплати працi, пропорцiйно
вiдпрацьованому часу.
3,6. У наказi про встановлення доплат вказусться професiя (посала), що сумiщасться,
обсяг додатково виItонуваtIих робi'г i розмiр допJIати, iз зазначе1.1l.tям або без зазIлачення
строку виконання робiт.

У такому ж порядку оформлясться вiдмirrа або змiна розмiру вказаноi доплати.
З.7, ,Щоп.lIати за сумiщення професiй (посад), розuIирену зону обслуговування або
збiльшtениЙ обсяг робiТ MorKyTb бутИ змеt,lшенi або повнiстlО cKacoBaHi lliд час переl]Iялу
норм в установленому порядку. а TaKo)I( у разi погiршснгtя яttостi роботи.

4. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ДОПЛАТ ЗА ВИКОНАННЯ ОБОВЯ,ЗКIВ
ТИМLIАСОВО ВIДСУТНЬОГО ПРАЦIВНИКА

4. l. ВиконаннЯ обов'язкiВ ти\4часовО вiдсутtlьогО Прачiвника - це виконання разом зi
свосю ocHoBHoIo роботою, обумовленою трудовим договором, обов'язкiв тимrIасово
вiдсутнього Працiвника (через хворобу, вiдпустку, вiдрядяtення, у зв'язку з призовом на
строкову вiйськову службу) в межах робочого часу.
4.2. !опла'и за виконання разом зi свосю ocl'oB'oto роботою обов'язкiв тимrIасово
Bi;icyTrrix 11рацiвrrикiв встановJIюIо,гься ГIрацiвникам за умови, якlllо Ila основну i
лодаткову роботи встановленi мiлtгалузевi, галузевi 'га iншi технiчно обгрунтованi норми
трудових витрат (HopMoBaHi завдання, норми обслуговуваIIня, норми часу, [Iорма,гиви
чисельностi, штатнi нормативи) або якщо цi роботи виttонуються за посалами,
передбаченими в штатних розписах. f{оплата може встановлюватися одному або
деlti.lrьком Прачiвникам,
4.3, /{оtr'lrати за виконаIIIIя обов'язttitз тимчасово вiлсу,гнього IIраlliвпиrtа MO)I(yTb
випJIаrlуватисЬ R мсжаХ до l00 вiдсо.гкiв.гарифноi ставки (окладу) вiдсу.гнього Працiвника.
4.4. Тимчасове виконання посадових обов'язкiв за посадою вищого рiвrlя .гимчасово

вiдсутнього директора Пiдприемства або його заступника, коли це викликано виробничою
необхiднiстrо, - € тимчасовим замiсництвом. Працiвник, який замiщуе тимчасово
вiдсутнього Працiвника, на перiод замiсництва може звiльнятися вiд виlсонанлlя посадових
обов'ltзкiв за основним мiсцем роботи. При тимчасовому виконанr.ri посадових обов'язкiв
лиректора [1iдприсмства або його заступника, Працiвнику, який його замiщус,
випJIачуеться рiзниця в посадових окладах або встановлюсться посадовий оклад в межах
схеми директора Пiдприемства або його заступника.
4.5, !оrtлати та надбавки, якi були встановленi Працiвниковi, який .гим.lасово ви*oну€
обов'язки за посадою вищого рiвня, виплачуються згiдно з наказом за основним мiсцем
роботи.

5. ПОРЯДОК I КРИТЕРIi ВСТАНОВЛЕННЯ НАДБАВКИ ЗА
ВИСОШ ДОСЯГI{ЕННЯ В ПРАЦI

5.1. lIа;tбавка за високi досяlllеlIня в працi встановлIо{ Iься ксрiвникам. llpo,|lecioHataM i

фахiвцям за наказом директора Пiдприсмства.
5.2. Надбавки за висоlti досягнення в лрацi всгановлююlься i переглядаlоrься в меrl(ах
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фонду оплати працi Пiдприемства щомiсячно.
5,3. Основними умовами встановлення надбавки за високi досягнення в працi е:

безперервний cTarK робо,ги в KI-I кСпеrtЕко) не MeliI]Ie одного року;
високi виробничi показники;

робота на умовах повного робочого дня (тижня);
вiдсутнiсть порушень трудовоi i виробничоi дисциплiни.
5.4, !опускагться встановлення надбавки за високi досягнення в прачi керiвникам i

заступникам! керiвникiв структурних пiлроздiлiв Пiлприсмства r.a вiдокремлених
пiлроздiлiв Пiдприсмства без вимог ло с.гатtу роботи.
5.5. Високi досягнення в праlli (високi виробничi показники) Працiвника, визначаються за
олним або декiлькома з нижче перерахованих критерiТв:
висока квалiфiкацiя Працiвника;
самостiйнi розробки. прояв iнiчiативи;
глибоrti знання за фахом;
бездоганне виконання вимог нормативноi i виробничоi документацii;
висока працездатнiсть;
виконання робiт вищоi категорii складностi порiвняно з роботами, що виконуютьOя
вiдповiдно до посади;
влос кон fulcl II,1я прийомiв i vетодiв робоги. овололiltt,tя новими i сучасними гехtrологiями:
iншi високi локазники в роботi,
5,6. При змiнi умов трудового договорУ Працiвника, якому встановлена Ilадбавка за високi
досягнення в працi, (переведення на iншу роботу, змiну квалiфiкацiйноi категорii),
нарахування i виплата надбавки припиняються з дня ввелення нових умов.
5.7. За наявностi пiдстав lrадбавка за високi досягнелIня в працi Morrte бути встановлелIа
зlIов в порядку i з 21о,гриманням вимог, передбачених ttим l lоложеtttлям.
5,8. I)озviр налбавки за висоtсi лосягнення в праrti встано вл lог,i ься у вiлсогках вiд
посадового окладу Працiвника. Максимальний розмiр надбавки складае 50%,
5.9. Надбавка за високi досягненнЯ в прашi нараховусться за фактично вiлпрачьований
Прашiвником час.
5,10. Розмiр надбавки зменшусться або надбавка Moike бути вiдмiнена повнiстю за
упущення в роботi, зниження рiвня професiоналiзму, погiршення виробничих показникiв
тощо. Зменшення розмiру надбавки або вiдмiна надбавки повнiстю здiйснtосться на
пiдставi нzrказу ди ректора Пiдприсмства.
5.11. Виплата надбавки за високi досягIlення в працi проводиться одночасно з виплатою
rаробiгноi плати за звiтний мiсяць.

6. IIорядок I критЕрli всI,АновJIЕння нАдБАвки зА високу
П РОФЕСIЙПУ МАЙС,I,ЕРНIСТЬ

б. ] , l lадбавки за високу професiйну майсr,ернiс,r,ь (ВПМ) MoxtyTl встановлюватися
вi,,lttовiлно ло l'алузевоТ угоди i Колсtt,гивного лоI,овору KI[ кСпеrll,iко> робiтtlикам, що
MaloTb квалiфiкацiйний розряд не нижче третього в таких розмiрах:

I)оlrрrlл Розirriр ltalбirBKtl в tИ, до Taptlc)IIoi cTaRKtl
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6.2. Надбавки за ВПМ встановлюються наказом директора Пiдприсмства.
6.3, Право робiтника на встановлення налбавки за ВгIм визначасться за наведеними
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}Iи)I(че зразковими критерiями професiйltоi майстернос,гi :

. своечасне i якiсlле виконаllня плапових (змiнrIих) :JaB/.(aHb;

. використовування рацiональних прийомiв i методiв роботи;. бездоганне знання i виконання вимог нормативноi i виробничоi документацii.. прогнозування ходу технологiчного процесу:. пiдтримка власного високого професiйного рiвня.. володiння сумiжними професiями (за вiдсутностi доплати) та використання в
процесi виробництва;
. самостiЙнiсть i висока продуктивнiсть працi;. висока працездатнiс.гь;
. вiлсутн icтb порушень tрудовоiлисчиплiни.
6.4. Надбавка вiдмiняеться за упущення в роботi, зниження рiвня професiоналiзму,
погiрtлення виробничих показникiв. у разi лорушення груловоiдисчиплiни, тощо,
6,5, При змiнi умов трудового логовору робiтника, якому встаItовлена надбавка за ВПМ
(переведення на iнtпу робо,гу, змiна розряду тощо), нарахування i виплаrа надбавки
лрилиняюll,ся з дllя ttаб}r'гя чиltносгi нових умов грудового лоI овору. якlцо iHtItc не
ltерслбачено у наказi про змiну таких умов.
6.6, За необхiДностi надбавка може бути встановлена знов у порядку i з дотриманням
вимог, передбачецих цим Положенням,
Надбавка за ВПМ нараховуетьсЯ на тарифнУ ставку за вiдпрацьованиЙ робiтником час в
звlтному мlсяц1.
6,7. Виплата надбавки проводиться одночасно з
звiтний мiсяць.

виIIлатою заробiтноi пJIати

7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИПЛАТИ НАДБАВКИ
ЗА ВИКОНАННЯ ОСОБЛИВО ВАЖЛИВИХ РОБIТ

7.1. особливо вФкливою робота MoTte бути оголоtпена для керiвникiв, професiонмiв,
фахiвцiв i робiтникiв Пiдприсмства.
7.2. особливо ва}кливими роботами с (вважаються) роботи перспективного напряму в

розвитку виробництва i економiки, роботи, паправленi на рiшення проблем, що вже
ссРормувалися, гilльмуIочиХ загальний пози,гивний розвиток. I{e можуть бути irrlteHepHi
задачi, економiчнi молелi, оригiлtальнi i нетрадицiйнi рilлсння локмьних, вузьких або
загаJIьногосподарських задач.
Метою роботи € видача пропозицiй, сприяючих досягненню позитивного ефекту,
пiдтримкИ i пiдвищення рiвня безпеки, оптимального витрачання коштiв, покращання
гех н iKo-eKoHoM iч н их показникiв i т,п.
ocHoBolo лосягнення мети е творча iн>ltенерно-економiчна думка,
Умова лосягlrення ме'l^и - дода Iкове ма герiмьне сlимуJlюваIIня,
7.3. Робота огоJlошуеться особливо важливою наказоМ директора Пiдприсмства.
7,4. За немох<ливостi помiсячного пiдведення пiдсумкiв виконання чергового етапу
роботи, його тривалiсть обговорюеться в наказi про оголошення роботи особливо
важливоIо.

7.5. ЗавлаltнЯ на викоIIаннЯ особливО валt,ltивоi роботи видасТься керiвttиком! якому
I l iдпоряt;lковуtоться пiлрозлiл, гlогоlрl(угться з llерIпим застуtIником лиректора
Iliлприсмства, з вказiвкоIо робiт, що пропонусться вi/lнести до особливо ваrкливих робiт i
чисельностi персоналу, обсягу робiт, що необхiдно виконати, TepMiHiB виконання, склад
виконавцiв.
7.6. Сума винагородИ кожномУ виконавцIО не ма€ перевиЩувати 50О% посадового оклaлу у
розрахунку на мiсяць.
7 .J . Виллюа надбавки за виконанflя особливо вФкливих робiт проводиться щомiсячно за
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фактичний час виконання Працiвником особливо валtливоi роботи.

8. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИПЛАТИ ОДНОРАЗОВОГО
ЗАОХОLIЕННЯ ЗА ВИКОНАННЯ ОСОБЛИВО ВАЖЛИВОГО ЗАВДАННЯ

8.1, Особливо важливе завдання може бути оголошене для керiвникiв, професiоналiв,
(lахiвцiв та робiтникiв КП <СпецЕко>.
8.2. Одноразове заохочення за виконання особливо важливих завдань (налалi - ОВЗ)
tIаправлене на пiлвиIцепttя ефективностi. безпеки i падiйностi роботи, лiквiдацilо
аВаРiЙНИХ СИТуацiй, виконаIIня термiнових робiт з високоtо якiстю i у BcTaHoB.lteHi ,гермiни,

8.З. Заохочення за виконання особливо важливих завдань виплачусться в MelIcax фонду
оплати працi Пiдприсмства.
8,4, Органiзацiя робiт здiйснюеться наказом директора Пiдприемства. У наказi
вiлобраrкаеться необхiднiсть виконання робiт, сума винагороди, що направляеться на
заохоtlення 11рацiвrrикiв.
8.5. РОЗМiР ЗаОХОЧення одному llрачiвниltу визначасться зfulе)t(но вiд скllадностi завланнrl,
труломiстItостi його виконання i якос,гi виконаноi роботи.

9. IНШI ДОПЛАТИ ТА НАДБАВКИ
9.1 . За rrаказом директора для ПрацiвIликiв пi/lприсмс,r,ва можу'ь встановлюватися
tlaclytttti допJlаlи ra налбавки ,lto гарифних craBoK i ttосалових ок.ltадiв:

I I:tiillcltt,lrltllttlI /I(()IlJIa l i lllt;lбirlrott l'озпIiрll lloпLIit,l i llадбавоt<

f{оплаr,и
За роботу в особливо важких i
особливо шкiдливих умовах працi

Згiдно атестацii робочих мiсць.

За робочий день з роздiленням змiни
на двi частини (з перервою в роботi
понад двi годиrrи)

!о 30 вiдсоткiв тарифноi ставки (окладу) за
вiдпрацьований час.

