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колЕltтивний договlг

<2б> сiчня 202l р. м. Горiшrli Плавrri

1. Загальнi положення
1. l. Колективний договiр укладений мiж адмiнiс,грацiсю комунального

пiдприсмства <<Мiський Палац культури i творчостi>, в особi директора
/надалi - Адмiнiсrрацiя/, який дiе на пiдставi Статуту пiдприсмства, з
одного боку, та трудовим колективом КП <Мiський ПКiТ), в особi голови
профспiлкового KoMiTeTy, з другого боку, згiдно дiючого законодавства
Украiни, i BcT1,1rac в силу з дня його пiдписання.

1.2. обидвi стороItи визцають, що даний колективttий договiр
спрямованилi на врегулювання виробничих, трудових та соцiалыrо-
економi.lних вiдносин на пiдприсмствi протягом усього строку його лiТ.

1.3. KorKHa iз cTopiH визнае вiдповiдальнiсть за виконання досягнутих
lомовленос]ей i не може в односторонньочу порядк) вiдмовитись вiд
виконання взятих на себе зобов'язань.

1,4. Полоrкення колективного договору дiють безпосередньо на
пiдприслlствi, розповсюджуються на Bcix, без винятку, прачiвttикiв
пiдприсмства.

1,5, !аrrий колективний договiр пабирас чинностi з MoNlel]Ty його
пiдписання сторонами i дiс одиtl piK до прийняття ttового колективного
договору.

1,6. Yci зм]ни та доповнення до коJIективного договору вносяться пiсля
Iоовс_lеllllя пеоеtоворiв i досягненнi 1голи мiж сторонами,

1.7, liапий колективний договiр пiллягас ре€страцii з ловiдомленням у
ttорялкч, перелбаченому дiючим законодавством.

2. Оргапiзацiя працi. Забезпеченttя занятостi
2.1. ддмirriстраlliя зобов'язусться :

2.1.1, Визttати профспiлкову органiзацiю i в il особi профспi.lrковий
KoMiTeT с]lиним i повноважним представником трудового колективу в

двосторонtliх переговорах з питань врегулIовання трудових вiдносин i

норм ло оплатi праtli.
2.1.2. Забезпечити робочi мiсця працiвникiв ПКiТ матерiальнипtи

ресурсами, а саме: музичлlими iнструментами. сценiчними костюмами,
:iтера,гуроlо, калlцелярськими товараNIи i т,п,, необхiдllими для викоJ]ання
,грудовL]х за]]лаtIь.

2,],3, Роз'яснити кожному працiвнику ПКiТ його права i обов'язки,
затвердити посадовi iнструкцjТ та ознайомити з ними l-tрацiвникiв, а TaKo)I(
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з даним колективним договором i правилами внутрiшнього lрудового
розпорядку.

2,1.4. Не пiзвiше, як через п'ять робочих днiв пiсля прийняття нового
працiвника на роботу, робити вiдповiдний запис у трудову книжку.
Свосчасно вносити в Hei необхiднi записи /змiни, iаойення i т.п./-з
обов'язковим пiдписом про ознайомлення з ними власника трудовоi

i моралыlого
нових, бiльш

книжки.
2.1.5. Застосовувати систему матерiального

стимулIованtlЯ пiдвищення ефективностi працi та
]lроllуктивних методiв роботи,

2. ] .6. Забезпечити постiйне пiдвищення
переквалiфiкачii працiвникiв ПКiТ.

квалiфiкачii i при пеобхiдностi

2,1.7. Проводити пiдготовку i перепiдготовку кадрiв, а також з метою
]Ilдготовки висококвалiфiкованих працiвникiв, необхiдних ПКiТ.
лроводити опJIату за ix цавчання у вищих та середнiх спецiальних
закладах Укратни, на пiдставi Договору мiж адмiнiстрацiсю Пкiт i
закладоI,,! за рахунок коштiв на утримання ПКiТ.

2.1.8. Скоро.теlпlя та звiльнення працiвникiв ПКiТ проводити згiдно з
чиtlниi\,1 законодавством, а членiв профспiлки, при звiльненнi з iнiцiативи
алмiнiстрацiТ, за згодою з профспiлковим KoMiTeToM,

2.'.а, Р',ttеtlttя про зviни в орlанiзаuii'праui. скорочення чисельносгi
або штаr,у працiвникiв, лiквiдацii, реорiанiзацii,' перепрофiлювання
пiдrrрисмства приймати тiльки при попередньому узгодженню з
tlрофсп i_,rковим комiтетом, i iнформувати праuiвникiв не пiзнjше як за 2
мiсяцi до зl(iйснення цих заходiв.

2.1.10. При рiвних умовах ПроДУктивност; прачi i квалiфiкацii
працiвllикiв, переваж]lе право на залишення на роботi при скороченtлi
чисельностi або штату працiвникiв у зв'язку зi змiнами в органiзацiТ
виробництва iпрацi, надасться працiвникам, зalзtlаченим в ст,42 Кзпп
УкраТrrи.

2 1.1l, За результатами рiшень загальних зборiв трудового колективу,
алмiлriстрацiя в п'ятиденtlий строк видас наказ ло ix реалiзачii.

2.2.П рофсп iл кови й KoMiTeT зобов'язч€ться:

,. 2,2. ]. Захиrцати iнтереси працiвникJв КП <Мiський ПКiТ> i rарантувати
1м виконання умов uього flоговору.

2,2.2, Разол,I з алмiнiстрацiсю приймати участь в переI оворах з
державtIимИ i iншимИ установамИ та органiзацiямИ в складаннi логоворiв
cTocoBtlo пtт,гань,соl]iального характеру.

2.2,З, Сприяти дотримуванню трудовоТ дисциплittи l.a правил
]]нутр1lIIltього трудового розпорядку працiвниками ПКiТ.

2.2.4. Iliдтримувати творчу iнiцiативу працiвникiв, направлену на
:]астосуваtIlIя бiльш пролуктивних методiв працi, пiдвиrцення ефективного
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використанFIя творчого потенцiалу, збiльшення доходiв пiдприемства та за
погод)(енням j адмiнiстрашiсю Тх ма I ерiально заохочувати.

2,2,5. LIадавати безкоштовно юридичнi консультацiТ працiвникам з
литапь ,l,рудових прав, соцiального захисту, в тому числi при звiльненнi
працiвникiв.

2.2.6. За дорученням членiв профспiлки захищати Тх iнтереси в разil]иникнення трудових суперечок.
2,2.7. Контролlовати правильнiсть виконання положень Iipo оплату

лрацl.

.2.2,8, З,lliйсrrювати контроль виконання режиму робочого часу, часу
вiдпочиttку, приймати та узгодя(увати разом з алмiнiстрацiсю 

' 
графiк

щорiчних вiдпусток.
2.2,9. Разом з адмiнiстрацiеrо не рiдше одного разу на мiсяць IIроводити

перевiрку використання робочого часу працiвниками ПКiТ.
2.2.10. З:tjйснювати контроль за виконанням чинного законодавства з

охорони працi, промисловоТ caHiTapiT, стану умов працi за участю KoMiciT з
охорони працi,

,2.2.1 
1 . Органiзувати оздоровлення дiтей в оздоровчих таборах в лiтнiй

перiод у вiдповiдностi з заявамиJ медичними довiдками i фiнансовими
можливостями.

2.2,12. 11рп наявностi путiвок на санаторно-куРортне лiкування та
tlyTiBoK для вiдпочинку в пансiонатах, разом з адмiнiiтрацiею розлодiлятимiж працiвгlикап.Iи пiдприсмства у вiдповiдностi a au"uur' та медичними
довiдками настуIIним чином:

- caIiaTopнo-KypopTHi путiвки - не частiше одного разу в два рOки;
- путiвки для вiдпочинку в пансiонатах - не частiше одrо.о роrу u ,р"

роки.

2.З.Обов'язки праuiвппкiв:
2.З.1. Сприяти здiйсненню

добросовiсllо, свосчасно i

розпорядженшя адмiнiстрацii,
майстерrriсть,

планlв I програv. праuюваlи чесttо i

точно l]иконувати доручену роботу,
пос llило пlдвиuL) ваги професiйrrу

2,3.2. Виконувати правила внутрit,rrнього трудового розпорядку,
домагатися усулIеrrня причин, якi зава)(аlоть норплальнiй роботi коllективу.

2.3,з, Виконувати вимогиl передбаченi вiдповiдлtими правилами та
iнструкцiями з охорони працi згiдно с,r.159 КЗпП Украiни.

2,З.4. Нести вiдповiдальнiсть за збереження матерiальних цiнностей
згiдно з дiючим законодавством i положеrлнями Пкiт.

2,3.5. Працiвник мае право вiдмови.l.tlся вiд дорученоI роботи, яtсщо
створиJIася виробнича ситуацiя, небезпечна для його здоров'я або для
_пtодей, якi його оточують.
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2.4.Сторони зобов'язуються:
2.4.]. Узголжувати MirK собою Bci акти пiдприемства з rrитань

органiзацii працi вjдповiдно до ст.247 КЗл11 Украiни.
2.4.2. Запобiгати виникненню колективних трудових суперечок, а в разi"tx виникнення прагн)lи терviнового вирitttення спiрних питань.
2.4.3. Забезпечr.rти необхiднi умови дJIя ефективноi роботи KoMiciT по

трудовим суперечкам.

3. Нормування та оплата працi
3.1.Адмiпiстрацiя зобов'язуеться:
з.1.1. Встановити плановий фоuд оплати працi в розмiрi

1 1 686,1 тис.грн. на 2021 piK,
3.1.2. Встановити мiнiмальний посадовий оклад (тарифну ставку) лля

працiвникiв, якi виконуtоть просту, неквалiфiковану роботу, в розмiрi не
меншому за протtитковий MiHiMyM для працездатних осiб на 1 сiчtlя
календарного року.

3. ] .З. Встановити диференцiйованi тарифнi ставки, посадовi оклади для
оплаrи граtli зi збереltенням мirtспоса,Lових спiввiдношень в оплатi пparLi
керiвшикJв, професiоналiв, фахiвцiв, спецiалiстiв, робiтникiв та службовцiв
згiлно тарифноТ сiтки /flодаток JrГо J/.

Встаrrови,t,и розмiр заробiтноI плати ttрацiвникам рiзноi спецiалiзацiТ,
робо,ri мiсця яких cTBopeHi для осiб з iнвалiдлriстtо за повнiстю виконаllу
мiсячну (голиt-tну) норму працi, не нижrIе за розплiр мiнiмальноТ заробiтноi
плати встановленоi в YKpaiHi.

3.1.4. ОплатУ працi проводити у вiдповiдностi з дiючими Положеннями
про сис,tеN,lу та умови оплати працi та премitовання керiвникiв,
професiоналiв, фахiвчiв, спецiалiстiв, робiтникiв та службовцiв КП
<Мiський ГIКiТ> /flодатки Nl 2,З/.

3. ] .5. Здiйснrовати оплату працi на пiдставi тарифноi системи:
- lrогодицних тарифних ставок для робiтникiв;
- л,Iiсячних посадових окладiв для керiвникiв, професiолIалiв, фахiвшiв,

спецiа,lliстiв та слчтtбовцiв /flодатоlt Nl 4/.
з,].6, 13иконувати .гарифiкаtlirо робi.г та присвосння розрядiв

робiтникаlt згiltllо <Сдиного тариф но- к Ba,l itРiкац iйного довiдника робiт i
професili робiтникiв) та <КвалiсРiкашiйrtого довiдшика посад керiвникiв,
спецiалiстiв та слуlttбовl liB>.