За iтlтеrtсивнiс,гь праr(i Працiвникiв До 12 Bi:tcoTKiB ,гарифltоi ставки (посадового окладу).

За робо,гу у вечiрнiй час - з 18 до 22
години (лри багатозм iHHoMy реllсимi
роботи)

!о 20 вiдсоткiв голинноТ r,арифноi ставки (окладу,
посадового окладу) за кожну годину роботи в цей
час.

За роботу в нiчltий .tac Вiд 20 ло 40 вiлсоткiв голилttlоi тарифноI ставки
(посадового окладу) за кожIrу годину роботи в цей
час.

На перiод освосння нових норм
трудових затрат

Пiдвищення вiдрядних розцiнок до 20 вiдсоткiв,
пiдвищення тарифних gTaBoK до 10 вiдсо.r.кiв.

За керiвництво бригадою (бригадиру,
пе звiльненому вiд основноi роботи)

flоплата диференцiюються залежно вiд кiлькостi
робiтникiв у бригадi:
вiд 5 до 10 чол. - до 25 вiдсоткiв мiся.tноi тарифноi
ставки розряду, присвосного бригадиру;
понад 10 чол. -до 35 вiдсоткiв мiсячноi тарифноТ
ставки розрялу, присвосIIого бригадиру;
понад 25 чол. до50 BillcoTKiB мiсячноi тарифноi
ставки розряду, присвосного бригадиру;
Ланковим, якщо чисельнiсть ланки перевицус 5

чоловiк, встановлIосться доплата в розмiрi до 50
вiдсоr,кiв вiдItовiлtlоi 21оплати бригалиру.
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За використання в роботi
лезiнфiкуючих та миючих засобiв

!о l2 вiдсоткiв тарифноi ставки (посадового окладу).

За роботу у складних умовах працi Вiд 15 до 30 вiдсоткiв тарифноi ставки (посадового
окладу)

За Itеtrормований робочий день
водiям ав,гомобiлiв

Водiям легкових автомобiлiв у розмiрi до 25

вiдсоткiв встановленоi мiсячноi тарифноi ставки за
вiдпрацьований час водiсм.

.Щля забезпечення мiнiмальноi
заробiтноi плати

Доплата до рiвня мiнiмальноi заробiтноi гtлати згiдпо
iз пунктом 3 Закону Украiни <Про оплату працi>

l(). ()Il"I1\Т'Л lIPAlll,lr(IlIl] llI,]IIРЛl(I,iЗ2l;\'I'II()СТ'I 'Г \ Ii()NItllatl( ,\Illi
10.1. Оплата працi Працiвникiв за пiдсумованим облiком робочого rlacy проводиться за

фактично вiдпрацьований час (в годинах) iз розрахунку встановлених тарифних ставок
(тtосадових окладiв).
10.2. Оплата працi за роботу в надурочний час за пiдсумованим облiком робочоt,о часу
здiйснюсться згiдно iз законодавством Украihи в подвiйному розмiрi, оплата працi за
роботу в святrtовi або неробочi днi оплачуеться за фактично вiдпрацьований час в цi днi в
подвiйному розмiрi.
l0.3. ЧаС перебуваннЯ в дорозi оплачустьсЯ в розмiрi тарифпоi ставки (посадового окладу)
iз розрахункУ тривалостi робочого дня при п'ятиденному робочому тилснi за кожний день
знаходження в дорозi.
10.4. оплата днiв тимчасовоi непрацездатностi Працiвникам, якi працюють за
гtiдсумоваtлиМ облiкоМ робочогО часу, проводиТься за Bci капендарнi длIi, що пiдJIягаIоть
опла,r,i, IIри rlboMy опJIа,га п]]оволитLся з розрахунку 8-годинного робочого лrlя. Яtсщо
тимчасова непраtlезлатлtiстl, sипикJIа в перiо71 роботи за графiком по пi2lсумовансlму
облiку робочого часу, то днi непрацездатнос,гi при формуваннi графiкiв полzr-пьшоi роботи
враховуються виходячи iз 40-годинного робочого тижня.
10.5. Середнiй заробiток для оплати за днi щорiчноi вiдпустки розраховуеться в
установленому порядку з врахуванням днiв вiдпочинку. наданих в облiковому перiолi.

11. умови I порядок виплАти прЕмIi зА пIдсумкАми
РОБОТИ ЗА МIСЯЦЬ

l1.1. 1lремiюванr:я за поточнi результати за пiдсумками роботи за мiсятlь здiйснюеться з
метою пiдвищення зацiкавленостi Працiвникiв у результатах роботи КП кСпецЕко> (далi

- Пiлприсмс'гво), стимулювання сум,ltiнлIого та якiсrrого виконання посадових обов'язкiв,
виконання виробничих завдань у повному обсязi, iнiцiативного й творчого пiдхолу 1-1o
вирiшенlrя поставлеlrих завдаllь, вiдсутtriсть пopyIlIetrb виконавськоi дисциtt:riни, Прави';t
вну,грitпнього трудового розпорядку та Правил з охорони лрацi.
11.2. Розмiр премii визначаIоть у вiдсотковому вiдношеtrlti до посадового сlкл.цу
(тариQlrrоi с,гавки) нихtче зазлIаченим категорiям Працiвникiв, згi/lно паказу дирекl.ора
[1iлIlрисмства:

. робiтники без квалiфiкалii;

. квалiфiкованiробiтники;

. технiчнi службовцi, фа,хiвцi ;. tlрофесiонали,керiвлtики.
розмiр премii конкретного Працiвника заJIежить вiд особистого внеску в загальнi
резуJIьтатИ роботи пiдроЗдiлу, установи i граничними розмiрами не обмеrкусться.
Прсмitовання Працiвникiв здiйOнюсться в межах кош,гiв на оплату прачi, згiдно наказу
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директора Пiдприемства. Премiю нараховують пропорчiйно фактично вiдпрацьованому
часу у мiсяui. за який провадиr ься преviк-rвання.
)l.З. llpeMiro нllраховую,ll, i пипла,t1 Iогь за умови виI(онанIIя Пiллрисмсtвом гсхнiко-
еttоttомiчних tlоказtlикiв за по,гtlчний мiсяць.
l1,4, Премiю за поточпий мiсяrlь виttлачуlоть разом iз заробi,гноrо платою за лругу
половину вiдповiдного мiсяця.
11.5. Працiвникам, якi у звiтному мiсяцi припустилися порушень виконавськоi
дисциплiни. Правил внутрiшнього трудового розпорядку та Правил з охорони лрацi.
премiю не нараховують або зменшують на певний вiдсоток (незалежпо вiд факту
rtритяпlення/не притягнення Працiвника до дисциплiнарноi вiдповiдальностi) у таких
розмiрах:. за втрати робочого часу без поважних причин (запiзнення на роботу, ухiл з роботи

ранiше встановленого часу, використаrIня робочого часу не для виконання
обов'язкiв, покладених трудовим договором тощо) премiя зменIпусться на 5-50%
залежно вiд тривалостi втрачеIIого робочого часу;

. за неякiсIlе та,/або несвосЧасне викона}IЛIя обов'язкiв, покJIа,[lених трулоl]им
договором, за невиконання обсягiв виробничих завдань таlабо Тх низьку якiсть
премiю зменшують на 20-50% (залежно вiд .гялtкостi скосного порушення);. у разi появи Працiвника rra робо.гi у cTa}li аJIкогольного, наркотичного чи
l ()к(,иlIIlоl о сtt'яttittllя ttрсмiю ltc ]lapilxoRyIol l,i

. у разi вtlиllенIlя проl,улу (вiлсу,гrliстl, на робочому Miclti бiльше ,грьох годин
IIротягом робочого дня або змiни без повалtних trричин) премitо Ile нараховують;. за порушення iнших норм Правил внутрiшнього трудового розпорядку премiю
зменшують на 10-50% (залеясно вiд тяжкостi скоеного порушення);

. за ПорУшеНня правиЛ охорони працi. протипожех(ноi безпеки премiю зменшуttl.гь
не менше, нiж на 507о або tre нарахОвують (за,rежно вiд тялtкостi наслiдltiв
порушення, до яких призвели або могли призвести порушелtня).

l1.6. Рiшенпя про зменшеItllя розмiру премii або про позбавлення премiТ приймас
директор Пiдприсмства на пiдставi документально ttiдтвердlкеноl о лодання
безпосереднього керiвника порушника. Рiшення оформлюеться наказом дир9ктора
Пiдприемства. РiшеннЯ про зменшення або невиплату премii директор ПiдпрЙсмства
приймае до дати виплати премii.
l1.7, У разi коли Працiвник був вiлсутпiй на роботi з невiдомих на лату прийняття
рiшенttя про випла'гу премii причин, директор l1iлприсмс,rва lIризупиня€ виплату l.акому
Працiвrlику премiТ за поточlrий мiсяць до з'ясування при.lин вiдсутrлостi на роботi.
РiшеннЯ про призупинеlIIlя виплати премii директор Пiдприсмства приймае на пiлставi
доповiдноi записки особи, вiдповiлальноi за велення ,габслю облiку викорис.гання
робочого часу вiдсутнього Працiвника. Призупинення виплати премii оформлюеться
наказом директора Пiдприемства,
У разi якщо Працiвник був вiдсутнiй на роботi з пова)кних причин, пiдтвердлtених
документально, директор Пiдприемства приймае рiшення про виплату премii Прачiвнику
l;l миIlуJIий мiсяць i ttpeMilo HapaxoBytoTb i виплачую1l> у IIас гуплIому мiсяui,
l 1,8. За мiсяцi, в якi Працiвllиltи були вiлсу,гнiми на роботi з поважних причин (вiлtrуо.I.ка,
хвороба тощо), премitо нарахоВують i виплачУIоть пропорцiйно вiлпрацьованому часу.
l1,9. 1lpeMii випJIачуIоть за рахунок фонду оплати працi.

12. умови виплАти прЕмIi зА пrдсумкАми роБоти зА PIK
l2.1, Виплата премii Працiвrrикам за пiлсумками роботи за pik вlrровадrкуеться з метою
посиленнЯ матерiальноi зацiкавленос,гi ко)Itного I1раtliвlrика Пiдприсмства у tli2lвищеннi
продук,гивнос,гi працi, виltонаtlrli поточних rtланiв Пiдприсмства та виховання у кожного
llрацiвника свiдомогО ставJIенIIЯ ло виконаннЯ cBoix обов'язкiв, дотримання труловоi,r.а
виробничоi дисциплiни.
12,2. Рiшення про виплату премii за pik приймае диреIоор Пiдприсмства за умови
викона}Iня технiко-економiчних локазникiв з урахуванням фiнансовоi мотсливостi.

з4



l2.з. ПремiIо виплачують Праlдiвникам, якi працювали на Пiдприсмствi станом на
остаltt,Iiй робочий лень звiтного року,
12.4. Працiвникам, якi пропрацювали у Пiдприсмствi менше року, премiю виплачукl,гь
пропорцiйно вiдпрацьованому часу (повних календарних мiсячiв.1 за рiшенвям директора
Пiдприсмства. Мiсяць вважасться повнiстю вiдпрацьованим у разi коли Праuiвник
IIрацював у мiсяцi Bci робочi днi (змiни) за графiком його роботи.
l2,5. ВИПЛаrу преviТ проволять по заtсiнчсtttri polty за умови вiлсуlностi заборгованостi iз
сплати податкiв, страхових BHeckiB i виплати заробiтrrоi плати.