З.].7. []ваrкати працiвниками oclloBtloi професii ПКiТ, головною
d1 HKrtirto ,lKt х . к)'lь'lурно-вихо8llа, ,lозtriллсва:Liяльнiсrь:

- хормейстер /роб.мiсце Nа 022,023,026,035,137,159/;
- диригеttт /роб.мiсце Ns 027l;
- ре).исср 'роб.мiсче Jti, 029,1 З5/;
- баrетплейсr,ер /роб.мiсце Nч 03 i.099, 1 l9,1 60/;
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- керiвник аматорського дитячого колективу (гуртка, стулii та iH.)
.rроб.мiсце }[а 17 0,l7 1 ,l7 2,17 3);

- керiвник колективу /роб.мiсuе Nl 181, l8З,185,t86,193,195)
з посадовим окладом не нижче 7 867 грн.
3,1.8. Забезпечити розмiр заробiтнот плати за повнiстю llиконану

rtiсячн1, (годинну) норму прачi не ни)(че за розмiр мiнiмальноi заробiтноТ
л;lати вiдповiдно до чи}Iного законодавства.

Якщо HapaxoBarla заробiтна плата праrliвника, який виконав мiсячну
норму працi, цижча законодавчо встановленого розмiру мiнiмальноi
заробiтноi плати, проводити допла.Iу до рiвня мiнiмальноТ заробiтноТ
п.'lати. ffоплату виrrлачувати щоМiсяця одночасно iз заробiтноlо платою.

у разi роботи на умовах неповного робочого часу, а також, при
невиконаrтнj працjвником у повному обсязi мiсячноi (годинноi) rrорми
праui, мiнiмалыIу заробiтну плату виллачувати пропорцiйно до виконаноi
норми працi,

з,1.9. При укладеннi трудового договору доводити до вiдома
прашiвника розмiр, порядок та строки виплати заробiтноi плати, а також
гtiдстави утриNlа}iь iз заробiтноi плати.

3.1 .l0, Проволити iндексацiю заробi,rноi плати у зв'язку iз зростанням
iндексу сt,lоlкивчих цiн вiдповiдно до законодавства. Iндексацiю
враховують до мiнiмальнот заробiтнот плати \для забезлечення ii
гарантованого розмiру,

З,1.11. Робота за сумiсництвом tra лiдприемствi дозволяеться за
письмовоi згоди керiвltика пiдлрисмсгва та лрацiвника у вiльний вiд
основноi роботи час, але не бiльше лоловини мiсячноi норми часу,

З.].12, ВстаноВити доплатУ за звання <Заслужений працiвник
культури) у розмiрi 20ой вiд посадового окладу, згiдно штатного розкладу,
яка передбачена чинним законодавством Укра'tЪи,

З.J,JЗ. Оплату роботи в lliчний час з 22.00 - 06.00 год. проводити згiдltо
КЗпП Украiяи. а самеj у розмiрi 40% вiд тарифних ставок/окладiв/ за
ýожну гоllи]Iу роботи в нiчний час згiлtrо ст,l 08 КЗпП Украiни,

З.1.14, Гtри yMoBi роботи в надурочl]ий час оплатУ ЛраЦi проводити в
поlвiйному розмiрi годинноi ставки за tРакти.lно вiдпрацьованi надурочнi
години вiдповiдrrо до чинного законодавства згiдно ст.106 КЗпП УкраТни,

3.1.15. Оплаrу роботи в святковi i неробочi днi проводити у подвiйному
розrriрi за фактично вiдпрацьованi години або надавати iнший день
вilпочигtку за ба;rанням працiвника, який мае бути використаний
лрачiвником за його вимогою згiдно ст. 107 КЗпП Украiни.

З.1.16. За роботу в tпкiдливих умовах працi всIановити лоllJIату
працiвникам в розмiрi 40й вiд тарифнllх ставок/окладiв/ згiдно лерелiку
эобочих vicllb, професiй та посад, яким передбачено trраво на о,lpимання
-]оп,]ати за utкiдливi умови праlli на пiдс.гавi результатiв атестацiТ робочих
rriсшь /ffодаток Nэ 5/.
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З.1.17. Встановити та проводити доплату за сумiщення
;lрфесiй/посад/, розширепня зони обслуговуванця або збiльшення обсягу
эобiт. або виконання обов'я]кiв ги\4часово вiдсу,I нього працiвника у
роз}tiрi це бiльш нiж 500% поса,цового оклалу /тарифноi ставки/ сумiсних
посад працiвникiв. якi виконують на loмy ж пiдлрисмствi поряд iз свогю
основною роботою, обумовленоIо трудовим договором, додаткову роботу
за iншою професiсю/посадою/ або обов'язки тимчасово вiдсутнього
прачiвника без звiльнення вiл свосТ основноТ роботи за фактично
вiдпрацьований час.

З.1.18, Встановити га проволити доплаlи за iнrенсивнiсть прачi
праuiвникам в розмiрi не бiльш нiж 50% посадового оклалу /тарифноТ

ставки/ за фактично вiлпраtlьований час,
З.l .lQ, Всlа-lовиrи ]а проволиrи лопlати за складнiсть. налруженiс-ь 1

роботi прачiвникам в розшriрi не бiльш нiж 50% посадового окладу
l'тарифноi ставки/ за фактично вiдпрацьоваЕIий час,

3.1.20. Встановити та провоllити доплати за керiвниuтво бригадоtо,
бригалиру не звiльпеному вiд ocrtoBHoi роботи, в залежностi вiд
чисельttос t i робi r никiв в бригалi:

- вiд б до 10 чоловiк - 150%;

- вiд 10 до 25 чоловiк - 250й;

- бiльше 25 чоловiк - ЗOOй.

З.].2l. Встановити та проI]одити надбавку за класнiсть водiям
автотранспорт}Iих засобiв II класу в розмiрi 10%, водiям I класу в розмiрi
250Z ycTaljoBJIeнoi тарифноi ставки за фактично вiдпрацьований час,

З.1.22. Оплата компенсацii за роботу в неробочi днi спец;ально
вiдрядженим працiвникам, згiдно п.9 lнструкшii <Про службовi
вiлрядrкенttя ,. випJlачуваlи вiдповiдttо.до чинного ]аконодавсI,ва згiдно cI.
72,|0'/ ,12,1 КЗпП Украittи.

З.J.23, Працiвникам, якi направляrоться у вiлрядження. виплачувати:
:обовi за ч:lс переб5ваttr,ч у вiлрялженнi. варriсгь проТзлу ло мiсця
призначення i назад та витрати по найму жилого примiщення в порядку i

розмiрах, встаt]овлюваних законодавством.
За вiдрядженими працiвниltами зберiгати протягом усього часу

вiлрядlкення мjсце роботи (посада) i серелнiй заробiток згiдно ст, l2l
КЗпП Украiни.

З, ] .24, Надати право керiвшикам вiд,ltiлiв розробляти та затверджувати,
по узгоджеul]iо з проt|tспiлковим KoMiTeToM, графiки роботи, вводити
пiдсумований облiк робочого часу рiчttоi тривалостi.

Отtла,1,1l прашi при застосуваннi пiдсумованого облiку робочого часу
здiйснювати згiдно чилlного законодавства.

З.].25. I-Ia пiдставj заяви члена профспiлки ш-lомiсячно проводити
uентралiзований збiр просРспiлкових Bl,tecKiB через бухгалтерiю ПКiТ, з
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посjIiд}rочим rIерерахуванням на рахунок профспiлкового KoMiTeTy ПрАТ
.<По-lтавський I-Зк).

3.1 .26. Сплачувати заробiтну плату реryлярно в робочi днi, але не рiдше
-lвох разiв на мiсяць через промirrсок часу. що не перевиutус шiстнадцяти
Nа]ендарних днiв. га tte гli lнjше сеvи днiв лiсля закiнчення перiол1. за
якttй з_liйснюгrься випла,]а. а cave в HacrynHi термiни:

- за другу половину попереднього мiсяця - з 05 по 07 число поточного
rtiсяця;
- за [ершу половину поточного мjсяця - з 20 ло 22 число поточного
rtiсяця.
Розлriр заробiтноi плати за перulу половину мiсяuя визначасться

вiдповiдttо ло ст. l l5 КЗпll Украiни та ст. 24 Закону Украiни (Про оплату
прачi> вiд 24.03.95р. Nl 108/95 - ВР (iз змiнами та доповненнями).

Якпrо день виплати заробiтноi плати збiгасться з вихiдним, святковим
або неробочим лнем. lароб,r ну плаlу виплачува,] и налередоднi.

Заробiтнr, пцаг) за час пi,Lпlсгок вип,lачуваlи не пiзнiш нiж за три лнi
.]о початкy вiдпустки.

3.1.27. Виплачувати працiвникам винагороду за загальнi результати
роботи ПКiТ за piK згiдно <Полоrкення про виплату винагороди за
загальнi результати роботи КП <Мiський Палац культури iтворчостiu за
piK> при лtаявrtостj ,цода,tково видiлеttих коштiв, понад витрат по
ллановому фонду оплати праui, у разi прийняття позитивного рiruення про
видiлення вiдповiлного фitlансуваrlпя Горiшньоплавнiвською мiською

радою таlабо Благо;tiiiним фондом (Поптавського гiрничо-
збага.rувальлIого комбillату> /{олаток Nч 6/.

З,1,28. По узгоджсtltl]о з профспiлковим KoMiTeToM виIIлачувати
винагороду працiвttикелt за виконання особливо важливих завдань за
paxylrok Фоп на тliлс,гавi лопередllьо 8иданого наказу по пiдприсмству, в

якоrtч об1 моплсний tMic t rэвпання ,l а с l роки його виконання.
З.].29. По узгод)liсtitпо з профспiлковим KoMiTeToM виплачувати

винагороду працiвникам, яliим виповнилося 55 poKiB для жiнок та 60 poKiB

:ля чоловiкiв" що мають безперервний стаж роботи на пiдприсмствi 5

(п'ять) poKiB i бiльше, в межах одного мiсячного посадового окладу,
rtiсячноi тарифноi ставlси зл рахунок ФОП при наявностi коштiв.

З.l.]0. Встановити T|t проводити виплату Bcix сум. що н&rIежать

rраuiвLик1 Bi t пiлпрtt.rtсlва при rвiльненi прашiвника. в день йоtо

фактtлчrrого звiльненпя, Якrttо прачiвгtик в девь звiльнення не працював,
ro зазна,tсIti cyMll вип l1lI\юlься tte пiзнiше наступного дня пiсля
rtре]'яв,lеllня звiльttсниv ttрruiвtlиком вимог про розрахунок зt iдно ct.
l16 КЗпП УкраТllи.