1 2.6. 1. Премiю Працiвникам розраховуIоть заJIежлIо
суми заробiтlrоi пла,ги, HapaxoBaltoi за звir.ний piK по
пiдставi наказу.
l2,6,2. Залежно вiд тривалостi безперервного cTaTty

вiл cTarKy роботи у Пiлприсмствi та
piulettItto лирек,горi} I1iдприсмс,гва rra

роботи у Пiдприемствi l1рацiвникiв
так1

12,6.3. Безперервний стаж роботи розраховуIоть станом на 31 грулня звiтного року
незалежно вiд дати нарахування i виплати премii,
12.6.4. !о безперервного cTalKy роботи, який BpaxoBytoIb при визllаtlеннi стажевого
коефiцiенту, включають весь час безперервноi роботи у Пiдприсмствi;
l2.6.5, /{о безllерервноl,о cTalty роботи lIe вклюtIають:

. ,Iac llсребуВанltя у вi,ltпlстцi для догляду за ли.lиною ло досягнеll}lя нею.грирiчного
BiKy;

. час перебува}Iня у вiдпустцi без збереження заробiтноi плати лля доглялу за
дитиною до досягнення нею шестирiчного BiKy,

Зазначенi перiоди не переривають cTarK роботи у Пiдприсмствi.
l2.6.6. Премiю нараховують виходячи з мiсячного окладу (тарифноi ставrси).
l2,6.7. Розмiр премii за пiдсумками роботи за piK MorKe бути збiльшено чи зменшено
залежIIо вiд особистих результатiв роботи Працiвника.
12.6.8. Працiвникам} /lo яких протягом року були застосоваtлi дисциплiнарнi стягнення
таlабо яким не нараховувfuiи премii за результатами роботи за мiсяць за прогули без
[Iова}кних причин та появу на роботi в cTaHi алкогольного, наркотичного або токсичного
сп'янiння, за порушення Правил внутрiшнього трудовоI,о розпорядку та невиконання (або
недобросовiсне виконання) посадових обов'язкiв, за невиконання правил з охорони працr,
премiю lte нараховують i tle виллачую,гь.
12,6.9. IlpeMilo виlIJIачую.lь гtа пiлставi IIхказу дирек.tора Пiдприемс.гва, в якому
зазначаIоть перелiк l1рацiвllикiв .га 

розмiр премii.

rз. умови дЕпрЕмIювАння
13.1. За порушення <Правил внутрiшнього трудового розпорядку КП <СпецЕко>,
посадових iнструкцiй IТП i робiтникiв, а TaKorK iнших нормативних документiв, що
регламентуIотЬ дiяльнiстЬ ПрацiвникiВ пiлприсмства, на](азоМ по пiдприсмству лля IТП i
структурному пiдрозлiлу для робiтникiв, Працiвники позбавляються премii за звiтний
перiод:
l3.1 .1. Повлliстю:

-, за прогул; появу па роботi в нетверезому панi, у cTaHi паркотичного або ,гоксичtrого
сп'янiння; за tsчинеtlня за MiclleM роботЙ розкрадання 1в т.ч. лрi'бного) майна пiдприсмства;
за (lакти несанкцiоtlованого вивезення (винесенrrя) .,r:eprropii пiдприсмства ,'uйiчо, ona 

""належить цим особам, або присвоеlтлtя ],акого майна без факту вйвсзення (винесЪння) з
lериrорiI ttiлприсмства iпри l,tеналаllнi i ttодалыllом1 дпказi, ,,aKo,,,,oc.l.i володiння i

одляють I{a так1 cTarKeBl групи з1 встановленням стФкевих коефiцiентiв:
С,гаiкевi l,рупи (lrовIIих poltiB) CTaiKcBi коефilliспти

:ro 1 polcy :to 0,tl

понад 1 potty до 2,0
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користування таким майном; грубе порушення технiки безпеки; технологiчноi
дисltиплlни, що призвело ло виробничих втрат, !laHeceнHi шкоди пiдприсмству,
l3,1 .2. IloBlIicTlo або частково:
- за невиконаНня або порушення ПравиЛ внутрiшньогО трудового розпорядку, релtимiв

роботи, графiкiв змiнностi, трудовоi, виробничоi i технологiчноi дисциплiн;
- за невиконанНя виробничиХ завдань, розпоряджень, наказiв, посадових iнструкцiй;
- за порушення правил i норм охорони працi, TexHiK i безпеки, похtежноi безпеки;
- за неякiсне утримання механiзмiв, обладнання, iH трументу, засобiв автоматики та iнше,

Керiвникам структурних пiдрозлiлiв надасться право самостiйно вирiпtувати
питан[Iя llовного або часткового позбавлення ГIрацiвника премii з урахуванням c.l.yllellя
тялtкостi вчиненого ним порушення.
l3.2. При вчиненнi, зазначених у п.l3.1.1-1З.1.2 порушень, i немотtливостi своечасно
провестИ розслiдування ix причин, o,DKe, своечасно видати наказ про покарання винних
протягоМ звiтного мiсяця, виласться наказ по пiдприемству про частItове або повне
резервуванIlя премii за пiдсумкапли робо,ги звi.гноI.о мiсяця trсвltим Праtliвникам
пiлtlрисмс,гва до з'ясування ttричин i всl.аl{овлеIlня iх виltи B.I.oмy що с.Iалося.
lJ.З, Працiвrrиl<ам. якi проttраIllоВаЛи НL"ЛоВний viсяць з причи1,1и звiльltсllня за в.lасним
бажаrIням або за угодою cTopilt заохочувальна частина не I]иплачуеться.
13.4. ПрацiвнИrtам, якi пропрацювалИ неповний мiсяць i звiльнилися з пiдприемсr,ва у
зв'язку З призовом в Всу, переведенням на iншу роботу вступом до навчального закладу,
виходом на пенсiю. за скороченням ш,lатiв га з iнших пова)I(них лричин. оплаrа ttpaui
проводиться за фактично вiдпрацьований час у звiтному перiодi з нарахуванням премii за
вiдсо t коv попереднього звiтному мiсяцlо,

14. ОПЛАТА ПРАЦI ЗА ВИКОIIАННЯ РОБОТИ
зА договором цивlльно _ прАвового хАрАктЕру

14.1. У разi необхiднос,гi для вико[Iання певноi роботи на договiрнiй ocHoBi, Milt
директором пiдприемства ,га виконавцями робiг, якi не с штатtIими Працiвниками
пiдприемства, складаються договори цивiльно-правового характеру.
14.2. У договорах цивiлыIо-правового характеру визначаIоться: обсяги робiт, TepMiH iх
RиltонilIIIIя.,,бов'я tки с topitt. ltotoBiprtr с1 ма оtt.lаtи IlpatLi або кпllltорисttiрозuittltи,
l4,З. Розрахунок з виконавI(ями робiт, яlti уклали /1оговори tlи BiltbH о-правовогохарактеру,
з2liйснюе,гься бухгалтерiсIо пi.tlлрисмства пiсля поланrtя виI(онавцями акту IIро виконанllя
роботи.
14.4. оплата виконання робiт/послуг за договором цивiльно-правового характеру
проводиться за рахунок коштiв фонду оплати працi.

l5. оплАтА IIрАцI водIiв тА роБIтникIв,
ЗАЙНЯТИХ РЕМОНТОМ ОБЛАДНАННЯ ТА АВТОМОБIЛIВ

15.1. оплага праrri водiiв транспортних uexiB (лiльниць) провадиться за поаIасово-
премiальноtо системоIо на пiдставi дорожних листiв за мiсячними .гарифними ставками в
залеяtностi вiд класУ i робочого обсягу двигуна (в лiтрах) Jlегкових i спецiальлlих
автомобiлiв; класу автобуса та його габаритlIот ловжини; IlризвааIення та
вантажопiдйомttосl,i вантажlлих автомобiлi в.
15,2. оплата праlцi мехаttiЗагорiв i робiтникiв, зайнятих ремонтом обладнаttня i
автомобiлiв, провадиться в залех<ностi вiд встаtлов.llеного розрялу за почасово-
премiальноtо системою.
15.3. оплата працi водiiв, якi протягом звir,ного мiсяця tIрацlова;Iи на ав.гомобiлях з рiзноюванталtопiдйомнiстю, проводиться пропорцiйно вiдпрацьованому часу на кожному
автомобiлi, iз розрахунку мiсячноТ тарифноi ставки при роботi на вiдповiднiй марцi
автомобiля (з використанням часових тарифних ставок).
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15.4, Водiям легкових автомобiлiв оплата працi проваl(иться за фактичlrо вiдпрацьований
час за подороя(нiм листом,
15.5. Водiям автобусiв, якi перевозять пасаllсирiв, може встановлIоватися робочий день за
графiком з подiлом змiни на 2 частини, за наказом директора, з доплатоlо у розмiрi ло 30%
мiсячлtоi тарифноi ставки за фактично вiдпрацьований час за подiл робочого дня. Час
внутрiшrrьозмiнtлоi перерви у робочий час не вкJIIочасться.
15.6. Водiям вантажних i llегкових автомобiлiв, автобусiв, виплачусться щомiсячна
налбавка за K:tacHicTb у таких розмiрах: водiям 2-го класу - l00% i волiям l-го класу 25%
встановленоi тарифноi ставки за фактично вiдпрацьований водiем час за подорояснiм
листом, згiдно дiючого Положення.
15.7. Керiвники вiдокремлених пiдроздiлiв за погодженням з директором Пiдприемства
можуть вводити для водiiв легкових автомобiлiв ненормований робочий день з доллатою
до 25Уо мiсячноi тарифноТ ставки за вiдпрацьований час. Водiям автомобiлiв з
неlIормованим робочим днем доплата за роботу у rliчний час проводиться }la загаJIьних
пiдставах.

16. опJIА,I,А прАцI водоJIАзIв
16. 1 . Оплата працi водолазiв провалиться за почасовою сис.гемою.
l6,2, Мiсячнi тарифнi ставки водолазам встановлIоються на пiдставi затвердх(ених
тарифних ставок вiдповiдно до штатного розпису в залежностi вiд встановлеttого кла{Jу.
16.3. Водолазам 1-го та 2-го класу, якi вiдпрацювали пiд пiдвищеним тиском не менше
1200 годин, з пих не менпlе l00 голип безпосередньо пiд водоIо IIа глибинi бiльше 60
MeTpiB, З урахуванняМ фiнаrrсовоi молt.ltивос,гi за наказоМ директора, виплачус.tься
лодаткова щомiсячна надбавка до встановленоi тарифноi ставки у розмiрi 1о%.
16.4. !оплати за керiвництво постом (бригадою) i ланкою виплачуються за наказом
директора лише за умови виконаНня бригадами (ланками) встановле}lих виробничих
завдань.

17. порrIдок, види, розмIри.мАтЕрIАJIьноI допомоги
ТА УМОВИ II ВИПЛАТИ

17.1 . Надання матерiальноi допомоги впроваджуеться з метоtо покращення матерiального
claHy ПрачiвНикiв Пiдприсмства та ] метою впорядкування розподiлення коштiв,
направлених на TaKi цiлi,
17,2. Роботодавець, виходячи з IIаявних фiнансових можливостей надас:
17.2.1. !опомогу на похованIlя у разi cMepTi б;rизьких роличiв (подрулокя, батькiв, дiтей)
прачiвникУ Iliдприrмства надаlогЬ у розмiрi одноlU лрU)l(и tкового MiHiMyMy. визначеltого
у вс,ганоI]JIеному законом порядку,
l7.2.2. !опомогу на IIоховання Працiвника, який помср пiд час дii трудового договору з
lliдt rрисмс'l,вом, у розмiрi одного про)i(иткового MiHiMyMy надаIоть особi, яка налаоть
документи, що пiдтверджУють право особи на допомогу лJlя похованIIя за рахунок коштiв
Фонду соцiального страхування з тимчасовоi втрати працездатностi.
17.2.3. !опомОгу при реестрацii шлюбу Працiвпикам Пiдприемства надають у розмiрi
одного про)tиткового MiHiMyMy.
17.2.4, !опомогу при народженнi дитини Працiвникам Пiдприемства надаIоть у розмiрi
о.цIIого IIро)ки,J,кового MilliMyMy.
l7.2.5. /Jопомоl-у Працiвникам ПiлтIрисмства, якi зазна..rIи матерiшtьних збиткiв уrlаслiдок
стихiйного лиха або техногенноi ка,гастрофи, лlалаю.Iь у розмiрi одноaо ,rporn"rno"o.o
MiHiMyMy,
l7.2.o. Прачiвникам Пiлприсмства раз на pik налають магерiальну допомоl) на
озлоровленнЯ у розмiрi посадового оклалу (мiся.rноi тарифllоi ставки) лри використаннi
щtlрiчноi вiдltустки або iT .lастиtlи згiлltо гtаказу /tирск tора ПiдlIриемсr.ва.
l7.2,7. ПраrliвlIИкам Пi,r1ll рисм c,I,Bat у ,IкиХ IIраво rla гIенсitо за BiKoM HatcTmro гriл час роботи
1 llilrrригмсrвi. lli]rtаlогь,,lопоvоl ) у розмiрi Birt .,Jttot о ло грь(lх лосаlоRих оклаltiв у разi
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звiльнення за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсiю (ст. З8 Кзпп) за умови
звiльнення не пiзнiше. HilI< через три мiсячi пiсля настання права на пенсiю.
17,2.8. !опомогу Працiвникам Пiдприсмства дrtя компенсацii витрат на придбання лiкiв
налаIоть на суму BapTocTi лiкiв надають у розмiрi до 10 000,00 грн. (десять тисяч грн. 00
коп,) на piк,
17.2,9, !опомогу Працiвника]чl Пiдприемства для компенсацiТ витрат на оплату
стацiонарногО лiкуваннЯ Працiвникiв, надають у розмiрi до 10000,00 грн, (десять тисяч
грн. 00 коп.) на piK.
17.2.10. !опомогу Працiвлtиttам лля вирiшенлtя соцiально - побутових питань у розмiрi
одIlого про)I(иткового MiHiMyrty на piK.
l 7,2,l 1 . ВиплаЧувати за рахуноК KolllTiB ПiдприСмства одноразову матерiальну допомогу
Праtliвникам, якi отримапи виробничу травму пiд час виконання T 

рудових обов'язкiв, без
стiйкоi втрати працездатностi, у 

.гаких 
розмiрах:

якlцо комiсiею з розслiдування неlцасIлого випадку
вitаслi/tок невиконання по.t,ерпiлим l]имоt llорма.гиI]tlих
одlrоразовоi допомоги може буr.и змсншеliо за рiшенttям
на 50%.
17.3. Порядок виплати допомоги.
17.З.1. !опомогу надають з урахуванням фiлIансовоi моlкливостi, tra пiдс,гавi заяви
Працiвника, який потребус допомоги, та документiв, що пiдтверлжують право IIa
одержання допомоги.
17,3.2. Матерiальна допомога, надана згiдно з даним Положенням, с безповоротною,
17.4. Заохочення iнших видiв.
1,7 .4.1 , За наявностi коштiв, за наказом директора, Працiвникiв можуть премiювати:

. з наI,оди загалI)нодсржавних i професiйних свят, в тому числi ло свят: - Новий piK,
!ень захисника Вiтчизни, 8 Березня, r,a iнше, в розмiрi 1000,0О грн. (одлIа тисяча
грн, 00 коп.);

, З нагоДи особистих ювiлейних дат працiвникiв Пiдприсмства - 45, 50, 55, 60, 65, 70,
poKiB в розмiрi до 50 % вiд MiHiMMbHoi заробiтноi плати;

. придбаrtrIя rrоворiчпих подарункiв для дiтей Працiвникiв BiKoM до l0 poKiB.
Можуть проводи,I,ися свяr.ковi фуршети, баtlкети i trрезентаllii з приводу a*,rou"r"" 

"u"r.l7.5. РозмiР премiй, t}урше'гiв, банкетiв i r t рсзсlt'l'аrtliй, визначаIо.l.ь у кожному конкреl,ному
ви падку за полаIlIIяN,l дирек.гора Пi,ttприсмства.

18. l,APлIl1,1i., компЕIIсАцli тл lIIшl випллl,и
l8.1. Гарантii забезпечують реалiзацiю Працiвникам прав у сферi соцiально-трулових
вiдносин, що мають як нематерiальний (збереження робочого мiсця, посади, надання
iншоi роботи i т.д.), так i матерiальний характер (збереження середньоi заробiтrlоi плати
на перiо21 навчальноi вiдпустки, службового вiдрядження i т.д.).

вс,гановлено, lIIo BlrI трапився
ак гiв ,t охороltи праui. розмiр

робоr одавtlя, rле не бiльше Hiltc

TcpMiH непрацезлатностi (згiдно з лrtс.гком
непрацездатllостi у калепдарних дItях, мiсяцях)

Розмiр матерiальноi доlIомогI| (у вiлсотках
вiд середньоТ заробiтноТ п;rати потерltfu toгo)

вiд l ,lto l0 днiв до 20

вiл l0 ло 20 лнiв ло 50

вiд 20 днiв до одного мiсяця до 70

вlд одного до двох мIсяцlв до l00

понад двох м Iсяц]в до l50
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Роботодавець забезпечус наданпя Працiвникам Пiдприсмства гарантiТ, компенсацii та
пiльги, без здiйснеrrrtя будь-яких стягнень iз заробiтrrоi пла,ги чи iнurих безпiдставних
санкцiй, в наступних випадках:
- при слутсбових вiдрядrкеннях;
- при посднаннi роботи з навчанням;
- при направленнi Пiдприемством на обстеrrtення в медичний заклад;
- на час виконання державних обов'язкiв;
- при проходженнi медичного огляду.
18,2. Компенсацiйнi виплати, що розраховуються у вiдповiдностi до чинного
законодавс,I,ва та спрямоваlli на вiдlлttодування Працiвникам витрат, пов'язаних з
виколIанням ними фупкцiй i обов'язкiв:
- оплата часу простоIо не з виIlи Працiвrlика;
- виплати у зв'язку зi слу>кбовими вiдрядrкеннями:
- iнтпе, передбачене трудовим договором (контрактом).
l8.з. При фiнансовiй мож;тивостi Працiвttикам Пiдrrрис:мства за нака_зом директора
наJIаIо,I,ься TaKi ,цодатковi (пе tlерелбаченi законодаlзс,l,вом) гараlrтii, ttомпеttсацiТ та пiльги,
пов'язаtli l] виконанIJям безttocepe/IH ix слутсбових обов'я:зкiв:
- компенсацiя за використання особистих автомобiлiв у слулсбових цiлях;
- додатковi пiльги для окремих категорiй Працiвникiв llo узl,одженню з представником
трудового колективу;
- для забезпечення безперебiйного спiлкування в межах виконання трудових обов'язкiв
надасться право користування телефонним зв'язком, а саме телефонним номером ,га

телефонним апаратом, без лереходу права власностi на телефоннi апарати до
Працiвникiв;
- у вiдповiднос,гi з договорами оренди авl'отраt{спортних засобiв у фiзичних осiб та
необхiднiстtо вiдрядяtень з використанням даного автотранспорту, з полальшим наJIежним
документальним оформленням вказаного факту госполарськоi дiяrtьностi, тобто,
заповнення шляхового листа на даний автотранспортний засiб та iнших документiв по
необхiдлIостi визнавати витрати на заправку даного пересувного засобу, iншi витрати по
вlдшкодуваннЮ витрат В ме)(ах строкУ вiдрядrкення виробничими, без визнання даних
витра1, дохо],tоМ фiзичпоi особи, яка IIадаJIа В оренлу засiб в межах договiрлIих вiдносин, з
вiдобраll<еItням у пiлllисаlrих аmах виконацих робiт по надаIIню оренлllих послуг. flaHi
ви грати повиннi буr,и оtРормлсtti локуменtально:
- у вiдповiднОстi ло вимог чинного законодавства не визнавати дохо.Llом громадян
використання товарно-матерiальних цiнностей в MelKax виконання трудових вiдносин, у
разi вiдповiдНого документального офорМлення З укладанням договорiв про lloBнy
матерiальну вiдповiдальнiсть.

19, зАключнI положЕння
l9. 1 . ГIерiод дii та порядок внесення змiн.
l9,1,1. Перiодом дii Положення вважаеться
ttiллисання i затвердження до vоменту змittи
праlli на 11iдприсмствi.

MoMelrT його введення пiсля процедури
загальноi с,lруктури та принчилiв оllлаrи

19.1 .2. flоповНення i змiни, що с.госую.гься умов оплати працi, згiдно з Ilравовими
вимогами! проводяться за один мiсяць ло iх запровалlltеrtня i доволяться ло виконання
шляхоМ вI-Iесення доповнень i змiн до lIоложення.
19.1.3. Iнiцiювати внесення змiн i доповнень до Полоrкення можливо шляхом налання
с"ttУжбовоi' заIIиски на iм'я дирек,гора Пiдприемства з за_значеIIIIям змiсту коtпtре.t ноi змiни
або лottoBHeHtti та обгр1 н,lуваllням llричиIt. якi спричиllи-rlи ittiuiKrBatlttя lих чи iнших змiн
та лоповнень. Iяiцiювати внесення змiн i доrtовнснь до Положення мають ltpaBo:
заступник директора Пiдприемства; Головний бухгалтер Пiдприсмства; Начальник

з9



пJIаl{ово-економlчного вlддlлу,

20. прАвА АдмIнIстрАцII шдпри€мствА
Адмiнiотрацiя Пiдприемства, в особi директора Пiлприемства заJIишас за собою

IIраво коригувати наявнiсть i розмiр видiв оплат, що складають структуру заробiтноi плати
(за винятком обов'язкових виплат, згiдно законодавства про працю) з урахуванням
фiнаlлсового становища Пiдприемства.

о.А. LIiкiтlок

Представник
трудового колект

т
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Дода,гок 3

до Ко.tlективного договору
КП кСпецЕко>

па 202t_202З роки

ПIrРЕЛIК професiй та посал, яким
встановлюються доплати до тарифних ставок i tlосадових окладiв за

робоry зi шкiдливими i ваlккими умовами працi

За наказоМ директора для ПрацiвниКiв пiдприемства встановлIоIоться настулнi
лоплати до тарифних ставок i посадових окJlалiв за роботу зi tttкiдливими i ваrккими
умовами праrцi:

!иректор KI1 Прелставниtt
трулового колективу

С.О. Карzutrоба о.А. LIiкi,r,юк

.\'llr/ll I lit iilvt cll,t,tlirll tt lI rIpor|lccii I l а ii rI ctlt,B:r tt l lrl
lrIlpoбtl l1.1tli,1i.Ibtlrtrдi

!оплати,
'И,

l Асфальтобетонник !iльниця дорожньо-мос,гового
господарства

1

2 Токар Tpattcпop,l,Htt дiлыtиllя 4
J Електрогазозварник, зайнятий

рiзанням та ручним
зварIованням

Транспортна дiльниця 8

4 Машинiст дорожньо-
fранспортних машин

Транспортна лiльниця t]

5 Машинiст бульдозера По';tiгон 12
6 Машинiст екскаватора

одноковшового
Транспортна дiльltиця 4

1 Водiй автотранспортних засобiв
ка:гегорii С

Транспортна дiльниl{я 8

8 'l'рак,I,орист 'l'paHct lopTtIa лi.;tьltиця 8
9 ваtIталttrик fJiльниця дороr(ньо-мостового

господарства
8

10 Ловець бездоглядних тваl]ин Полiгон 1
l1 Озеленювач (з використанням

обладнанIrя та iHcTpyMeHTy)
fliльниця озеленення i
благоустрою

8

r
4l



Додаток 4

до Колективrlого договору
КП <СпецЕко>

на 2021-2023 роки

ПОЛОЖЕННЯ
про присвосння класiв квалiфiкаllii водiям

присвоення класiв квалiфiкацii водiям запроваджуеться у Кп кспецЕко> з метою
диференцiацii водiiв за piBHeM вiдповiдальностi та якостi виконання завдаllь, а також з
метою матерiаЛьноi зацiкавленостi таких водiiв у продовженнi трудових вiдносин з КП
<СпецЕко> та добросовiсного вiдношення до cBoei роботи.

1. Присвосння класiв квалiфiкацii
особам, якi приймаlоться на робо,гу у КП <СпецЕко> водiсм автотраIIсIIортIIих

засобiв, пiд ,Iас такогО прийняттЯ автоматичнО присвоюеться кваIiфiкацiя 3 класу. I{ей
клас не вимагае вiд особИ наявностi специфiчноi квалiфiкацii або досвiду роботи, KpiM
загаJIьниХ вимог дО водiя вiдповiДноi категорii транспортних засобiв, передбачених
!овiдlrикоМ квалiфiкацiйних характеристик професiй Працiвникiв.

якщо особа на момен' прийняття на роботу у Кп <спеrlЕко) вже мала квалiфiкацiю
волiя. вишУ за J клас. про llto сlliJtчи гl, залис у гlrуJ,ttltliй ttllиrt<tli, rокiй особi пiл час
прийня,lтя присвоlосl,ься квалiфiкацiя 3 rtласу та надасться право IIретендува.ги IIа
позачергове Ilрисвосння квалiфiкацii наступних класiв.

Котсен водiй протягом лерiоду роботи у КП кСпецЕко> мас право IIретендувати на
присвоення квмiфiкацii наступних класiв. Присвоення квмiфiкацii наступних класiв
здiйснюеться у черговостi вiд 3 до 1 класу та не передбачuu ,иorr,nr"o"ri присвосння
квалiфiкацii l класу пiсля 3 класу без присвосння квалiфiкацii 2 класу. Квалiфiкачiя l
класу е найвищою9 подаJIьше присвоення класiв не здiйонrосться,

!ля присвосння квалiфiкацii 2 класу водiй повинен вiдповiдати таким вимогам:- мати 71озвiл на керування транспортними засобами категорiй кВ>, кС>, <D> або
<Е>, або KD> та кЕ> (мати вiдповiлнi вiдмiгки в посвiдченнi водiя);
- мати безtrерервний с,гаж роботи у Кп кспецЕко> водiсм автотраltсп орl lrих засобiв 3
класу не менше З poKiB,

!ля присвоення квалiфiкацii 1 класу водiй пови}Iен вiдповiдати таким вимогам:
- мати дозвiл на керування транспортними засобами категорiй кВ>, <С>, <D> та кЕ> (мати
вiдповiлнi вiдмiтки в посвiдченнi водiя);
- мати безперервllий с,гаlк робоr'и у КП <СпецI]ко> во2liсм ,граlлспортного засобу 2 класу
пс MeIllI]e 2 poKiB.

KpiM зазначених вимог, водii автотранспортних засобiв, якi претенлуlоть на
присвосння квалiфiкацii 2 або 1 класу, повиннi мати високi пок.вники в рЪботi (постiйно
виконувати виробничi завдання, не мати перевитрати па,тива вiдповiдIIо до встановлених
норм), дотримуватись трудовоi i виробничоi дисциплiни, не мати за ocTaHHi три роки
грубих порушень Правил дорожнього руху, а також про.l,ягом останнього року робо]ги уКГ[ <СпецЕко>) - правиЛ технiчноi ексллуагацii, правил технiки безпеки i робочих
iнс,грукцiй.

У виклtочних випадках, якщо водiй ав,готранспор'гних засобiв до моменту прийняття
у Кп кспецЕко) мав тривалий статс роботи з квалiфiкацiсю 2 або l класу та проявив
високi навичltи водiнtля i логляду за транспортним засобом, або злiйсtпое вико}tання
трудових обов'язкiв у скJIадних умовах З пiлвиlцеllим piBHeM вiлповiдаtыlостi та високим
с'l'упенем ltонцентрацiТ уваги, за умови, що BiH вiдповiлас BciM вимогам, KpiM
безперервного стажу роботи у КП кСпецЕко)! присвосIIня наступного класу квалiфiкацii
Mo>tte здiйснюватися позачерl'ово. ПрисвоенtIя клаоiв квалiфiкацii злiйснюсться наказом поКП кСrrецЕко> tta пiдс.r.авi рекомендацiй квалi(liкацiйllоr KoMiciT КП <СпецВко>.
КваrrtРiкацiйIIа комiсiя у,гворtос.гьоя вillповiлttо до рilпеtлttя (rrаказу) Алмilriсr.рацii ,га

42



обов'язково вItлючае до свого складу представника (представникiв) !iльницi TpaHclropTy.
Без отриманнЯ рекомендацiЙ квалiфiкацiйнОi KoMicii присвоеннЯ класiв квалiфiкацiI водiям
не здiйснюеться.