З.1.3l. Вилачу заробiтllоi плати проводити через банки, якi уклали
iн:и вi.,tl,ал ьнi логовор1.1 з пllачiвttиками ПКiТ.
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Зберiгати серодцtо заробiтну пJIату працiвникам, якi
звLlьняються в робочий час вiд ocHoBHoi дiяльностi для:

_ проходження медогляду;
- пiдготовки колективноI,о договору;
- r{астi в роботi KoMiciT з литань охорони працi.
З.l.ЗЗ. При кохtнiй влltlлатi заробiтноТ плати письмово повiдомляти

працiвникам заIальну сум1, заробiтноТ плати з розшифровкою за видами
виплат, розмiри та пiдсr,ави утримань, суму заробiтноi llJIaTи, яка
належить до виплати.

4. Робо,lий час ]а час вiдпочtlнку
4.1.Сторони прийulлII до згоди про нижчевикладене:
4. ].]. УстаЕIовити реясttм роботи:
- почаl ок робоr и - 08.00 r ол.;
- закiнчення роботи 17.00 гол.;
- перерва для вiдпочинк\, 1,а харчування з 12.00 - l3.00 год,;
- субота lа ttедiля вичiлttiднi,
Напередоднi святкових i lIеробочих днiв тривалiсть роботи прачiвникiв

скорочусться на одну годи rIy,

Дя працiвникiв творIiого вiддiлу встановлюсться окремий графiк
роботп з урахуванням l)озкJrаду занять у творчих ко!ективах, згiдно заяв
працiвникiв, Графiк затвердяrусться до l жовтня кожного року та
погоджус,t ься ] профспi ,кпч ]м KoMileToM,

У зв'язку з особ:tи зиltl1.1 умовами i характером працi робочий день
прачiвникiв творl{ого вiл.лiлу може бути подiлений на частини з тiсю
умовою, щоб загальна тр1.1валiсть роботи не перевищувала встаяовленоi
тривалос,гi робочого дllя,

{ля швейuарiв та tIсргоп]]х [ульта керування встановлюеться змiнний
графiк роботи.

[ля двiрникiв вста]]овлIосться шестиденний робочий тиждень з одним
вихiдним днем (субота або rlедiля).

Як виняток, для rrевIlих категорiй працiвникiв може встановлIоватись
окремий графiк роботи (за згодою роботодавця i працiвника).

4. ] .2, Забезпечити ]iор\аfiлLну тривалiсть робочого часу - не бiльше 40
годин на,гижде]lь.

4,1.3. Тiльки за писLмовою згодою лрачiвникiв установлювати
веповний робочий деttl, або неповний робочий тиждень, як при прийомi на
роботу, так i в подалыttопл1,,

4.].4. У святковi, Bttxi_rtli лнi та в rtеробочий час залучати праuiвникiв
до роботи тiльки у llи]{Jllочних виладках за ix згодою та за згодою
профспi.llкового комi,геrу на пiдставi виданих розпоряджень /наказiв/ по
пкjт.
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4.1.5. Установити гарантовану тривыIiсть щорiчноi оллачуваноi
вiдry,стки для Bcix працiвникiв пiдприемства - 24 календарних днiв.

4-1.6. Iнженерно-техtti.п.lим працiвникам з ненормованим робочим
JHeM установиги ,l,a надаваIи оллачувану вiдпустку згiдно перелiку
Додаток Np 7/. ffодаткову вiдпустку за ненормований робочий день на

перiол роботи працiвниками при FIеповному робочому днi, а також роботi
за сулriсництвом не I{адаватli,

4.1.7. За особливr.rй характер прачi установити щорiчну долаткову
опjIачувану вiдпустку ttрацiвникам згiдно перелiку робочих мiсць,
професiй та посад, яtiим передбачено право на отримання щорiчноi
fofaTKoBoi вiлпустки за особливий характер працi, згiдно II ч. Постанови
КМУNs 1290 вiл 17, J 1 ,97р, [{олаток JФ 8/.

4.1.8. За особливl,зi1 характер прашi установити шорiчну долаткову
оп]Iачувану вiдпустку tlр;lцiвникам згiдно перелiку робочих мiсчь,
професiй та rrосад, яким передбачено право на отримання щорiчноi
:одатковоi вiдпустки за особливий характер праui /робоry на комп'tотерi/,
згiдно II ч. Постанови КМУ }Г9 1290 вiд l7,11.97p. /Додаток Nч 9/.

4.I.Q. ']а робоr1 ,, t,ь'-ливих 1мовах працi установити щорiчну
:олаткову вiдпустку тrрацiвtrикам згiдно перелiку робочих мiсць, професiй
та посад. яким перелliа |с||о право на отри\4ання шорiчноI дода tKoBoT

вilпустки за робоr5 R iu:i]lливих умовах пpalti за результатами атестаuiТ

робочих мiспь /.Щодатоrс Л'lr ]0/.
4.1.10, Установити згiдltо Закону Украiни (Про вiдпустки) щорiчну

:одаткову оплачуваIIу вiдlIyс-гку 10 календарних днiв без урахування
святкових i rIеробо.rих, lHi B,1с,г.7J КЗпП УкраТни/:

- жiнкам, якi маютт,2-х або бiльше дiтей BiKoM ло J.5 poKiB;
- жiнкаv. якi vаtогь tи rи r) з irrвалiднiсгю:
- жiнкап,l, якi усиttовили ;1итину;
- MaTepi особи з iHBarliлTlicTto з дитинства пiдгрупи А I групи;
- одинокiй MaTepi;
- батьку литини або особи з iнвалiдвiстtо з дптинства пiдгрупи А I

групи, який виховус iх без MaTepi (у тому числi у разi тривалого
перебування MaTepi в _ll iкчвzt_пь ному закладi);
- особi, яка взяла пiл oIIiKy дитину або особи з iнвалiднiстю з дитинства
пiдгрупи А I групи, чи одному iз прийомних батькiв.
за наявносri декiль,lоr tilLсгав для надання tlici вiллlстки iJ загальна

тривалiсть не може перевищ)/вати 17 календарних днiв,
4.1.1l, Надаваги u|^р, l] ) Jо,lагкову вiлпустку на лiдставi заяв при

наявностi вi2дповiдлtих,tLоt;умсttl ill, наступним одиноким матерям:
- жiнцi, яка;tе перебувае у шлrобi та у свiдоцтвi про народже]lня

дитини вiдсутнiй залис про батька дитини, або запис про батька
зроблено в установленолlу порядку за вказiвкою MaTepi (свiдочтво про
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нардження дитини) довiдка вiдлiлу реестрацii aKTiB цивiльного стану
або управлiння працi та соцiального захисту населення);
- }довi (свiдоцтво про llарод)кення дитини. cBiдolttBo лро ресстрачiю
urтюбу, свiдоцтво про сшtерть чоловiка);
- ;KiHui, яка виховус ди,IиЕIу без батька, в тому числi розлученiй жiHui,
яха виховус дитиttу без батькаl жiнцi. яка народила дитину, не
пербl,ваtочи в зарсестрованому шлюбi i при цьому батько визнав
:имн1,: жiнtli. яка вийtttltа rаviж. але ii'литину нови\4 чоловiком не

}синовлено (свiлоцтво пlrо розiрвання шлюбу, довiдка з ВРАЦС; один
iз докрлентiв офiц]йr(о складений, оформлений та засвiдчений, що
пi:твердltус вiлсу,гttiсrь участi батька у вихованнi дитини: рiшення
с!,.+, про позбавлсltня батькiвських прав; ухвала суду про розшук
вi,:,повiдача про с-я, Jjсll]Iя a,,liMeHTiBi акт. складений соuiально-
побlтовоtо комiсiсю; ловiлка }ItEKy про ресстрацiю; довiдка зi школи
про те, що батько tle спiлкусться з вчителями, не забирас дитину зi
шко]IиJ не приймас y,racTi в батькiвських зборах тощо).
4.L12. Надавати rtраtliвltикам на пiдставi ix заяв вiдпустки за

сitrейнrлми обставинами бсз зберетtення заробiтноi плати на строк за

згодою мiж працiвником та адмiнiстрацiсtо, але не бiльше l5 календарних
:HiB на piK, та на пiдставi заяв з illttих поважних причин - вiдпустки без
збереження заробiтrlоi пла,ти на бiльший строк, у випадках, передбачених
законодавс,гвом,

4.1.1З. Заробiтну Ilлету праrliвllикам за час вiдпустки виллачувати не
лiзнiше нiж за три днi до't-l' початllу.

4.1.!4. За згодоlо просРспiлкового KoMiTeTy затверджувати графiки
щорiчних вiдпустоtt lle пiзllittrе 01 ]рудня попереднього року.

5. Oxopotla прачi
5.1.Алмiпiстраuiя зобов'язусгься:
5,1.1. Пiд час укладаllлlя трудового договору iнформувати працiвника

пiд роlпис про )\'lпвll пl.rtLi tlt наявнiсть на його робочом1 vicui
небезпечних та шкiд,,tивих факторiв. якi ще не ycyHeHi, можливих
цаслiдкiв ix впливу на craH l;доров'я та trро права працiвника на пiльги i
компенсацiТ la робоr1 ! lilки\ )мовах згiдно законодавства i даного
колективцого доIовору.

5,1,2. Проводити IIавчаIItlя та itlcTpyKTaжi лрацjвникiв з питань охорони
праui, виробни.lоi carliTapiT та лротиложехноТ безпеки, з наступною
перевiркоtо знань.

5.1.3. Створитr,r на ]io)KHoMy робочому мiсцi умови працi у
вiдповiдностi з вимогами нормати вно-правових актiв. а також забезпечити
дотримування вимог закоIlоJlавстlза вiдносно прав працiвника з питаI,1ь

охорони працi,
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5.1 .4. Забезпечи,ги фiнансуваltltя та органiзувати проведення
поtrереднього /при прийомi на роботу/ та перiодичних медичних оглядiв
прачiвникiв.

5.1.5. Забезлечитti в днi роботи в шкiдливих умовах прачi
безкоштовним л iкувал ьrrо-л росРiл актичним харчуванням /0,5л молока./

прачiвникiв, зайнятllх на робоlах з ва)(кими та шкiдливими умовами
rраrдi, згiдно переlriri1, робочих мiсць, професiй та посад, яким
лередбачено право Еа отримання безкоruтовного молока за змiну за роботу
в шкiдлцвих умовах праtli за результатами атестацiТ робочих мiсць
.1одаток Nl l 1/.

5.1.6, 1la робоr,ах з lltttiд,rltвилtи та небезпечними умовами праui, а

також на роботах, tttltl'язаних iз забрудненням, працiвникам свосчасtlо
безкоштовllо видавати згi2lttо усталrовленим нормам спецодяг, спецвзуття
та iHrui засоби iндивittуал ьного захисту /flолаток Nl 12l.

У випllлку досlго]iопо о Т\ Jll^cy не з вини праuiвника замiнити la

рахунок пiдприсмства.
5.].7. Забезпе,lити посгiйн1 ttаявtliсrь мила в уNlивальниках та

_]},u1oвих,
5.1.8, За працiвникаыи. яlсi тиN]чilсово втратили працездатнiсть у зв'язку

з нещасlIим випа/lко\{ на виробнlтllтвi або профзахворюванням, зберiгати
rticlte роботl.т /посад1/ tla весь пеlliод до Ilоновлення працездатностi або
чстановлення сriйкоi B,l,paTrl про(lссiйноТ працездатностi.