Рекомендацii квалiфiкацiйноi KoMicii формуються виходячи iз подання
безпосередпьоt,о керiвника водiя автотранспорт}Iого засобу, якому пропонусться
приовоiiИ наступниЙ клас квмiфiкацii, а такоЖ доданиХ до нього локументiв. В
зазначеному поданнi безпосереднiй керiвник повинен навести коротку харак,геристику
водiя та вкaвати на дотримання Bcix вимог, необхiдних /UIя присвосння наступного класу
квалiфiкацii. У випадку, якщо присвоення класу квалiфiкаuii здiйснюе,гься позачергово, в
подагtнi повиIrнi бути зазначепi обставиrtи, з огляду на якi квалiфiкацiйна комiсiя може не
заlстосо]]уI]ати вимоги IIIol(o безперервrtого cr.a>Ity роботи во,rliя в КП кСпецЕко>,

Рекомеllдацii квалi(liкаlдiйIrОi KoMricii lIерелаIо.гься дирсктору або застуtrнику
директора пilцlриемс'гва, якому надано право приймати рiшення IIlодо присвоснttlt klraciB
квалiфiкацii (далi пО тексту - Уповноваженi особи), для прийняття рiшення про
присвоення водiю квалiфiкацii вiдповiдного класу та видачi наказу. Уповноваженi особи
мох(уть вlдмовити у присвоеннi наступного класу квалiфiкацii водiю тiльки у випадку
неllотриманнЯ Bcix вимог, необхiдниХ для присво€ння квалiфiкацii вiдповiдного класу, або
не обrрунтувапня (недостатнього обrрунтування) при.тини позачергового присвосння
нас,I,упного класу квалiфiкацii.

11рисвоений клас квалiфiкацiт може бути скасовано за рiшенням УповноваlItених осiб
у випадках: - грубого порушення водiем трудовоi таlабо виробничоi дисllиплiлIи;
- не виконаIIня водiсм вимог, передбачених вiдповiдноtо робочоIо iнс,грукцiсtо;
- систематичного (бi;rьше 2-х разiв на piK) поруrшенлIя Прави.ll дорожнього руху.

Скасування присвоеного класу квалiфiкацii здiйснrосться наказом по КП <СпецЕко>,
скасуванню пiдлягае лише останнiй присвоений k:rac квшiфiкацii, скасування одночасно
лвох K,ltaciB квалiфiкацii не допуска€ться, Наказ про скасування квалiфiкацii вiдповiдного
класу повиI{еIr мiстиt,и lсоро,гкий оIIис причиIl такого скасування. Квалiфiкацiя
вiдповi/lногО класу ввalка€тЬся скасоваI{ою з даr.и видачi наказу! якхtо iнший строк не
вка_заrtиЙ в самомУ наказi (але не раIIiше лати вилачi наказу).

Вiдновлення класу квалiфiкацii здiйснrосться у загальному порядку, BcTaHoBJle}IoMy
для присвоенЕя квалiфiкацii вiдповiдного класу, ме не ранiше, HirK через З мiсяцi пiсля
його скасування.

Записи прО присвоення та скасування квалiфiкацiT вiдловiдного класу вносяться до
трудовоi книлtки та особовоТ картки водiя,

2. BcTarroB.rIeHrlя надбавки за класпiсть
IJiдповiдно до присвоеного класу кваIiфiкацii Bo,1{iIo встанов.ltюеться налбавка за

класнiс,гь. Розмiр та порядок встановлення надбавки визначасться Пололtснням про
оплату працi (!одаток 2 до Колективного договору),

Надбавка встановлюсться одночасно з присво€нIIям квалiфiкацii вillповiдного rt.rracy
або пiсля такого присвоснrtя. Надбавка скасовусться (знiмаеться) або всталtов,люе r,ься у
MerlIIIoMy розмiрi одночасно зi скасуванням лрисвос]lоl.о класу квапiфiкацiТ.

Надбавка нараховуеться за (lактичнtl вiдпраtlьований час, про'ягом якого волiй
злiйсrrював керуван}Iя трансlIортним засобом. Вказаний час визначаеться вiлltовiлно до
о(lормлсtlих шляхових (lrолорохо;iх) листiв. ГIерiод, про'ягом якого водiй не злiйснював
керуваI]ня транспор'гним засобом, тоб,го перiод, на яItий tte otPopM.lIeHo IUJIяхових
(подороrrснiх) листiв, не дас права на нарахування надбавки.

тиl]у
,J(rrllr:li

(

1

Прелставник
,ГРУДОВОГО КОJI

l{аllацrоба

4з

о.А. Нiкiтюк



/|одаток 5

до Ко.пектиl}IIoгo логовору
КП <СпецЕко>

lra 2021-2023 роки

пЕрЕлIк
професiЙ та посаД iз шкiдливими i важкими умовами IIрацi, зайня,riсть працiвникiв

на роботах в яких да€ право на щорiчну лодаткову вi2дпустку
(вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 17 листопада

l997 року М 1 290 за Списком Nч 1 )

Представник
трудового колективу

А. IliKiTroK

м
п/п

lIaii}lcIIyl]ttllllя про(|)есii ||;rrlrlcrrl tr.rlttlл llttIl(,;|||l,Il,T li,||,|||t||i кiлькiсть
калеlrдарпих

лпiв фактично
]il

ре]ультатами
птестацii

1 Асфальтобетонник !iльниця дорох(Еьо-мостового
господарства

4

2 Електрогазозварпик, зайнятий

рiзанням та ручним зварюваIIням
Tpat tспор,r,н ir,liльниця 4

_) Машинiст дорожньо-транспортних
машин

Транспортна дiльниrlя 4

4 Машинiст екскаватора
одпоковшового

Транспортна дiльниця з

) Слюсар з pelvloнTy колiсttих
,гралIспортлIих засобiв

'l'рансгlортIrа,rtirIьниця
l

6 'I-ракторис,г 'Гранспор,гна дiльниця 4

Ё,fd

rfr
t/
;lч,,.";rf,]i,ч,,l&;

,,;,,:i;,:;.,.,y'
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fiодаток 6

до Ко,rrективного llоговору
КП <СпецЕко>

на 2021-2023 роки

IlltPl],lIIK lltlca;l itlpoфcciii пpartiBrlиrtiB, якi пtаlо,гr, IIp:lB0 tlil цlrrрi'llt1 ]lo-1illli()ltY
lrii lltуcтK}' зit ocoб. tlItlltii xxp:rK l cp Ilpalti (;а tlcIttl1lllotritllllii ptlбt1.Irlii ;lellb,

зrr рrlбо-г1, IIа llcpcoIIII.III,IIorr1, Kolrll'Klr cpi)

I I а iiпrerrytзllltllяпptr{lcciй i пос:tlt

Основпа вiдпустка
(в каленdаllншr

dttях)

ffодаткова
вiдпустка

(в KctлeltDaptttlx

0нях)
!ирек,гор 24 1

Застулник директора пiдприемства 24 7

I lача.ltьник дiльницi ремонтllо-булiвельноi 24 1

['оловний iHTteHep 24 4

Iнженер-будiвельник 24 4

LIа.Iальник дiльницi з комплексного
прибирання житлового фонду 24 7

Майстер з комплексного прибирання
тtитлового фонду z4 7

На.тапьник лiльлIицi дорожl Iьо-мостового
господарства 24 7

Майстер дорожньо-мостового
господарства 1д 7

Технiк-будiвельниtt 24 4

Нача,rьник дiльницi транспор гу 24 7

MexaIIiK 24 4

Старшtий диспетчер 24 4
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,Щиспетчер 24 4

TexHiK з облiку 24 4

начальник дiльницi озеленення i
благоустрою 21 7

Майстер зеленого господарства 24 7

Майстер з благоус,гроlо 21 1+

Фахiвсць з агроllомii 24 4

I Тачальлtик ltолiгону 24 7

IJачальника дiльницi з утримання та
обслуговуваrIня прибереrrtноi територii 24 7

Майс,гер 24 4

Енергетик 24 4

Головний бухгалтер 24 7

Заступник головного бухгалтера 21 4

Бухгалтер I категорii 24 4

менеltlкер по роботi з клiентами 24 4

Iнженер з ОП 24 4

Секретар керiвника 24 4

Адмilliстратор системи 24 4

IОрист 24 4

Юрисконсульт 24 4

Оператор з обробки iнформацii та
програмного забезпе.IенrIя 24 1
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Старшrий iнспектор з кадрiв 24 7

IHctteKTop з Ka/]piB 24 4

/{iловол 24 4

Начальник планово-економiчного вiлдiлу 24 7

IHжeItep з проектно-кошторисноi роботи 24 4

EKolIoMicT 24 4

'I'абе,rrьrr 
и к 24 4

Начальник вiддiлуматерiально-технiчного
постачання 24 7

Фахiвець матерiально-технiчного
постачання 1,,| 4

Завiдувач складу 24 7

-LIачапl,ниlt вiддiлу архiтектури i кадастру 24 4

ПровiдIIий iнrкенер-землевпорядник 24 2

l IачальлIик служби абонентськоi 24 7

Офiсний слух<бовець (реестрацiя та облiк) 24 4

11рсдставник
трудового коле тиву

С.О. Карацюба
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Долаr,ок 7

ло Ко.lIективного логовору
КП <СпецЕко>

на 2021-2023 роки

пЕрвлIк
tIрофесiй та посад, праця за якими да€ праRо на IIадання пlорiчноi додатковоi

вiдпустки за особливий характер праlцi

(вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 17 листопада
1997 року J\! 1290 за Списком Ns 2)

м
ltlп

l lll iiNleпyBall Ilя llрофесij I I;riiir:crrr вittlttя llllpoбlIlt,l()i,ri.п|,lIIt!ri KiLrbKicTb
калснларпих

aHiB фактично
за

результатпми
атествцii

l Машинiсr, бульдозера l lo:tiIrlI I 4
) Водiй автотранспорт1.1их засобiв

категорii С
Траttспортна дiльниlдя 1

-) Робiтник з благоустрою По:lil,сltI 4
4 ван,галtлlик !iльниця дорожньо-мостового

господарства
4

5 Ловець бездоглядних тварин l Iолir,оrr 1
6 Робiтник з догляllу за тваринами По-пiгоtl 7
] Прибиральник слуrкбових

примiщень
Дiльниця утримЕlння та
обслуговування прибереrкноi
територii

4

',/ 1

::;;5li L* ;;i (i

"trfо"ич

Представник
трудовоl о колек,гиву

С,О. Карацrоба

48

о.А. IIiкiтюк
'// r



Додаток 8

до Колективного договору
KI1 <СIIецЕко>

на 2021-2023 роки

ВИТЯГ IЗ НОРМ
бозкоrIrтовrrоi вида.li сItсцодягу, сIlецвзуття ,га iнших засобiв

iнливiлуального захисту праIliвtlикiв
л"lr

п/п

Пpo(lccitiHir rlазва

робо,I,tr

Найменуваllня спецодягу,
сIIецвзуття та itIших
засобiв iндивйуаJIыlого
захисту

позначенllя
]ахисних
вllас,гивостей
зI:}

Cтpolc
II0сiIIIlя
(;uiсяцi)

l 2 ) 4 _)

l Асфальтобетонник
(i Ii Iл()l I бз,2l _.j.()j-

0[l. працiвникам
дорожнього

.о"подuр"r"u)

Прu tluKoHctltt ti 1лобiпl з

уклаDаtlня холоdltоzо
асфальпобеmону:
напiвкомбiнезон
Черевики

Рукавицi комбiнованi
жилет сигнальний
Гlрu BuKorLatпti робim з
yiltaOcttlttя zарячоzо
cl с r| а л ь пl cl б е пl о tty ;

напiвкомбiнезон
Черевики
Рукавицi комбiнованi
Пlэu 1tlt,ladatll ti zaprILK)?()

асфал ь пt обеm ону (]р)ц l l у
dоdаmково:
наколiнники

Ми
Нт
Нм
Со

Ми
I-IT

Нм

Ми

|2
|2

1

.Що зносу

12

12

l

!о зносу
2 Вантаrкник (норми

жкх)
Костюм
Черевики
Рукавицi
каска захисна
Пiдшоломник
жилет сигнальний
ПiD час вuкоrtаrпя робim з
н ав а l l п1 а )lce нн я l l е чLl с lп ol11,

zt tullux BiDxodiB пlal пlр))пiв

tll в аlэu t t d оd ct ltl к ов сl ;

Фартух з нагрудником
Чоботи
Респiратор
газопилозахисний
Узuл,tку dоdаmково:

ЗМл
ЗМп
МиМл

ЗМи
Со

Вrt
в

-Гн 
в

12

24

l

,Що зносу
24

.Що зносу

.Що зносу
1,2

,Що зносу

зб

49



Куртка утеплена
Штани утепленi
Iliдпlоломник утеплений
Чоботи

Рукавичi

Тнв
Тнв
Тн 20
ТнТхп

36

36

зб
1,2

3 Водiй авr,обуоа,

волiй легкового
автомобiля

Рукавицi комбiновапi
жилст сигttа.llьн ий

Пid час вuконання 1эобi.пl з

mехнiчноzо обслуzовування mа

ремонmу (ТО mа Р)
dоdаmково:

костюм бововняlrий
Рукавицi KoMбirroBaHi

Нм
Со

Нм
Нм

3

24

12

3
,+ Водiй

автотранспортних
засобiв (норми
жкх)

жилет сигнальний
Рукавицi
Пid час вultсlнанttя робim з
mехtLолоziчl tozo

обслуеовуванrtя пlа

J,lelt t ul m)t d о О сt m ко в о :

Костrом
Черевики
пiдшоломниtс
На зовнiu,tнiх робопах
узuмку dоdаmково:
Куртка утеплена

Со
ЗМиМп

ЗМиМп
ЗМиМун 1 5См
ЗМи

Тн

,Що зносу
з

|2

l2
24

]6
) Водiй транспортно-

прибиралыIоТ
машини
(норми ЖКХ)

Костюм
Напiвчеревики
Рукавицi
жилет сигнальний
Узuмку dоёаmково:
Куртка утеплена
IJJr,ани утепленi
LIобо,l,и

U]апка
Рукавицi

ЗМи
ЗМи
МиМп
Со
Тн
Trr
'Гн20
'Гн

Тн'Гхп

|2
24
1

.Що зносу
Jo
36

зб
,б

12

(l Водолаз
(Постанова СРСР
вiд 24.06.80 Np

180/П-7) для

робiтникiв рiчкового
,гра]iспорту

Костюм
Плащ водовiдштовхувальний
Сапоги кiрзовi
Рукавицi комбiнованi
На зовнiulнiх робоmах
узu,лпу dоdапково:
Куртка у,геплена
Штани утепленi
Валянки
калошi на валянки
ILlапка вуlпанка
Паrtчохи хуr,ряtr i

12

зб
24
4

24

24

24
24

48
LIерговi
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Шкарпетки хутрянi
вовняна бiлизва комплект
вовняна бiлuзrtа вudасmься в

особuспlе корuсmува11 ня

коэtсtLому воdолазу.
()dяzаеmься miл bttu на час
спуску в Body.

В о D ола з нtt-ltt с пецiа л iс пlа л,l lla
час спусliа в воdу вовltятtа

бiltuзна tludаспlься як черzова

за |rOp.|tolo Dля воаолсlза

24

7 Електрогазозварник,
зайнятий рiзанням
та ручним
зварюванням
(норми ЖКХ)

Кос,гюм зварника
Костюм
LIеревики

Рукавицi з крагами
Рукавицi

Щиток захисний
електрозварника
каска:захисна
iliдшоломник
жилет сигнальний
пояс запобiжний
Пояс рятувалыIий
плаltt з капlоrпоном
Уз u.l,t l:y d oD ct tll к ов о ;

Куртка у,геплепа
Штани утепленi
Чоботи
Пiдшоломник утеплений
Рукавички

ТиТоТр
ЗМи
Тр'l'пСм
ТиТоТр
МиМп

ЗМи
Со

Вн

'I-H

Тн
Тн20
Тн
Тхп

12

12

12

,Що зносу
l

Що зносу

flo зносу
24

|2

Черговий
Черговий
зб

36

36

36

36

6
8 !испетчер, старший

диспетчер (норми
жкх)

Костюм
Узuittку dоdаlпltово;

Куртка утеплена

ЗМп

Тн

24

зб
9 l]opollcHiй робiтник

(норми ЖКХ)
Костюм
Берет
напiвчоботи
жилет сигнапьний
Рукавицi
I1лаrI1 з KatttotпolloM

Узul,ttty ёоDаmковtl:

Куртка утеплена
Штани утепленi
Шапка
Чоботи
Рукавицi

ЗМи

ЗМиСмМун25
Со
МпМи
Вн

Тнв
Тнв
Тнв
Тн2OСмМун25
ТнТхп

12

l2
12

,Що зпосу
l

36

зб
зб
36

зб
24

5l



l0 Електромонтер з

обслуговуваttIля

електроустаI IoBoK

(норми ЖКХ)

Костюм
Iiере,г

Черевиttи

Рукавички

Окуляри захиснi вiдкритi
Рукавички дiелектричнi
Калошi дiелектричнi
Узuмку Dоdаmково:

Куртка утеплена
Штани утепленi
Чоботи
Шапка

ЗМп
з
ЗМиМун 1 00

МиМп

ЭнЭв
ЭнЭв

Тн
Тн
Тн
'I'H

12

24

l2
2

.Що зносу
Черговi
Черговi

зб
зб
36

24
1l Еtrергетик

Qrорми ЖКХ)
Костюм
Черевики
Рукавички дiелектричнi
УЗUмt1l dоDапlttclво;

Куртка у,геплена

ЗМп
ЗМп

Эrr

24

24

Черговi

зб
12 IHlcetrep :] охорони

працi (норми ЖItХ)
KocTtoM

напiв.lеревики
Плащ з капюшоном
каска захисна
Пiдшоломник
Уз u",t,t ку d clc) апlков о :

Куртка утеплена

ЗМи
ЗМп
Вн

Тн

24

24

Черговий
Чергова
зб

зб
13 Завiдувач складу

(норми ЖКХ)
Костюм
Кепка
Черевики
Рукавицi
На зовttiu,t,нiх робоmах
УЗLlмл9) dоdапlково;
Куртка утеплена
Чоботи

ЗМи
ЗМи
МиМпМун15
МиМп

'Гll

Tr,I20

l8
24

18

3

36

3(l
l4 Ловець

бездоглядних
тварин (норми
жкх)

Костюм
Черевики
Рукавицi
Фартух з нагрудником
Узuмttу dcx)amttoBo:

Куртка у,геплена
Штани утепленi
Шапка
Чоботи
Рукавицi

ЗМпПн
ЗМи
Мп
Ву

-Гнв

Тнв
TtrB
'Гrr20

'ГнТхп

|2

18

з

!о зносу

зб
зб
зб
зб
l2

1.5 Майстер дорожньо-
мостового
господарства
(нпАоп 63.21_3.0з_

08, працiвникам

Костюм
Черевики шкiрянi
плащ непромокальний
Жилет сигtlа.ltьний

Рукавицi комбiнованi

МиЗ
з
Вн
Со
з

12

l2
зб
12

l
52



дорожнього
господарства,
маЙстер шляховиЙ)

Узu,ttку dоdаmковсl,,

Куртка утеплена
Штани утепленi
напiвчоботи

Шапка
Рукавицi утепленi

Тн
Тн
'l'H20

Тн
]'н

зб
зб
48

зб

,Що зносу
lб Майстер зеленого

господарстваj

майстер з

б.ltагоустрою
(норми ЖКХ)

Костюм
Чсревики
LIоботи

Рукавицi
Плащ з капюшоном
Узu.л,tку dоdапково:
Куртка утеплена
Штани утепленi
Чоботи
U]апка
Рукавицi

ЗМи
ЗМп
в
Мп
Вн

Тнв
Тнв
Тн 20
Тн
ТнТхп

12

24

!о зносу
)

.Що зносу

36

36

зб
зб
24

17 Майстер дiльницi
у,гримання та
обслуговування
прибережноi
територii

KocTroM

Черевики
Рукавицi
IIлаIц з капюп.lоном
Уз u,l,tlty d оd апlко в о :

Куртка у,l,еплена

Jми
ЗМп
Мп
Вн

TlIB

12

24

2

{о зносу

зб

]8 Матрос -

рятуваJIьник
(Постанова СРСР
вiд 24.06.80 Ns

l 80/11-7) для

робiтникiв рi,Iкового
траIrспорту

KocTKlM

Плащ
Черевики
Рукавицi брезентовi
На зовtl iu,t l t ix 1эобоm.ах

узuмtty dоdапlлtово:

Куртка утеплена
Штани утепленi

z4
Черговий
24

3

36

зб
l9 Машинiст

бульдозера (45.2-
3.01-04 у
будiвелылому
виробництвi)

Костюм
Чоботи гумовi або
Чоботи кирзовi
Рукавицi комбitIованi
каска захисна
жилет сигнальний
Узulttку 0odапlково:
Куртка утеплена
Штани утепленi
Напiвчоботи утепленi

МиЗ
СмВ
МиЗ
Mrl

Со

Тн
Тн
Тн20

12

12

f{o зносу

.Що зносу
|2

зб
зб
48

5]



2() маtltиttiст
екскаватора (45.2-

3.01-04 у
будiвельному

виробництвi)

Koc,l,toM

Черевики trlкiрянi
Рукавицi комбiнованi
каска захисна

жилет сигнальний
Пiд час роботи у мокрих

умовах додатково:
Чоботи гумовi
Узuмл<у dоdапlково:
Куртка утеплена
Штани утепленi
LIапiвчоботи утепленi

МиЗ
МиЗ
Ми

Со

СмВ

Тн
Тн
Тн20

12

12

!о зносу

.Що зносу

,Що зносу

|2

зб
зб
48

21 Машинiст
дорожньо-
транспортноi
машини (I IlIA()I I

63.2l _з.03-08,

працiввикам
дорожнього
господарства)

Костюм
Черевики пrкiрянi
Рукавицi комбiнованi
жилет сигнальний
Узuмtу dоОап.tково:

Куртка утеплена
Штани утепленi
LIапiвчоботи утепленi
Рукавичt<и у,гспленi
Шапка

МиЗ

Ми
Со

Тн
Тн
Тн20
'Гrl

Тн

l2
12

1

12

36

зб
48

f(o зносу
36

2.2 MexaHiK (норми
жкх)

Костюм
Кепка
Черевики
жилет сигнальний
ПJIащ з капlошоном
Рукавицi
Узu.лlку dcldапlково;

Куртка утеплена
Штани утепленi
Чоботи
Шапка

ЗМп
ЗМи
ЗМп
Со
I]н
Мп

Тн
Тн
Тн20
ТнТхп

12

12

24
|2

24

6

,б

зб
зб
зб

),з монтахспик
булiвельний (норми
жкх)

Костюм
Напiв.Iоботи
Рукавицi
жилет сигнальний
Плаrц з капюшоном
каска захисна
пiдшtоломник
KypтKa у,t,еплсна
LI.Iтаllи утепленi
Чоботи
Пiдшоломник
Рукавицi

ЗМиМп
ЗМиМун50
МиМп
Со
Вн

ЗМи
'I't 

t в

Тнв
Тн20
Тнв
ТнТхп

12

12

1

Черговий
Черговий

.Що зносу
12

зб
36

36

24
24

24 Моторист
(Пос,ганова СРСР

Костюм
Рукавицi KoMбitIoBaHi

12

J

5,1



вiд 24.06.80 Ns

180/П-7) для

робiтникiв рiчкового
трансIIорту

На зовнiu,tпiх робоmах
узuмку dоdаmково:
Куртка утеплена
LIJтани утспленi
Валянки

зб

36

36
2,5 Комiрник (норми

жкх)
KocTloM
Кепка
Черевики
Рукавицi
На зовнituнiх робоtпах

узuл,tку dоdаmково:
Куртка утеплена
Чоботи

ЗМи
ЗМи
МиМпМун15
МиМп

Тн
'l'II20

18

24

18

)

зб
36

26 Контролер-
кондуктор (НПАОП
60.2-3.06-98)
працiвникам
автомобiльного
,гранспорту

хала,г бововняний з

сигнfuIьним забарвленням
Рукавички rрикотаrкнi
Куртка утеплена

Со

Тн
Тн

12

1,2

36

27 Слtосар з ремонту
колiсних
транспортних
засобiв (норми
жкх)

Костюм
Черевики
Рукавицi
каска захисна
Пiдшоломник
Пid час BuKoHal пtя робim
розбuранttя dвuzунiв,

промчвкu 0еmалей

dodaпlttclBo:

Фартух з IJагрудником
Рукавички
Окуляри захиснi вiдкритi
Hа зовнiшнi,х робоmах
)lзtt.цt ку d rl d ct пl KoB cl,

Куртка у,геплена
Штани утепленi
Шапка
Чоботи

ЗМиНм
ЗМиМунl5
МиМп

ЗМи

НмН;IМиВн
НмI-IлМи

'I'H

Тн
Тн
Тн20

12

24

2

Чергова
aд

6

2

,Що зносу

зб
зб
зб
зб

28 Сторолс (НГIАОП
0.00-3.07-09 llорми
загальнi професii)

Пiд .тас чергування в

прохiднiй пi2lприсмства:
KocTIoM

Черевики
Пiд час охорони обсктiв та
територii лодатково:
Ilлащ з капюurо1.1ом

KypтKa утеплепа
Штани утепленi
Чоботи

ЗМи
ЗМиСм

ВнМи
'l\rМи

ТпМи
Тн2OМиСм

l2
12

24

зб
зб
24

55



Кожух
Шапка
Рукавицi

Тнв
Тн
ТнТхпМи

Черговий
зб
24

29 озелепювач

(норми ЖКХ)
Костюм

Кепка
Напiвчеревики
Чоботи
Рукавицi
жилет сигнмьний
плащ з капюшоном
УЗu.u ti1l ) 61i1 71 111 11 11 6 11 ;