5.1.9, Разом з ltoMjc]c:Kl з llитаjIь охорони працi обговорювати випадки
гравмalгиT м) ] l]l1озс,,сll Iя\,,]п{а,|,,|\|пво|о iнструктажу,

5,].10, Забезпечити стllукrургti lriдроздiли /хуложнi колективи, вiддiли i

т,п,/ меди.тними ап,l,счками та свосчасuим ix поповвеttням необхiдним
асортиментом медикамелtтiв,

5.L.11. R разi нслlасного Rипа,l(ку на виробництвi надати потерпiлопlу
одноразову rроuIову,I1опо\lоI,у в nn]bripi Mi нiмальноi' заробiтноТ плати.

5,J,12. 1{оплпенсуватli витраl,и tlотерпiлого на придбання лiкiв, але не

бiльлrс розмiру MitliMa,tlbHoT заробiтttоi плати. Визl,rачення рiвtlя
компенсацii доруч}l1,1.1 KoMiciT з пllтаllь охорони працi лри ПКiТ, при
необхiдностi, llа/tавii,ги ttотерпi;tому легшу роботу, вjдповiдно до
Nlедичного висновку, iз збере;,кенttялl середllього заробiтку.

У випадках, ко,tи lзl.tробllи,lа l]r.lBMa сталася внаслiдок невиконання
ttоtерпi,tлll чиvпt In г \,:l ] , 

, ,) 
| | й \ акгiв лро охорону праui. розмiр

одноразовоi ,/tоliоN,]оI,и \,lo)Iie з\,1сtl]Itуватися до 500/о, з урахуванням
lзажкостi уruкоililiеttttя здоров'я, llаявностi утриманцiв, ступеня вини
потерпiлого Tott1o за вl.rзнаrIс]lIIя11 t;oMicii з охорони працi ПКiТ.

5.1.1З. Проводиr:ll страхувlrt{ня робiтникiв, причетних до
протиполtетtitоi безпек] L

5,1.14. 11роволи1,1.] огJяr,ltl пptlrtitllelтb i територiТ ПКiТ на прелмет
] lKoHallH9 ви\,]оI l о\огоll,, , pll lt i tto д'tочого lаконодавсtва
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вiдповiдними комiсiями, ulo дiють lra пiдс,lавi положень, затверджених на

пiдприсмствi.
5.1.15. Розробляти та запровад)(увати комплекснi заходи, цодо

досягнення встановлених ворп,lагивitl безпеки, гiгiсни прачi та виробничого
середовища, пjдвищеttltЯ iсrtуючогО рiвня охорони працi, запобiгання
вIlпадкам виробIlичого травматиздl),, професiйних захворювань. аварiям i

пожежам rIa 2021 piK /Д,ола,гок Nl l З/r.
5.1.16. l\ля забезttечеttltя l]злс)(tlих умов прачi пiд час виконацня

слуltбових обоп'язкiв пl,а,tiвttик r ц ПКi Г при наявносri \4ожливосli
лридбати холодильнllки, лt ittpoxBtl:t boBi пiчки, електричнi чайники, якi
пов'язалli з господарсы(оI(ll дiялt,tliстtо лля пiдiгрiву, збереженt,tя та
прийому Trtci,

Виrцезазначенi oclloBHi засобt.t,га малоцiннi необоротнi матерiальнi
активи вважати виробничtlми.

5,1,17. Проволитtl al,ecTallito робочих мiсць за умовами лрачi на

пi_]приi vc lBi I газ у lI'я l,, -о .iB lt : ,tto чинllоlо ]аконодавс,l ва.

5,'.I8, Забезлечи.tt ,]liHattc5пattttl, виграl ло oxopoHi прачi у розviрi не

менше HilK 0,5% вiл фоlrду оплатlr працi за минулий piK,

5.J.i9. Застосовува-ги будь-якi заохочення працiвникiв за активну

участь та illiuiативу 1,злiйснеttrli заходiв lllодо пiдвищення рiвня безпеки
,га по,,tiпlttення yvoB прlrli ,/ltо,lцtки i r.п./.

5.2.Профспiлlсовхii Kolt!il ет -]обоR'язус,гься:

5,2.1. Здiйсrrюваr и кон,гроль ra ,цотриманням працiвниками вимог
нормативно-правових altl,iB з охороlIи праlli, правил роботи з маlJ]инами,

механiзмами, обла,rll]а]IIIяN,] ,l,a iншими засобами виробництва,
користуванням засобi в itrли вiлуаль]lого захисту.

5.2.2. Спiвпрацlова,ги з алмilliсrрацiею в органiзацii безпечних та
нешкiдливих умов прашi. Вносllти пропозицi'i вiдносно лiквiдачiI
можливих аварiйttих ситl,аrti1-1 tla вlrробництвi.

5.3.С,горонп зобов'rl:r5,ються :

5.3.1. Забезпе,-rити виконаттня комплексних заходiв по досягнеццю

)сlановлеlIих HoprllutriB бсзttсь,. пiдвишенню рiвня очорони прашi.

запобiгаttнlо випа.,Lкitз llиробtttt,tоr,о травматизму!
:]ахворк)ваllь, aBapi й r е tIolKc;,tt,

професiйних

6. Соuiальltо-трl,ловi tti.,rr,гlr, гараltтii та компенсацii
6.I.Адмirriстраttiя зобов'яз\,с гt,сп:
6. ] .l . Налавати лрtrttiвникltпl, за рахунок фонду оплати працi, додатко8i

оtlла.l1rваlli вiдпустки :

- день tIародження праlliвtlикlr 1 1lобочий лень;
- смертi рiлних /батыtз. лlа,герi.,lоitr,,пiка, дружини, дiтей/ - З робочiднi;
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- у зв'язку зi вступоI4 до шлlобу (вперше) - 1 робочий день.
В разi збiгу дrIя народ}iеl{ня з tlихiдttим днем, святковим, неробочим

днем, дllеМ щорi,rноi вi;lлустки, хворобою, надавати лану вiдпустку в

наступний робочий дснь,
6.i.2. Надаваги по \/]I,оll)I(енню з профспiпковим KoMiTeToM нецiльову

благодiйrrу лопомогу /лIатерiа-rыtа.,1опомога-/ працiвникам ПКiТ при yMoBi

eKoHoMii плаllового q)oIl.

6.2.IIрофспiлковиii rtoM ir с,г зобов' язусться:
6.2.1. Щомiсячно з,liЙслtrовати l{он,|роль за цiльовим використанням

коштiв. якi видiляlоL ься a,]lмiHic,],paцielo на соцiальнi, культурнi та

оздоровчi заходи.

7. Гаран,гiiлirlrrыtос,r,i профспiлковоiорганiзачii
7.t.Адмiнiстраuiя зtlбов';lзустl,сrI:
7.1.1.Нала,ги прил,lilllеrttllt про(lспiлковому KoMiTeTy з освiтленням,

опалеtIням та теJIефоltом для провеjlе]tня профспiлковоТ роботи.
7.1.2. I1адавати траr]с]lор г згijLttо заявки голови профспiлкового

KoMiTeTy длrL викоLаtl l]lt гроlrlа,\сь]il]\ обов'язкiв.
7.1.З. Надаваr,и го:lllвi про(lсlli:lt;ового KoMiTeTy вiльний вiд роботи час

,14 години llloBiBTopKa, iз збсрсrtiс t tH ял,t середньоil заробiтноТ плати для

l,икоllа,Illя Ipo\4a,]cI,Kll) обоrr',ll,i,. пговсдеItня переговорiв ta lчастi в

консультацiях.
7.1.4, I-{аJlавати проrРспiлttово;ч1, KoMiTeтy всю необхiдну iнформачiю з

питань, якi с предмето\1 даноl,о IiоJIсliтивIlого договору.

8. l]att.rtto,r rti поJlожеIiця
8. l.Сторопи зобов'пзl,tот,l,ся;
8,], Boj захо.llи даноI,о догоl]ору, гtов'язаtli з фirtансувапням, i

реапiзовуюr,ься лиlхс заt y\loB i в 1lозtr,tiрах виконанця cBoii фiнансових
зобов'язань Горiшньоtлlавltillськоtо iчliсыtоlо радоIо Полтавськоi областi

згiдно з <Програмою cPilrallc:oB,ri Li l1lимки коNlунаJlьtlого пiдприсл,tства

<Мiсьttий Па,лаrt K1,.lb,L1,1llr i ,гпорчос,гi> ra здiйснення BHecKiB до його

статутItого t<artli,t a,;r1 lta 2()2{)_20]] роки), та Благодiйним фонлом
,,По.llавсьl,оlп ,ip tt't, roatr tltr., ,, t, t" lсоvбiнаtу" в ра\lках реалiзаuiТ
благодiйrrоi trрогреN]и <Collili;tыIc llа]],гIIерс,lво) згiдно з ,Щоговором вiл

28.12.2020 року б/rr <Про ltа,,lаtltlя бrrагодiйноi допомоги)), в межах

кошtторисiв (lilraHcvBattHл на вi,lгtовi,,Ulltй piK.

8.2. Здiйсrllова,гИ Kol]l,po,1b ]i] RI,]конаl]IIяМ колективногО договору,

чповноваж].J l]lIIи tla tlc своТх ttlte.ilc,t,atltIиlciB, Робити звiт про викоlIаl]ня

у1\,1ов l(олекl,ивtlого ;юговор) llil ,]ill,ilлыlих зборах трудового колективу

одиtt раз на piK.
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8,3, Притягувати до вiдповj,tа.lп,rlостi осiб,
колективного логовоl)у,

винних в цевиконаннl умов

ffаний колектиlзний доt,овiр lI iлl tиса.llи:

ПКiТ>l

О.В,i\4еренков

l]iд iNreпi профспiлкового Koltiтery:

Голова профспiлкового
коцi,rету КП <Мiський ПКiТ>:

Г.,Щ.Llабанов

l]iд iMelli адýliнiстрацii:



Г.Д,Чабанов
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75,81 12640
78,87 1315't
82,25 13717
85,81 14308
89,75 14967
93,34 15566
96,58 16104
101,11 16859
104,96 17506
107,89 17989
115,18 19207
120,69 20124
127,52 21263
135,88 22658
142,в4 237в5
148,63 24782
155,12 25866
162,10 27оз2

Додаток N9 1

до колективного договору
вiд " 26 ' сiчня 202,] р,

o.B.IvIepeHKoB

тАРИФНА clTKA кп "мiський Пкiт''

з 04-01.2021р,

23,2о
2з,6а
24,08
24,97
25,8з
2в,52
27,з9
28,19
з0,10
30,92
32,з5
з3,з1
35,30
з6,26
38,16
з9,48
41,06
42,72
44,81
47,20
48,72
50,74
5з,01
54,94
57,25
59,73
в2,21
64,,18
66,94
70,15
72,88

3870
3948
4017
4162
4з07
4424
4564
4698
5019
5160
5з93
5562
5886
6045
6358
6584
6848
7122
7471
7867
8120
8461
в839
9161
9544
9961
10з73
10705
1116з
11700
12154

Головадрофспiлковоrо
й лкiт"

Економ ст Г В,N4оскаленко

УЗГОДЖУЮ:

кп"

2021р
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ПОГОДЖЕНО:
Голова лрофсlriлкорого

Додаток N! 2

до колективного договору
вiд (26) сiчня 2021 року

tATBEP
П:rл:rц

MepeltKoB

ПОЛОЖЕННЯ
про систему та умови оплати праui керiвникiв, професiоналiв,

фахiвчiв, спечiалiстiв, робiтникiв та службовцiв
КП <<Мiський Палач культури i творчостi>>

Вводиться з ( ЩL> qrчщ 202 lp,

1.Загальнi поло2кення
1,I. Положення про систему та уNlови оплати прачi (лалi

Положення) розроблено вiдповiдно до Кодексу закоцiв про [рацю Украiни,

Господарського кодексу Украiни, Закону УкраТни <Про оплату праЦi".