Куртка у,геплена
Штани у,геlrленi
Шапка
Чоботи
Рукавицi

ЗМи
з
ЗМп
в
Мп
Со
Вн

Тнв
Тнв
Тнв
Тн 20
Тн

24

24

24

flo зносу
1

!о зносу

!о зносу

]6
зб
36

зб
12

30 робiтник з

благоустроtо

Q-tорми ЖКХ)

Пiд час виконання робiт
на полiгонах:
комбiнезон
Черевики
Рукавицi
Фартух з нагрудником
Узu,л,tку dоdаmково:
Куртка утеплена
Штани утепленi
Шапка
Чоботи
Рукавицi

ЗМп
з
МиМп
ВуМп

Тнв
Тнв
'l'HB

Тн20
ТнТхп

1,2

|2

3

12

]6
36

36

зб
|2

з1 робiтник з

комплексного
прибиранrIя та

у,I,римання будилпtiв

з прилеглими
територiями (норми
жкх)

Костюм
Черевики
Рукавицi
Рукавицi
Куртка утеплена
Штапи утепленi
Шапка
Чобоr,и

Рукавицi

ЗМп
ЗМп
1Vlп

ЗМпВн
Тн
Тн
Тн
'Гн20
'I'хп

12

12

з

!о зносу
зб
зб
зб
зб
12

з2 Робiтttиtt з /]огля,цу
за тваринами
(tIпАоп 0.00_з.01-
98. працiвникам
сiльського
господарства)

ХruIа,г бавовtlяний
Рукавицi комбiнованi
Плащ непромокальний
Куртка утеллена

з
Ми
Ву,З
Тн

I2

4

24

зб

зз Прибиральник
територiй (норми
жкх)

Костюм
Береr,
LIерсвики

Рукавицi

ЗМл
ЗМп
ЗМп
МиМп

12

12

l2
1
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Фартух з нагрудником
жилет сигнальний
плащ з капюшо1-1ом

УЗUM tqt с) о D апlltcl во ;

Куртка утеплена
Штани утепленi
Чоботи
Шапка
Рукавицi

МиМп
Со
Вн

Тнв
Тн
Тн20
Тнв
Тхп

,Що зносу

!о зносу

/Jo зносу

36

зб
зб
зб
l2

з4 Прибиральник
слуlкбових
примiщень
(норми ЖItХ)

Халат
Косинка
Туфлi
Рукавички
Узuмку dоdаmково:
Куртка утеплена

ЗМиПн
Зllн
ЗПнМи
ВнМиМп

Тн

12

1,2

l2
2

зб
з5 Iliдсобний робiтник

(норми ЖКХ)
Косr,юм
Черевики
Рукавицi
жилет сигнальний
Узuл.tку dоdаmково:
Куртка утеплена
Штани утепленi
Чоботи
IIIапrса

Рукавицi

ЗМп
ЗМиМун25
МиМп
Со

Тнв
Тнв
Тн20
Тнв
Тхп

12
",л

з

.Що зносу

36

зб
36

36

l2
зб TexHiK з

автоматичного
поливу (норми
працiвлIикам

сi;rьського та
водного
господарства
нпАоп 0.00-3.01-
98)

комбiнезон бововняний
водовiдштовхувzlльним
просочеIIням
IIаrliвчеревики
L[оботи гумовi
Рукавицi комбiнованi
Кепка
Плащ з капюшоном
Куртка утеплена

ЗМи
в,з
Ву, Ми
з
Вн
Тнв

Ву, З 24

24

12

4

24

Черговий
зб

)l Токар (норми
працiвникам
маlrrинодобування та
металообробноi
промисловостi
нпАоп 29.о-з.02-
06)

костюм бововняний
Черевики з металевим носком
Берет бововняний
Окуляри захисrli
Респiратор
Рукави.tки комбiнованi
спiлковi

ЗМиПн
ЗМиМун 50

ЗПн
Зн

ЗМи

12

12

12

flo зносу

.Що зносу
J

]li Тракторист (норми
х(кх)

KocTloM
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавицi
жилет сигнальний

ЗМиПн
з
ЗМиМун 1 00
МиМп
МиМп
Со

12

\2
|2
Черговий
з

|2
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На зовнiulнiх робопаах

узuл,tку dodamlioBo:
Куртка утеплепа
Штани утепленi
Чоботи

Тн
Тн
Тн20

зб
зб

12

39 !иректор,
заступник

директора,
нача]Iьники

дiльниць, (норми
жкх)

За y"ltt oBu зDiйснеt tня

коIlmролло на Bu робнuчuх
rl б'ск пl а х ,,

Костюм
Кепка
Напiвчеревики
Рукавицi
Плащ з капюшоном
Узtlмttу dоdaпltclво:
Куртка утеплена

ЗМи
ЗМи
ЗМиСм
МиМп
Вн

Тн

24

24

24
|2

Черговий

зб

!иректор КП кСп

О. Караr,lюба о.д, I Iiкiгrок

Представник
тру.r(ового t(олекI

5ll



flодаток 9

до Колективного логовору
КП <СпецЕко>

на 2021-2023 роки

п}lрЕ.пIк
професiй i посад Працiвникiв, яким видасться безкош 1,oBHo спеIIодяг,

спеIIвзуття та iнпli засоби illдивiдудльного захисту
попад вс.|.ановлених норм

Представник
трудового колективу

лlл

ll/tr

IlaiirIcllt,lзalllllr Irpo(lccii i t t tlcaitIt l I аймеtlуваlt trя спеllо/tягу,
спецвзуття

(iтport

ltocillllll
(rt iся Iri)

1 Асфальтобетонник Рукавицi
Куртка утеплена
плаtц з капюшоном
Чоботи резиновi

1

зб

.Що зносу

.Що зносу
2 ваttтаlttник Рукавицi

ПлапI з капюшоном
1

!о зносу
3 Водiй автотранспортних засобiв

категорi'i С
(водiй смiттевоза, водiй асенiзацiйноi
машини)

Рукавицi водонепроникнi 1

4 Во2lолаз Футболка
Бейсболка
Брилжi
Напiв,lеревики (сандалi)

12

12

l2
|2

5 ЛовеЦь бездоглядних тварин Рукавицi !о зносу
6 Матрос-рятувальник Футболка

Бейсболка
Брилlкi
Напiвчеревики (санлалi)

12

12

12

1,2

7 Машинiст екскаватора
одноковшового

[]лаш з капюшоном ,Що зrrосу

lJ ГIрибиральник територii LIобо,ги резиновi !о зrrосу
9 'I'exHiK з ав,гоматичI.Iого поливу LIапiвчеревики

KypTtca утсплена
24

зб

l
KII кСлецЕко>

КарацIоба
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flолаток l0

до Колективного логовору
КП <СrIецЕко>l

на 2021-2023 роки

пЕрЕлIк
професiй i посад, зайнятих зi шкiдливими умовами працi, якi мають право tla
безкоIllтовне одержапня моJIока або illших рiвноцiнних харчOвих lIродуr(тiR

(0,5л. за змillу)

о.А, FIiкir,юк

J\ъ

пlп
fIaiirIeltyBallHrl rlpor|lcciii

l Асфальтобе,гонлIиtt

2 МашIилtiс,г дорожньо-тра}lспортIIих мапIиII

_) Во,,1iй автотраIIсIIортIIих засобiв категорii С (водiй смiттсвоза)
,1 Водiй автотранспортних засобiв категорii С (волiй асенiзацiйrrоiпlattl",nrJ
) BaHTalrtttиtt

6 Машинiст бульдозера

7 Електрогазозварник, зайнятий рiзанням та ручним зварIованням

!иректор КГI кСл

ъъА

,/
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Представник



IlIiPE"lIlK
ll1lофссiii. робr 1,I ll r rticl l l,. tlpitlliBllltlt;t.rt

,IKlrx Ilil Iilllu llI)lllt(l lIa tIcllcilrl l:t пiltorl lla
п i.lll,гtlBllx }, }I()l}:lx ]1l CIlrlcKoпr .}Ъ 2

l lредставник

flодаток 11

до Колективного договору
КП <СпеlrЕко>

на 202l -202З роки

о.А. Нiкiтюк

м
п/п

Найменування робочих мiсць,
професiЙ, посад

Рс;цllrсцill зI,i;цlrо Спlrсltу .JYl 2

] liлектрrlгазозварник, зайI Iя,гий

рiзанням ],а ручним зварюваIlIIям
Сrtисок Np 2, розлiл XXXlII, I1.3 3

"/
//

/
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Лолаток l2

7цо Ко.гlекT,ивного lIогоRору
КП <СпеIrЕко>

на 2021_2023 роки

коN{плЕкснI |3Ахоли
пio/Il0 ]lосяГllеIIIIя вс I tlIr{JR"це}tих IIopпrir'l llrriB бe'lIleKlr, r,iI'it,ни праIli ,га Irlrробtlrlчого
ccpcrlol}IIIIl1l, lIiлвttпденrlя icHylo.tot tl рillllя охороtlи праrlir:lапобil,аIIIIя l]I{II:I,IlкrlM

вrtробrlrr.lогtl'l'рilв]\tа'гIlзNl'1], профзахворtовltlIь i all.tpiii II1l 2021 рiR

.N"!r

л

l I а й пr clly в а tr II яl

з:r xo;1i в

BapтicTb

робiг,
,гIлс. грн

t|)n11,111r11; i

I}Il l pa1,1l

Fi(lcIt,lrt Bll iс,гь

]1lxojliI]

С l ро lt

BIIItolI:lII

IIrI

Особа,
вiдповi2цаль
на lla
викоlIаlIня

] I]иконати

реконструкцilо
зварювмьного
поста.

l50,00 гlолiпшення

умов працi
iI-Ill Лисенко

м.л.

2. Придбати та
встановити фiльтр
для очишIення

питноi води по
вул. Соборна, l

25,00 fIолiпшення
IIитllого

режиму

II flорошенко
А.к.

J, Придбати
холодильник,
мiкрохвильову
пiч для другого
поверху
адмiнiстративного
корпусу по вул.
Соборrrа, 1

20"0L) ПолiпшелIня
caHiтapHo-
гiгiеrtiчлtl.tх

умов працi

l Лисенко
м.л.

4. Виконати ремонт
адмiнiстративноi
будiвлi по вул,

f{обровольського.
з1

.r'

280,00 полiпшення
caHiTapHo-

гiгiснiчних

умов працi

III П';liс о.С.

/А
//,ý'.

'.{зJ

Ё'jl

\\", r
колек,гиву

НiкiтюкС.О. Карацюба
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11редставник трr/дового-/z/ о,А
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flодаток 13

до Ко"ltективного логовору
КП <CIleltEKo>

на 2021-2023 роки

ко!]ФlцIснl,и
спiввiднопlень мiнiмальних r.арифних ставок

робiтника l розряду за видами робiт та окремими професiями до мiнiмальllоi
тарпфrIоi ст:rвки робiтника 1 розрялу.

l. ()crlrlBlli Brl]trl Jrобil.

j\l

Ir\п

OcttoBHi lrrljlll рtlбi,г Itocrlrirtic,llт crIiBtзijlltoпrerlrlя

мilliма.llьний максимальний

] Невиробничi види робi,r i послуг 1,00 ],55

2. посадка, догляд за зеленими
насадженнями, iх захист

1,40 1 ,6з

J. Ремонт, налагоджеltlля, обс;tуt.овуван-ня
слектроенерге гичного. сан il арно-
технiчного та iншого устаткування,
vашин. механiзмiв. проточний ремонт
об'сктiв благоустрою зеленого
госполарства.

|,46 1,8

4, Роботи з утримання автомобiльних
шляхiв i шляхових споруд

].5ll 2,1

5. Будiвельно-монталtнi i ремонтно-
булiвельнi роботи

1,69 1,8

6. Водолазнi роботи та рятувальнi l,27 2,11

1, Поводлtення з побутовими вiдходами, у
т. Ll.:

- вивезен}Iя, перероб:rення
побутових вiдходiв

],46 1,7

- захоронення побутових вiдходiв
(на полiгонах, звалищах)

].58 2,1

6]



lJ, BaHтaltl lо_розван,гажувальнi роботи l,46 1,71

9, Вантажно-розвантажувальнi роботи на
полiгонах побутових вiдходiв

1,58 2,1

I l. Ilptl{lccii, яtti t, ltacKpiзllI.1ttll ll t a;t,l,,li.

л}
п\п

Професii Коеt|liцit:нT, clliBBi,,llttllllcltIlrl

Nl il l ibla.:ll,llllii М :r Kcllrl:t.rbtlrt i'l

] Прибиральниlс службових примittlсttь,
сторо}к

1.00 1.44

2, Приймальник замовлень, комiрник 1,26 2,25

з. Робiтник з комплексного прибирання та

утримання булинкiв з лрилеглими
територiями

1,зб 1,50

4. Jlовець бездоглядних тварин, робiтник з

догляду за тваринами
1,36 1 ,54

5. !вiрник, прибиральник тери:,орiй,

робiтник з благоустрою, прибиральник
смiттспроводiв

1,26 l,55

6. Вантал<ниtt, пiдсобIrий робiтник I,26 |,7 |

Ii I. llодii автотрrIIспор.I.IIIlх засобiв.

I. Illtlrl a,lltIIi irвrrliиобi.пi.

ll:tll l,a;Kor ti;цi,iопIIliс.t,ь Борr,овi
авr,опlобi.пi

спецiалiзованi
автомобiлi:
самоскили,

коrrтсйнеровози,
снiгоочиснi,
пол!IвалыIо_

мийнi,
tt i,,lMiT,ir;t1,1lo_

приблlра"пьнi,
,Ioпlo.

двтомобiлi для
перевезсIrня побутових
вiдхолiв, ассtliзацiйних

BarrTalKiB.

(rоп) Косфiцiс:llтlr
с t l iB Bi; lIro rrr el t ь

KoctPirцit,lrTrl

спiввi;цIIоIrl еIIь

lt <l cl|r ir t ic:l l ги

спiвBi 1lloпlelll,
до 1,5 1,46 l ,58 1,16

в l,]( 1,_5 jlo з,() 1,58 1,76 1,94
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вiд 3,0 до 5,0 1,76 1,94 2,14
вiл 5,0 до 7,0 1,94 2,14

,),))

вiд 7,0 до l0,0 2"\4 2,22 ) 1д

вiд l0,0 до 20,0 ) )) 2,з4 ) 51

вiд 20,0 ло 40,0 2,з4 2,5з ) 7]
вiд 40,0 до 60,0 ) 5,1 ) 71 ) о?

виrце 60 1 о?

l I. "IIсгковi ав,гомобi.rri,

I{. llc :rtr,гoirroбiLlяl Робочий обсяг двиryна (в

лiтрах)
I{оефirlit,ll 1,1l

cl t ilrtti]tl r tl ltI clr ь
особливо малий i малий до 1,8 1 ,З9- l ,(l4
Cclэeltrriй вiд 1,8 /{о 1ý 1 ,45-1,7
Велиttий вiд З,5 l,64-\,]6

к()EФlIlIсlI1,и
спiввiлlrоIrlеllь мiнiпrlrлr,нt.tх r.:rрифlrrrх c,t,aBolt

за вllда}Iи робi,г r,a oкpcNIlINr}l ltpo(leciяMrr

j\ъ

з/п Професii

Код
ю1

по flK
003:
20l0

К-т спiв-Iпень
мiн.тариф.ставки
за видами робiт

та окремими
просЬесiями до
встановленоi
угодою MiH.

тарифlIоi ставки
(дод.2)

К-т
спiввiдношень
MiH. мiсяч1,1их

посадових
окладiв до

MiH. тарифноi
ставки

(лодаток 3) ,га

мiтrрозрядний
тарифний
коефiцiснт

(,,tод. 1 )

1 2 J 5 6

l
Водiй автотранспортних засобiв
(легковий а/м) 8з22 1,580

п,f l FI 1,45; мах
1,83

2
Водiй автотраIIспортних засобiв
(бортовий а/м) 8з22 1,460

MiH 1,77; мах
1,96

з
Водiй автотранспортних засобiв,
категорiя С 8з22 l,460 MiH 2,34; мах

2,48

4
Водiй автоr,ранспортних засобiв,
категорiя ,,Щ (автобус) 8з22 1.340 2,20; мах

) 1,7

NIlII

) 'I'раtt,I,орист 4р. liз] l
1,800 1,350

1,800 ],з50
6 Мr rдцg rI"паватора одноковшевого 8зз2 1,700 1.540
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5р.

] Машинiст бульлозера 5р. 2,1 00 1,540
tl Машинiст автогрейдера 5р. 83 32 1,700 1,540

9
Машинiст дорожньо-транспортних
машин о ) )] 1,700 1,540

l0 Робiтlqик з благоустрою 916l 1,440 1,000

11 I]att,raltt tик 9зjj 1,710 1,000

l ,7l0 1,000
1?. Пiдсобний робiтник 9з22 1,440 1.000

lз Асфалы,обетонник 4р,
8зз2 1.580 1.]50
ё ) )_ 1,580 1,з50

l4 Монтаrкник будiвельлlий 3-r.o розрялу 7 |20 1,б90 1,200

15 Монтаrкник будiвельний 4-го рtlзряду 7120 1,690 ] l ýп

lб CToporK 9\52 1,з40 1,000

11 l Iрибирсtллыlиlt r,сриторiй L)|62 1,550 1,000

1,550 1,000

l8
Робi,гrtик з комплексного гlрибиранпя
та утримання булинкiв з прилеглими
територiями

91 (l2
1,360 1,000

l,з60 1.000

l9 Ilрибиральr,rик службових примiщень 91 32 1,440 1,000
20 Jlовець бездоглядних тварин 921 3 1,540 1,000

21 Робiтник з догляду за тваринами 612() 1,430 1,000

22 Озеленювач 5р 61lз 1.100 1,540

24 Озелеtrтовач 4р бl lз 1,400 1,350

27 Озеленювач 3р бl]]1 1,400 1,200

28 Озеленювач 2р бl13 1,400 1,()lJ0

29 Водолаз 1 класу 7216 2,110 1,000
j() водолiв ? класу 72lб 2,1 l0 1,000
зl Rололаз 3 класу 7216 2,1 l0 1,000
l2 Матрос ря,гувальник 8з40 2,050 1,000
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коЕФtцI€нти
спiввИношень мiнiмальних тарифних ставок

за вилtlми робiт, окремими профссiями та посадовими OкJIаlIами.

м
з/п Гlосада

Кол КП
по

!К 00З:
2010

Коефiцiснти
спiввiдношень

К-т спiв-
ше}Iь

мiн.тари
ф.ставки

за
вилами

робiт та
окремим

и
професiя

ми до
встановл

eHoi
угодою

MiH.
,гарифrlо

i ставки
(дод,2)

К-т
спiввiдно

MiH. Макс,

шень MlH,
мiсячних
IIосадови,
х окладiв
до MiH.

тарифноi
ставки

(додаток
3) та

мiжрозря
дний

тарифний
кое(liцiсrr
т (лол, 1)

1

Майстер дорохtЕьо-мостового
господарства 1222.2

1,80 2.5 0
1.580

2 i4айстер зеленого госполарства 1221 .2 ],80 ] ýп 1,400
lu[9ц9r.р з благоустрою |222.2 1,80 2,50 l,з40

4
Майстер з комплексного
прибирання rrtитлового фонлу

1222.2
1,80 ) ýп 1,з40

5 Майстер 1))1 ) 1,80 2,50 1,з40
6 Iнrкенер-будiвельник 2142.2 ],80 ) ýп 1,580
] Технiк-булiвельник зl12 1,25 1,10 1,580
8 Геодезист 2148.2 1,10 з,00 l,з40
9 !iловод /il44 ] )п 1.70 1,340
]0 ApxiBapiyc 4]4l 1,20 1,70 1"340
1] CeKpel,ap керiвника 4ll5 I )п 1,70 1,340
|2 табельниlt .+ l90 ],,20 l,]0 1,з40
lз ]\4 ех а tr itt з1 l5 1.80 2,50 1,580
],+ Iпlt<eItep з безltеки руху 3152 1,41 2,00 1,580
l5 Старrлий /Iиспетчер зI19 i,80 ) ýrl 1,580
]6 Диспетчер j] ]9 1.70 2,15 1,580
17 TcxHiK з облiкч з119 1,20 1,90 1,580

l8 Офiсний слуяtбовець (ресстрацiя
та облiк) 4lз1

l,47 2,00 1,з40

l9 Касир 1211 1,40 |;70 1,з40

бf



20 'lo 82l1 1,580 l ,800

2|
Електрогазозварник, зайIIятий
рiзанням та ручним зварюванням
5р,

]2|2 1,460 l,540

22
Слюсар з ремонту колiсних
,гранспортних засобiв 5р.

12з| 1"460 1.540

Слюсар з ремонту колiслtих
1,рансIIор,гних засобiв 4р.

72j 1 ],460 1,з50

24
Слюсар з ремонту колiсних
транспортних засобiв 3р.

72зl l.zl6() 1,200

22 Завiдувач складом 1226.2 ],580 2,000
2з Комiрник 9411 1,000 ) ) ý0

21 TexHiK з автоматичного llоливу з119 1,580 ],950

25
ЕлектромоtIтер з ремонту та
обслуговування
електроустаткування 5р.

724| ]л460 1,540

26
Елекr,ромоптер з ремонту та
обслуговування
електроустаткувапня 4р,

7241 1,460 1,350

27 Фахiвець з медичною освiгою з439 l,340 1,700

28
Фахiвеtlь з ландша(lr,ного
лизайну ],400 ].9()()

29 Фахiвець iз агрономii з43 9 1,400 1.800

коЕФIцI€I-Iти
спiввiJtlrошень розмiрiв мiнiмальних рriся.lних посадових оltладiв ксрiвникiв,

професiонаlIiв, фахiвцiв та r,ехнiчlrих с.лужбовtцiв до мilliмальноi тарифllоi ставки
робiтlrика 1 розрядУ основного виробництва (мiнiмального IIосадового ок.lIалу(ставки)

llp:rtцiBlIllK:r rlcltoBtloi ltpot}ccii).

Nq

зll I Ioca;ta

Код
КП по
дк
00З:
20l 0

Коефiцiснти
спiввiдношtень

К-т спiв-шень
MiH,,гариф.ставки за

видами робiт та
окремими

професiями до
встановлеttоi угодоtо
MiH. ,гарифноi ставки

(дод.2)

MiH. ]\4at<c.

1 flиректор l210.1 за KollTpaK],oM

2

Заступник
,цирек,l,ора
пiдrtрисмства

l21 0, l

На 50уо
нижче

llосадового
окладу

директора

На 10уо
лIи)IGIе

IIосадовоl,о
оклалу

директора

1,580

з I-о.ltовний iHrKeHep 122з.1

на 50%
нижче

посалового
окладу

,rlиреi(,I,ора

на 10оА

нижrIе
посалового

окладу
l(ирек,гоt)а

i,580
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4
Головний
бухгалтер l2зl

на 50%
них(че

посадового
окладу

диDектоDа

на 10%
нижче

посадового
окладу

1,580

)

I Iачальник
планово-
економiчного
вiддiлу

123 1

на 50%
нижче

посадового
оклалу

директора

на l0%
нижrIе

посадового
оклалу

директора

l .5lt()

6 IОрис,r, 242,1 .2 1,80 з,00 ],580
7 ЮрискоlIсульт 2429 1.70 ) ý0 1,580

lt

Заступник
I,оJlов]]ого
бухгаltтсра

l2]l
1.80 ],00

1.5ll()

9
Бухгал,гер l
категорii 343з

1,70 ) 50 1,580

]0 BKoHoMicT 2441.2 1.70 , 50 1,580

ll
IHiKeHep з
проектно-
Itошторисноi
роботи

2|42.2

1,80 ) ý0

1,580

12

Начальник вiддiлу
архiтектури i
кадастру

122з.2
2,80 .+.()0

1,з40

]з
Провiдний
iнженер-
землевпорядник

2148.2
1,80 3,5 0

1,з40

l4 IHrKeHep-
землевпорядник 21 48.2

1,70 ln0 1,з40

l5

I-iачальник вiддiлу
матерiально-
технiчного
постачання

12з5

2" l0 з,00

1,580

lб

Фахiвець
матерiально-
,гехнiчttого

11остаlIання

з439

1,70 2.5 0

1,580

l7 Менелrкер по
роботi з клiентами 149 i

1,70 2,50
1,580

l8 FIачальrrик служби
абонеtrтськоi l2з2

2,1 0 3,00
1,з40

]9

LIача.rьник дiльницi
з компJIексного
прибирання
rкитлового фонду

|222.2

2, 10 з,00

1,з40

20

Начмьrrик дiльниui
дорожньо-
мостового
господарства

1222.2

2,1 0 3,00

1,580

2|
Начальник дiльницi
ремонтно_
булiвельноi

1222,2
2,1 0 3,00

1,690
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22
Начальник дiлыrицi
озеленення i
б:rагоустlэоIо

|222.2
l0 J

1,400

2j

Нача-lIьник дiльницi
з утримання та
обслуговування
прибереяtноi
територii

1222.2

2.1 0 з.00

1.]40

24
Старший iнспектор
з кадрiв

з42з
1,10

1,580

25 Iпсtrектор з кадрiв з42,з 1,7о 2,00 1,580

26
IlrlteHep з охорони
працi 2149,2

1 ,80 2.5 ()
1,580

27
На.Iальник
полiгону 12з9

2. ]0 3,00
1 ,5 tl0

28
Начальник дiльницi
транспорту 1222.2

2,10 з,00
1,5lJ0

29 Еttо.llог 2211.2 1.70 2.50 1,580
з0 Еrlергс,гиIt ]l1j 1,55 ) ýо 1,460

]l Алмirriсr,ратор
системи 21,з|.2

1,80 3,00
1,з40

з2

Оператор з обробки
iнформацii та
програмного
забезпечення

41lз

1,70 2.5 0

1,340

зз lнспеttтор-лiкар 2229.2 I,25 1,50 1,340

мiсячнi посадовi оклади та тарифнi ставки вс.tановлюю.гься вiдповiдtло До akTiв
законодавства Украiни, а також рiшень, прийнятих у колективному договорi, на пiлставi
наказу директора пiдприемства.

Представник
трудового колективу:

о.А. LIiKiTIoK

10
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