Статуту КП (Мiський ПКiТ> i Колективного договору мiж адмiнiстрацiеtо та

трудовим колективом комунального пiдприсмства <Мiський Палац культури

i творчостi>, якi с осrIовними керiвними документами в питаннях

нарахування та розподiлу фонду оплати прачi ПКiТ.
1,1, l{e Полоtкснllя ви lначас сисlе\lу опла,lи праui на лiлпри, vcTBi. ii

структуру) строки i перiодичнiсть виплати заробiтноi плати, iHrlti питання

оrL.lати праrli працiвн икiв пiдприемства.
I.З, Щrt<ерелоrt коutг:в на оплаг1 пр.ttti , :

. кошти з мiського бтодлtету, передбаченi Кошторисом на фiнансування
видаткiв по ItП <Мiський ПКiТ> в 2021 роцi, затвердженi та видiлегti в

уста]lовленоNlу порядку рirttеннялl З cecii восьмого скликання

Горiшньоrlлавнiвськоi MicbKoi ради ПолтавськоТ областi вiд 2"2.12,2020

року <Про бlоджет Горitl Iньоплавнiвськоi MicbKoi ради територiальноi
,роruл" ,,u 20ll piK,, в pa\4Kd\ програ\,lи фiнансовоТ пiлtримки вiл

26.11.2019р, <Про затвердяtення Програми фirrансовоТ пiдтримки
комунального пiдприсмства <Мiський Палац культури i творчостiu та

здiйснення BHecKiB до його статутного капiталу на 2020-2022 роки>;

Г.J{. Чабаrrов
26 ) сiчня 202lp.

.raб:i.;i,|i:!Г,

(1:pffi1

@"i,.#
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l кошти благодiйноi допомоги, передбаченi Кошторисом на

фiнансування видаткiв по КП <<Мiський ПКiТ> в 2021 роцi, затверд>кенi та

видiленi в установленому порядку Благолiйним фондом :1I1п,u",ч:о,:.
гiрничо-збагачувального комбiнату) в рамках реалlзац1l Олагодlиноl

,,po.pur' <Соцiальне trартнерство)) ца пiдставi Договору про наданця

благЬдiйноi допомоги вiд 28.12,2020 року б/н;,

t LIастина доходу, одержана в результатi господарськоI дlяльностl

lliдприсмства вiдповiдно ,tlo чинного законодавсТ:а1 
: _'-л. irtlшi кошти, одержанi rriдприемством вiдповlдно до qинного

законодавства.
1.4. Критерiями рiвttя ошIати лрацi праttiвникiв пiдприемства с:

- результатИ господарсько'i дiяльностj та piBeHb доходностi

фактичirо

на ocHoBi
ч и нного

пjдприсмства;
- l]Hecoк кожного праltiвника з урахуванtlя\,I

вiдпраl]ьованого часу i резу:rьтатiв його роботи;
- посЙовi оклали(тарифнi ставки) працiвникiв, визначенi

тарифноi системи оплати праIli вiдповiдно до норм

закоrrо]tавства i штатtlого розпису.
1.5. Плановий фошд ошtати праui Пкiт розрахову€тьсяl виходячи з сум

тарифних ставок i посадових оIiладiв (встановлених штатним розпИСОМ].1

сум доплат, надбавок i премiй з урахуванням результатlв господарсько1

дiяльностi ПКiТ, rпляхом за'гверджеtJня в устацовленому порядку з

Горiшньоплавнiвськоlо мiською радою Полтавськоi областi, та береться для

trupu.y,rorr" заробi-r,ноi t,lлати праrliвникам як фактичний фонд оплати працt,

1.6. Фонд оплати праtli (далi ФОП) склалаеться з ocнoBнoi заробiтноi

плети, Jlодаткових в]lплат i заохочувального фонду, Витрачасться ФОП

згiдно затвердrкеного кошторису витрат.

2.Сисr счи опла ги праui
2,1. З урахуванняпл специфiки, змiсту i напрямкiв гослодарськоi'

дiяльностi ,u ,iЙпрrar"rчi застосовуються тарифна система оплати працi iз

почасовоlо та почасово-премiапьноtо формою опlrати працl,

3. Струкryра заробiтноi плати
3,l, Основна заробiтна плата:

3.1.t. Тарифнi ставки робiтникiв, посаловi оклади IТП i слу;rtбовчям

пiдприемства встановлюються згiдl,tо зi штатним розписом, затвердженилi

д"р"*rороl't ПКiТ, за узгод}кеIlням з мiським головою Горiшньоплавнiвс ькоТ

MicbKoi ради.
З.i,Z. Tapuq"a ciTKa ПItiТ розроблена на пiдставi тарифноi сiтки ВА'f

<Полтавський ГЗК> станом на 0J.04.2003p,, переданоi згiдно ,Щоговору tlpo

слiвпраrцо Mirrt Комсопцолт,ською мiською радою i ВАТ <Полтавський ГЗк)
no aдi-й"""п"о кульT рноТ та оздоровчоi програм в м, Комсомольську
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)-9 7З5157 вiд 31.03,2003р., з урахуванцям
прожиткового Mimiмyмy для працездатних
законодавствоý,1,

коефiцiента пiдвищення рiвня
осiб, встановленого чинним

3.1.З. Тарифiкацiя робiт та присво€ння розрялiв робiтникам
викону€ться згiдно <Сдиного тарифно-квалiфiкацiйного довiдника робiт i
професiй робiтникiв> та <Квалiфiкачiйного довiдника посад керiвникiв,
спецiа.,liстiв та спужбовцiв)

3.1.4. Мiнiмальний посадовий оклад (тарифну ставку) дпя працiвникiв,
якi виконують _просту, неквалiфiковану роботу, встановити в розмiрi не
\Iеншому за прох(итковий MiHiMyM для працездатних осiб на 1 сiчня
каj]ендарного року вiдповiдно до ст, б Закону Украiни кПро оплату лрацiч
Bi: 24.0З. I995p, JФ 108/95-ВР (iз змiнами та доповненнями),

З.1.5. Посадовi оклади заступникiв керiвника пiдлрисмства всталtовити
на 5-15 вiдсоткiв, а гоJIовного бухгалтера 10-30 вiдсоткiв нижче HirK
посадовий оI<.lrад директора пiдприемства, визначений за схемою тарифних
розрядiв вiдповiлно п.2 Постанови КМУ вiд 30.08.2002р. Nl 1298 (iз змiнами
та доIIовненltями),

3.J.6. Розмiр заробiтноi плати лрацiвникам за повнiстю виконану
rtiсячну (годинну) норму працi встановити не нижче за розмiр мiнiмальноi
заробiтноТ плати.

При обчисленнi розмiру заробiтноi плати для забезпечення i1
rtiнiмапьного розмiру не враховують:
- JоIшати -. за роботу в шк]/l:tивих, важких, особливо шкiдливих та особливо

важких умовах працi;
r за використання в роботi дезiнфiкуючих засобiв працiвпикам, зайнятим
прибиранням rуалетiв;
. зr робоt1 в нiчний та над)рочний час:. за роз'lЪний характер робiт;

- виплати, HapaxoBaHi за невiдпрацьований робочий час -. вiдпускнi та компенсацiя в разi невикористання щорiчних (основноТ та
додаl кових) вiлпусток та додаl кових вiлпусток лрашiвникам. якi маюtь
лiтей, у розмiрах, передбачепих законодавством або колдоговором;

. вiллускнi ,1а час нав,lальllих la гворчих вiлпусток:. оrлага чорнобzлt,ських лодаткових вiлпусток:
суми зарллатиl rцо зберiгаються за основним мiсцем роботи
лраttiвлIикiв, за час 'iхнього навLIаЕня з вiдlривом вiд виробIлицтва в
сисtемi, iдвишеьня <вlлiфiкаuiiта перепiдгоговки кадрiв:
оплата працiвникам, якi запучаtоться до виконання державних або
lромадських обов'язкiв, якщо вони виконуються в робочий час;
оплата працiвникам-донорам днiв обстеження, давання KpoBi та
вiдпочинку, що надаються пiсля кожного дня давання KpoBi або лнiв,
присд[Iаних за бажаЕЕIям працiвника до щорiчноi вiдпустки;
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r оплата, Iло зберiгасться за працiвником, який пiдлягае медичному
огляду, за основним мiсцем роботи за час перебування в медичному
закпадi на обстеженнi;

. оплаlа прос гоТв не з ви|lи праuiвника:
- iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати -. одноразовi заохочення, не пов'язанi з конкретними результатами праLti

(премii та I]инагороди до святкових (ст.73 КЗпП) i ювiлейних дат., а

саме, я<iнкал.t по досягненню 55 poKiB та чоловiкам - 60 poKiB, якi мають
безперервтIий стаж роботи на пiдприсмствi 5 (п'ять) poKiB iбiльше та
iHt1-1i винагороди, як у грошовiй, так i натуральнiй формi);

- буль-якi виплати, яlti виплаченi внутрiшньому сумiснику за роботу за

сумiсництвом пiд час обчисленfiя доплати до мiнзарплати за основним
мiсцем роботи;

_ виплати, що не входять до складу зарплати -
. лiкарttянi та декретнi, а також оплата перших 5 днiв тимчасовоТ

непраuездатностi;. суми вихiдноi допомоги при припиненнi трудового договору;
. суми, HapaxoBaHi лрацiвникам за час затримки розрахунку при

звiльненнi;
, матерiальна допомога разового характеру, яку нада€ться окремим

праuiвникам у зв'язку iз сiмейними обставинами, на оплаry лiкування.
оздоровпен]Jя, поховання;

. виплати найманим працiвникам за будь-якими цивiльно-правовими
договорами;

. itttui tle зарплаtIti пиплаги.
Якшо ItapaxoBatIa заробirна плата поацiвника. який виконав мiсячн1

нор\4) працi. нижча законолавчо вс,tановленого розмiру viнiмальноТ
заробiтноТ ллати, проводити доллату до рiвня мiнiмальноi заробiтноТ плати.

Доплату виплачувати щомiсяця одночасно iз заробiтною платою.
У разi роботи на умовах неповного робочого часу, а також, при

невиконаннi працiвrrиком у повному обсязi мiсячноi (голинноi) норми прачi,
rliHiManbHy заробiтну trлату виплачувати пропорчiйно до виконаноi норми
праlti.

3.].7. Розмiр заробiтноТ плати працiвникам рiзноТ спечiалiзацii, робочi
мiсця яких cTBopeHi для iнвалiдiв за повнiстю виконану мiсячну (годинну)
норму працi, встановити не l-Jи)кче за розмiр мiнiмальноi заробi,гноТ плати,

всr,авовленоТ згiдно чинного зако1.1одавс,l,ва.

З.1.8. Тимчасовим заступництвом вважа€ться виконання службових
обов'язкiв за посадою тимчасово вiдсутнього працiвника, коли це викликано
виробничою необхiднiстю.

Змiнному працiвлIику виплачусться рiзниця мiж його фактичним
окла.цом j ttосадовим окладом зпriнного працiвника. Тимчасове заступництво
лрсviюоtься ,а умова\4и iB роlviрач. )с,l:lновлених по посадi зviнного
працiвпика.
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З.1.9. 3а вiдрядженими працiвниками зберiгасться протягом усього часу
вiдрядтtення мiсце роботи (посада) i середнiй заробiток згiдно чинного
законодавства вiдповiдно до ст. 121 КЗпП Украiни.

З.1.10, Зберiгати середнrо заробiтну плату працiвникам, якi
звiльняються в робочий час вiд ocHoBHoi дiяльностi дпя:

l i]роходженнямедогпяду;
. пiдготовки ltолект]iвного договору;
. учас t i в робоr i KoMicii з пи гань охорони праui.

].1.1 1. Зберiгати середню заробiтну плату працiвникам, якi знаходяться
в додаткових оплачуваних вiдпустках згiдно п.6.1. i. Колективного договору
rriж адмiнiстрацiсю ,га трудовим колективом КП <Мiський Палац культури i

творчос:г1)), а саме:
. день народження працiвника - 1 робочий день;

cMepTi рiдних /батька, матерi, чоловiка, дружини, дiтей/ - 3 робочi днi;
у зв'язку зi вступом до шлюбу (вперше) - 1 робочий день.
З,2, flодаткова заробir,на плата:
3.2,1 . Надбавки, доплати, гарантiйнi та компенсацiйнi виплати за:

сумiщення професiй(посал) - у розмiрi ло 50 вiдсоткiв посадового
окладу (годинноТ тарифноi ставки) при наявностi посвiдчення i навичок
з cyMicHoi професii;

розширення зони обслуl,овування або збiльшення обсяry викоцуваних

робiт - у розмiрi до 50 вiдсоткiв посадового окладу (годинноi тарифноi
ставки);
виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутллiх працiвникiв (у разi хвороби,
перебувалпrя у вi2lпустцi, з iнших причин) - це бiльш нiж 50%
посадового окладу (годинноi тарифноТ ставки) вiдсутнього працiвника
(шlаlllи\4 засr)пника\,l t<ерiвttикiв с],рукг)рних пiлрозлiлiв
пiд;lрисмства ця доплата не виплачу€ться);
iltTettcиBHicтb прачi - у розмiрi до 50 вiдсоткiв посадового оклалу
(годинноi тарифпоi ставки);
сl<лалшiсr,ь, напруженiсть у роботi - у розмiрi до 50 вiдсоткiв
посадового окладу (го.цинноТ тарифноТ ставки);
почеснi зваttня Украiни <<заслуrкений> - 20 вiдсоткiв посадового окладу;

роботу в нiчний час у розмiрi до 40 вiдсоткiв годинноi тарифноi
с,гавки (посадового оlrладу) за кожцу годину роботи з 22 години до 6

години ранку;
t<epiBt,tиtttBo брига_rою - бриrалир5. не звiльненому вiд ocHoBttoT

роботи, в залежностi вiд чисельностi робiтникiв в бригадi, а саме:
- вiд б до 10 чоловiк - 15 вiдсоткiв посадового окладу (годиttноТ

тарифноi ставки);
- вiд 10 до 25 чо:rовjк - 25 вiдсоткiв посадового окладу (годинноi

r,арифrтоТ ставки);
- бiльше 25 чоловiк - 30 вiдсоткiв посадового окладу (годинноТ

тарифноi ставки);



. класнiстЬ водiям авT отранс[ортних засобiв - в розмiрi 10 вiдсоткiв

водiям II класу та в розмiрi 25 вiдсоткiв - водiям I класу вiл

встановленоТ годинноТ тарифноi ставки за фактично вiдпрацьований

час; 
4 вiдсотка вiдr виковання роботи в шкiдrrивих умовах прац1 - в розмlрl l

годицних ,rарифних ставок (посадових окладiв) за фактично
вiдпрацьований ,ас в -кiдп"u"" умовах праui згiдно перелiку робочих
Micltb, професjй та посад, яким передбачено право на отримання

,onлurll 
'au' шкiдливi умови працi на пiдставi результатiв атестацiТ

робочих мiсчь;
. до рiвня MiHiMMbHoT заробiтноi плати - згiдно чинного законодавства

при yMoBi, що нарахована заробiтна плата працiвника, який виконав

l'ti"orry "орrу працi, нижча законодавчо встановленого розмiру
мitлiмальноТ заробiтноi плати,

!,оплата за irrтенсивнiсть працi скасовусться або зменшусться за рiшеt,tням

директора пiдприсмства на пiдставi виданого наказу в разt несво€часцого

виконання завдаIlь, погlршення якостi роботи, порушення трудовоI

.lисuиплiни.
пiдсr,авою дJIя вип,гIати надбавок i доплат с наказ директора пIдприсмства

iз зазначенняМ коЕкре,lцогО розмiру uici виплати (в грн, або вiдсотках)

коrttного праlliвника та вс,L,ановленого додаткового обсяry робiт,
Надбавки i доплати виплачуIоться за минулий перiод одночасно з

ви пла rою заробi , чо]' ллаr и в по гочному viсяtli,
З.2.2. ПремiТ та винагороди, що мають систематичний характер l

пов'язанi з виконанням виробничих завдань (посадових обов'язкiв) -

вLilrлачуютьсЯ за окремим Положенням про премiювання праui керiвникiв,

професiона.lliв, фахiвцiв, спецiалiстiв, робiтникiв та службовцiв Кп <мiський

ПкiТ).
з.2.з. оплаr,а роботи в rlадурочний час проводиться в подвlиному

розмiрi годинноТ тарифноi ставки за фактично вiдпрацьованi надурочнi

iодини згiдно ч1lнлlого законодавства вiдповiдно до ст, 106 КЗпП УкраТни,

З.2.4. оплата роботи в святIсовi i неробочi днi проводиться згiдно

чинного законодавства вiдповiдно /to ст, l07 КЗпП Украiни,
j,2.5. Опла,rа за вевiдпраllьований час:

r ол.tlа,lа щорiчних (основноi та лодаr'кових) вiдпусток, оr]лата сум

грошових компенсацiй у разi невикористання додаткових вiдп}сlок

пралiвниками;
. опJIата дода'гкових вiдпусток у зв'язку з навчанням, творчих та

соцiальних вiдпусток;
. cyMtl заробiгноТ плати, що зберiгаються за основним мiсцем роботи

npuuiuru*iu, au.ruc ТхrIього навчання з вiдривом вiд виробништва в системi

пiдоrоl"п,rо ttвалiфiкачii та перепiдготовки кадрiв,

Оплата за невjдпраllьований час проводиться згIдно чинного

законодirвства вiдповiдно ло Закону Украiни <про вiдпустки> та Постанови
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КМУ вiд 08.02.1995р. No 100 <Про затвердження Порядку обчисленt,tя

серелньо'i заробiтноi плати>> (iз змiнами та доповненнями).
3.3. Заохочувальнi i компепсацiйнi виплати, якi мають од}rоразовий

характер та якi не перелбачечi акIами чинного законодавства або якi

[ровадяться понад встановленi зазначеними актами норми:
J,J, L Винагороли ra премiТ:

t винагороди працiвникам за загальнi результати роботи ПКiТ за piK -
виплачуються за окремим Положенням про випJIату винагороди за

загапьнi результати роботи КП <Мiський Палац культури i творчостi за

pik> при наявностi додатково видiлених коштiв, понад витрат по

плановому фонду оплати працi, у разi прийняття позитивного рiшення
[рО видiлеrIня вiдповiдного фiнансування Горiшньоплавнiвською
MicbKolo радою таlабо Благодiйним фондом <<Полтавського гiрничо-

збагпч1 вэ.ltьtlого комбiнаrу,:
. винагороди за викоЕIапня важливих та особливо важливих завдань у
розмiрi до одного посадового окладу (мiсячноi тарифноi ставки) за

рахунок фонлу оплати працi на пiдставi полередньо виданого наказу по

пiдприемству, в якому обумовлений змiст завдацня та строки його
виконавняl
. премii та одноразовi винагороди (заохочення), не пов'язанi з

конкретними результатами прачi, ло ювiлейних та пам'ятних датl як у
грошовiй, так i натуральнiй формi, а саме, винагороди працiвникам, яким

виповнилося 55 poKiB для жiнок та 60 poKiB для чоловiкiв, що мають

безперервний стаж роботи на пiдприсмствi 5 (п'ять) poKiB i бiльше, в

межах одt{ого мiсячцого посадового окладу (мiсячноi тарифно'i ставки) за

рахунок фонлу оплати працi при наявностi коштiв за trогодженням з

r рофспiлков..,v Kovilerом -а iншi.

4. Персlтtяд r,a iндексацiя розмiру заробiтпоi плати
4.J. Розмiр заробiтноi плати (посадовi оклади, тарифнi ставки)

переглядаю,fься з урахуванням змiн у чинному законодавствi за узгодженцям
з мiськиv lолuвою Горiшньо,tлавнiвськоl' vicbKoi ради.

4.2. У перiод MilK перегrrядами розмiру заробiтноТ плати iндивiлуапьна
заробiтна плата iндексусться згiдttо з чинним законодавством. Iндексацiю

BpaxoByto'b до мiнiмальноi заробiтьrоi плати для забезлечення i'i'

гарантоваtIого розмiру.

5. Строки i перiодичнiсть виплат заробiтноi плати
5,l . Заробiтна плата випJIачу€ться лрацiвникам реryлярно в робочi днi в

строки. всlановлеlli jа,tим Поло)кенняv_ двiчi на мiсяць через промiжок час1.

що не перевиrцус шiстнадllяти каJ]ендарних днiв, та не пiзнiше семи днiв
пiс:rя закitlчення перiоду, за який здiйснюеться випJIата] а саме в настулнi
термiни:
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- з 05 по 07 число поточного мiсяця виплачусться заробiтна плата за
fругу половину попереднього мiсяця;

- з 20 по 22 число поточного мiсяця - виплачуеться заробiтна плата за
першу половицу поточного мiсяця.

Розмiр заробiтноi плати за першу половину мiсяltя визначасться
вiдповiдно до ст.115 КЗпП Украiни та ст.24 Закону Украiни <Про оплату
працi>> вiд 24,0З,1995р. Nl 108/95 ВР (iз змiнами та доповненнями).

5.2. Якщо день виIIлати заробiтноТ плати збiгаеться з вихiдним,
свя,rковим або н_еробочим днем, заробiтну плату виплачувати напередоднi.

5,З. Заробiгн1 плаl} за uac вiлпусток виплачувати не пiзнiш Hi>t< за rри
:Hi до початку вiдпустки,

5,,], Проводиrи виплаt5 вс'х сум_ що наLлежаl ь лраuiвнику вiл
пiдприсмства при звiльненi працiвника, в дець його фактичного звiльнення.

Якutо прашiчник в лень звiльнення не праuював. to зазначенi сlми
виплачуються ire пiзнiше !Iаступного дня пiсля пред'явлення звiльценим
працiвником вимог про розрахунок згiдно ст. 1 16 КЗпП Украiни.

5.5. При кожнiй виплатi заробiтноТ плати письмово повiдомляти
працiвникам загальну суму заробiтноi плати з розrпифровкою за видами
виплат, розмiри та пiдстави утримань, суму заробiтноТ плати, що наJIежить до
виIIлати.

5,6. Заробiтна плата виплачу€ться працiвникам через установи банкiв,
якi уклали iндивiдуальнi договори з працiвникамлi ПКiТ вiдповiдно до
чивного законодавства.

6. Розмiр утримань iз заробiтtrоi плати
6.J. Утримання iз заробiтноi плати працiвникiв здiйснtоtоться в

розмiрах та у випадках, передбачених чинним законодавством.
6,2. За бажанням працiвника та на пiдставi його заяви, як члена

профспiлки пiдприсмства, щомiсячно проводиться централiзований збiр
профспiлкових BHecKiB через бухгалтерiю ПКiТ, з лослiдуючим
перерахуванням на рахунок профспiлкового KoMiTery ПрАТ <Полтавський
Гзк),

7. Вирiшення трудович спорiв l пиtань оплаrIl праui
7, l. Грlлов' сгори J гиlань оплаlи праui розглядаюIься i вирiшуtоrься

згiдлtо iз чинним законодавством Украiни.

Е коноп,liст Г.В.Москалеuко

Поголжено: ,/ ,/
юр",*о,,.чп,,ffi/

(,/:
О,Б, Длеriсаllдрова



ПОГОДЖЕНО:
Голова профсIliлкового

Г.Д. Llабл!Iов

я qЦ!д 2021р.

flодаток Nэ 3

до колективного договору
вiд <26> сiчня 2021 року

KIIii [Il:lrrtt

.В. Мерснков
qЦ!ц 2021р.

поло
про lIремiюваIIня працi керiвциl(iв, професiоналiв,

фахiвuiв, спечiалiстiв, робiтникiв та службовцiв
КП <<Мiськпй Палац культури i творчостi>>

Вводиться з ( 04) qi:]дд 202l р,

1.Загальнi положення
1,1. llоложення про премiювання за виконання виробFIичих завдань i

функuiй tлалi Положення) визнача( )мови i, порялок преviювання

npuuinn"*i" за виконання виробничих завдань iфункuiй, термiни виплати

преviй. tжерела виtраr на ui uiлi.
1,.Z. Д",.р"попl коштiв rra (lонл премiювашня е кошти з мiського

бюджету, коIuти благодiйrrоi допомоги, власнi кошти (лохоли), отриманi Bi,tt

господарськоi дiя.ltьностi пiдприсмства, що псредбаченi Кошторисом на

фiнансуваlrня видаткiв по КП <МiськиЙ ПКi'Г> в 2021 роцi згiдно розрахунку
nnu"ooo.o фонду оплати IQацi на pik, затвердженi та видiленi в

y"r"ro"n""ory порядку Горiшньоплавнiвською мiською радокl Полтавськоi

Ьбластi вiд 22.|2,2О2О року <Про бюджет Горiшньоплавнiвськоi MicbKoi ради

територiальноi громади на 2021 piK> та Благодiйним фондом <Полтавського

,iрuuчо-збu.ачупъльного комбiнат)',); ДоДаТКОВо впдiленi кошти на фонл

премiювання, понад витра'г по пllановому фонду оплати прачi, у разi

прийrrяття позитивного рiшеьtня про вилiленпя вiдповiдцого tРiнансування

ГЪрiшtIьоплавнiвськоtо мjсы<оtо ралою таlабо Благодiйнил,t фондом
uПо.,,ru"aпппrо гiрничо-збагачувального комбiнату>; та iншi кошти. одержанi

пiдприсмством вiдповiдtrо до чинного законодавства,

2. Умови i порядоtс вип;rатп премiй
2.1. Ilремiя керiвникам, професiоrrалам, фахiвцям, спецiа,ttiстам,

робiтникам та службовцям вилJlачусться на пiдставi розрахунку планового

q,о,,ду onnu,r" працi ша pik, затверлженого Горiшньоплавнiвськокl мiською

iuло,Ь Попrчu"uкоj областi в ycTaнoBJle1,1oMy порядку згiлно чинного

законодавства; за умови економii коштiв за статтями витрат на оплату праui,

.мщ

W,,#,#

зА,l,вЕр"
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передбачених кошторисом на фiнансування видаткiв по кп (мiський Пкiт)
ца 2021 piк; додатково видiленого фонду премiювання, понад витрат по
IIлановому фонду оплати прачi у разi прийня,гтя позитивного рiшення про
видiлення вiдповiдного фiналrсування Горiшньоплавнiвською мiською радою
таlабо Благодiйним фондом <<Полтавського гiрничо-збагачувального
комбiнату>.

2.2. При допущешнi перевитрат за Кошторисом доходiв i видаткiв на

утримання ПКiТ - премiя працiвникам не виплачусться.
2,J, Розlriр греr,ii' за \,iсяul, ,]и jltala{,] ься праu,вникаv згiдно

розрахунку планового фонду оплати прашi на piK. !одатковий розмiр премii
працiвникам визначасться на кожний мiсяць (при цаявностi eKoHoMiT ФОП) з

урахуваllням особистого трудового внеск} у загальнi результати роботи
пiлприсмства. та зазначасl ься у вiлповiлному наказi,

2,4. Розмiр премii за мiслць встановлtосться тiльки директором
п iлпрлr чс tBa у вiltповiлчоvу HaKali,

2.5. Премilовання працiвникiв здiйснlоеться за
вiлпраuчований час у зпitному г ерiолi,

2.6. flрачiвi.rикам, якi пропрачювали неповний мiсяць в з'язку з
Ilризовом rla слу;rбу, вс,гупом до ]]авчацьlJого за]!]аду, виходом на пенсitо,
звi.пьненням за скорочеIIItям ttlTaTiB. закiнченням строку трудового договору
та з iнtttих поважних rrричин, лремiя виплачу€ться пропорцiйно
вlдпрацьованому ltacy.

2.7. Прачiвниttам, якi пропраrtlовали не1,1овний мiсяць i звiльне]{i за
власttим баrtсанttям. зd )lодою ctopiH. за lог\шсI ня rpy,toBoT лисчиплiни.
прогчrг i з iчtuих нсповаlкlIи\ пDичин. преviя tte виплачусlься.

2.8. Щиректор ПКiТ наказом мас право заохотити працiвникiв за
виробничi успiхи, за виконання разових доручень по виробництву в TepMiH i з
високоlо якiстlо, за рiшеur.tя профспiлкових питаI]ь для потреб прачiвникiв
ПКiТ та iншi завдання виробничого xapa](Tepv, при гtаявностi eKoHoMii ФОП.

2.9, Працiвник1,1 пiдприсмства можуть бути позбавленi премii частково
або повнiстю у випадках:

i несвоечасного i неякiсного виконання покладених на них виробничих
завдаlrь i функцiй, грубого порушент{, посадових iнструкцiй частково
або повнiсtю -а пirсlавi нdка{у ,lирекlорэ пiллригvсrва зt,iдно
доповiлrrоl' {апис{J j(ерiв-иdа с,lручlурllоlо п,rрозлiлу:

. tlритягнення працiвника до дисциплiнарноi вiдловiдал bHocTi за
порушення правил внутрiutllього трудового розпорядку, зокрема; за
Iро-)л. сис,lе\lа,zчнс з.tпiзнення ttn робоrr. поява на робо,tом1 viсui в

нетверезому cTalri - в повному обсязi на пiдставi наказу директора
..Про ttакладеttttя лисltиплiнарного с lягчспня),:

. гр5бого порушсllllя законiв ra itluиr норvаtивно-гIравових aKriB про
охорону лрацi iтехнiки безпеки - частково або повнiстю на пiдставi

фактичltо
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llaKa]) дирек,lора пiдприсмства jl iдно доловiдноi ?аписки керiвника
структурного пiдроздiлу,

та утримання в розмlрах
законодавством Украiни.

питань премlIовання
розглядаються i вирiшуються

Погодr(ено:

Юрискон.r О Ь Дл-к.-чдров"
,,v1
L-

2.10. З премiТ за пiдсумttами роботи за мiсяць провадяться вiдрахування

3. 'I'ермiни вип.tlати прсмiй
З, J . Виплата прел,tiТ за пiдсумками роботи за мiсяць провадиться разом

iз виплатою заробiтноТ п'ltати за звiтний Iтерiол у встановленi строки.

tl. Вирitrlсння,lрудовпх cIIopiB з
J,l. lp_v ro,, cr ор з ttиtа-ь ttрсviкlпан,я

;гiдно iз чинним закоllодавством УкраТлlи.

EKottoMicT Г,В.Москаленко

та випадках, передбачених чинним
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пЕрЕлIк
робочих i}riсць, професiir та посад! яким передбаtIеllо право

,,u доп,,rury rп rrrкiдлrrвi умови прачi на пiдс,гавi рсзультатiв
атес la цii робочих rlicltb;

- Прибиральник слу;кбових приптiщеllь, зайнятий
прибиранням загальних убиралень та санвузлiв - 4 О/о;

- lUTyKaTyp , ,-.4 Y":
(роб jiсцеOa5)

- Слюсар-сантехIлiк, зайнятий ремо!гlом, цаглядом

та обслуговуванням внутрiбудовнот каналiзацji,
водолроводу

(polj, !]сuсO4З)

- Художник
(Dоб !Lсцс 020)

- Взуlтьовик з ремонту спецвзутl,я ,4О/о,
(роб Niсцс 059)

* Проводиться за фактично вiдпрацьований час в шкiдливих умовах лрацi,

iкий ПКiТ>

{одаток Nч 5

до колективного договору
вiд <26> сiчня 2021р.

- 4%;

- 4 Yоl

Голова профспi:tкового
комiте,гч КГl <Мiський ПКiТ>-"i\\л 1j]

tfl,op

..,:""}

,;;ъ.-х
0.I3. N4epeHKoB l',fl,Чабанов
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ПОl'ОДЖЕНО:
Го.rrова профспiлковоt:о

пкiт

Г.Д. Чабапов
> g!дц 202lp.

!олаток Nч 6
до колективIlого llоговору
вiд <26> сiчня 202l року

зАтвЕр
ектор

i твор

.l]. Мереяков
сltlIIя 21р.

з MeToIo матерiального заохоченItя

в пiдвищеннi результатiв робо,ги

дисциплiни i скоро,tення плиннос ri

ПОЛОЖЕННЯ
tlpo виплату Rцнагороди за загальнi резуlrьтатrr роботи

КП <<Мiський Палац культури i творчостi>> за piK

Вводиться.<Q!> сiчrrя 2021р,

1.]]агаrьtli поJlоiлiецlIя

КП <Мiський Пмач культури i творчостi> за piK (далi _

Й';Йi;;;;;;;;;r;;,iр" i творчостi>> (п 3 п,1 З,З,.1,), Статуту КП

<мiський Пt{iт> i Колектиurrо.о ло,ьuору мiж алмiнiстраrriсю та трудовим

колективом комунацьного пiдприемства <Мiський Палац купьтури l

творчостi>.
1.2. IJ,e Полоrкення вводиться

працiвникiв КП <Мiський l-TKiT>

ni.onp"a"a,"u. змiuненню тоудовоI

чаJрIв.
1.3, flжерелом коштiв на виплату винагороди е додатково видiленl

коllти, llоuад ви,Iрат по пJIановому фонлу оплати працi" у разl прииlIяття

ПозиТивноГорilпенllяПрови,liленнявiДповiдногофiнансування
ilpirrrrr,onnu"riu."oo,o мiськоЮ радоIО та/або Благодiйним фондопl

,,Поп.uu""по.о гiрничо-збагачувального колtбiнату>,

;j}i}:Jч

iiT|r:;ýý)
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2. Право на отриманця виlIагороди за загальнi результати робо,ги
КП <<Мiський Палац культури i творчостi>> за piK.

Порядок визначецня винагороди. Розмiр винагороди
2.1. Винагорода за загапьнi резуль.tати роботи КП <Мiський ПКiТ> за

piK виплачуеться шта.lним працiвникам пiдлрисмства, якi Ilропрацювали
гtовлtий календарrtий piK в КП <Мiсьrtий Палац культури i творчостi>, за
виконання виробничих завдань i посадових обов'язкiв, лiдвищення
ефективносr:i i якостi роботи.

2.2. Винагорода виплачусться у разi прийняття позитивного рiч.tення
лро видiлення вiдповiднбго фiнансування.

2,З, Рj;шення про виплату винагороди лрийма€ директор пiлllрисмства за
умови аиконаIпlя пiдприсмством основних показtIикiв фiнансово-
госполарськоi дiя.ltылостi за звiтний piK та видiлення вiдповiдного
додаткового фiнаttсування.

у разi невиконанl]я зазначених показникiв та вiдсутностi додаткового
фiнансуваяня рitlтеl-tня про виплаry винагороди не приймаеться.

2.4, IЗинагорода виплачусться працiвникам, якi не пропрацювали в КП
<Мiський ПКiТ> повний Ка,rrендарttий piK з таких no"u*Hnl< при"rш

2..1,1, У разi звi-цьгlення з роботи в зв'язку з [ризовом на слу;ttбу в
збройнi сили Украiни та повернеrrня в Кп <мiський Пкiтl, не лiзнiше
настуtrного дня пiсля дати взяття на вiйськовий облiк пiсля звiльнення зi
слуlкби вiдповiдлtо до ст,1 19 КЗпП Украiни.

2,,1,2, У зв'язку з виходоj\,1 l]a пеlrсiю з KJ-l <Мiський ГКiТ> за BiKoM.
2.4.З. У разi смертi прачiвtrиt<а пiдприсмства виплата ]Jинагороди за

загальнi результаr.и роботи проводиться його спадкоемцям у IIорядку
встаiIовлеIIоь{у чинним законодавством.

2.4,4. У разi звiльнен1.1я з роботи в зв'язку з iнвалiднiстю з КП <Мiський
ПКi'Гll тa ловсрlIенням на роботу пiсля вiдttовлення cTatly здоров'я, якщо до
встановленllЯ iнваr-лiдностi, tl1o переlllкоджаJlе продовженн]о даноi роботи,
праtповав у КП <Мiський ПКiТ>.

2,4.5. При вступi в вишlий (серелнiй спецiапьrrий) навчальний заклад i tta
курси пiдвиlI1ення квалiфiкацi'i з вiдривом вiд виробництва за направ,rIенI{ям
гliдttрисмства l,а у разi поверIIення в Кп <мiський Пкiт> пiсля закittчення
l]авч1,1IlllЯ у l{ишоN/). серелньоI\lу спс,tiапьному навчально\,lу закладi. якtttо до
всl)п) в 1.1авUrльний lакла-. праUював на лiлприсмствi,

2.4.6, При змiнi в органiзаllii виробцицтва i працi, в тому числi лiквiдацii,
рсорганiзашiт, бапкруrства або перепрофiлrовання пiдприсмства, скорочення
,,исс,,tьttос, i або ul r:],) прlrtiвч;кiв,

3. Розмiр вliLlагороди за загальнi результати роботи за piK безлосерелньо
Koriнoмy працiвнику визнача€ться виходячи з тарифноТ ставки, посадового
окJаду та сlажу безперервrrоi роботи в КП <Мiський ПКiТ> з 0l .04.200Зр,

4. CTarK роботи об.tислlосться щорiчно за станом на l сiчня наступгtого
за звiтним pottoлl. Встаllов,,tlоltlться TaKi сrажевi групи iстажевi коефiчiенти
]1]lя визllаче]jIlя винагоро,Ilи за зага",tьнi резульгати роботи за piK:
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Стаж роботи

Вiд 1 року до З poKiB
Вiд З poKiB до 8 poKiB
Вiд 8 poKiB до 15 poKiB
Понад 15 poKiB

Коефiцiспт

0,8
1,0
1,2
1,5

5. ,Що стажу безперервноi роботи, що враховусться для нарахування
виllагороди, включа€ться час безперервноi роботи в КП <Мiський ПКiТ> з
01 ,04.200Зр.

6. R с,гаяt безперервноi роботи для нарахування винагороди також
включасться:

6.1. Час служби у Збройних силах УкраТни, якщо таким перiодалr
вiдповiдала j за ними слiдувала робота в КП <Мiський ПКiТ> з 0 J .04.200Зр.

6.2. rIac перебування працJвtlика у вiлпlстчi по догляду за дитиною до
досягi]еIIIlя нею вiку З-х poKiB та досягнення дитиною б poKiB у випадках
передбачених чинним законодавством.

6.J. llac пепебування нl ittвалiдносti. якшо tаким перiодам вiдловiда-,lа i

за tIими слiдувала робота в КП (Мiський ПКiТ>.
7. Розрахуноtt суми винагороди за загальнi результати роботи за piк

обчtlслюсться виходячи з тарифноi ставки згiдно з присво€ним розрядом i

посадового окладу.
У разi зпtiни протягом каJIендарного року посадового окладу або

тарисРноТ с],авки винагорода нараховусl,ься за усередненим окладом або
тарифноtо cTaBKoto.

8. Праtliвllики, якi нс пропрачtовали в КП <Мiський ПКiТ> повний
ка,леrtдарний рiк з поважних причин, викIадених у п.2.4. даного Положення,
8иi]аl oDo_]J ви гlJla],l\,г l l,сq пропорl tiй t to Bi Lлраuьованоv1 часу.

9. Виплачувати виItагороду працiвникам КП <Мiський ПКiТ>, якi
перебуваtоть у вiлпустui по догляду за ди,гиною до досягнення дитиною BiKy
3 х рокiв,га досягненнrl jIитиItою б poKiB у випадках передбачених чиннипл
закоIJодавством. НарахувалIня винагороди llроводити на встановлений iм
посаJlовий оItлад або тарифrIу ставку з урахуванням коефiцiентiв стажу.

10, Праlliвники, якi вчинили прогул, вiдсутнiсть на робочому Micui
бi.;rыrtе З-х годин IIротягом робочого дня, що до],Iустили появу на робочому
rticui B,le нсге{оу) ctaHi. про t,to бlли склалеtti вiдповiднi aKta la виданий
]al(a {. l lозбi]пл, lo l ься ви нi]гороли повttiстtо.

J1, Працiвники, якi вчини_,rи розкрадаlillя майна (в т.ч. дрiбного) КП
,rМiський 11КiЪ> (в разi lriдтвердlttеtI]]я цього факту уповноваrкеними
.-,ргаttами). а також працiвники, до яких застосовуваJIися заходи
:trсrlипLlittарttого вплив)/ за спробу виносу товарно-матерiальних цiнносt,ей,
_:lo Ile оскарБ\,ваrли дисц;,тп:tiнарtiе стягненllя у встановлеtlому законом
:оря;Lку, або оскаржували, alle не отриl!1аJlи лля себе позитивний результат,
:о{бав lя olJ,cя lJинаl оро,Lи попltiс to,
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12. Працjвникам, якi допустили грубе порушення посадових iнструкцiй,
правил вttуr,рiшнього трудового розпорядку, lla яких tIакладено
дисriиплiнарне стягtiецня (логана), за поголженням з профспiлковим
KoMiTeToM, розмiр винагороди зменшус,Iься вiд 10 до З0 вiдсоткiв в
за.rtеiкностi вiд ступеня тяяrкостi проступ](у, за умови дострокового зняття
дисциплiнарного стягнелtня (догани).

13. Працiвникам, flа яких накладено дисциплiнарне стягнення (логана) за
грчбi порушення правил охорони працi i технiки безпеки, розмiр винагороли
зN,tеIIIuусться не менц] HirK на 30 вiдсоткiв за погодженням з комiсiсю з
охорони працi та профсl;iлковим KoMiTcToM, за умови дострокового зняття
дисl 1иплiнарного с,],ягlIеIlня (доган и).

]4. Пiдвиrцення, позбавлегtня або зниження розмiру винагоро,tlи
оrРормлясться наказоNl директора пiдприсмства за погодже}lням з
профспiлковим KoMiTeToM,

15, У разi звiльнення працiвника за власIJим бажанням, за порушен]Jя
Tpy:toBoi дlасцип.rriни; лротягом строк1 лii лисtlиплiнарtlого стягнен]tя
накладе]lого на працiвлtика; притяг]Iення працiвника до кримiналl,по1
вiдповiдальностi; при переведеннi лрацiвника на iнше пiдllрисмсl.во за
власним бажанням - винагорода за вiдлрацьований час не випJIачуеться.

]6. Розмiр винагороди безпосередньо кожному працiвнику
встановл]о€l,ься у вiдповiдному наказi директора залеrкно вiд безперервtlого
стаlку роботи на пiдприсмствi.

]7. Винагорода за загальнi результати роботи за piK виплачусться на
пlдставl наказу лиреlсора пlдпри€мства.

'8, Пi rсrазпчl для наоJхувзн|lя i виплаги винагороди за загальtti
результати роботи за piK с tle Полоlссння та наказ директора ltiдприсмства.

l а, З винаt оро,.и пговаJ\I,] ься вiдрах) вання га )триман1,1я в розviраr ta 1

випадках) передбачених .rиtltlиN{ законодавством Украiни.

Економiс,г Г,R.Москаленко

Пого/,l2Iено:

Юрисконс\л ьт ,/
r","%,,Dl,

l

О,Б, Александрова



- 38 -

Додаток Jф 7
до колективного договору
вiд <26> сiчня 2021р.

пЕрЕлIк

1, flиректор пiдприемства (роо,l.u. oor)
2. Заступник диРектора пiдприемСТВа (побмiсцс lo7i]25)
З. Головний бухгалтер (pno,l"u" оое)
4. Головнийрежисер-постановник (р"в,i.*rzB)
5. ГоловнийхудОжник-постановник (роо,"о"lzB)
6. Начальник технiчного вiддiлу (p"c"l.u. zз)
7. l{ачальникгоспо.t_lарськогов]ддiлч (p"o,1""oll)
8. Адмiнiстратор (p"c.l"n зо)
9 , Iнrкенер-енергетик (роо "",. lов)
10, Майстер (роо,мrcre lза)
1 1. ХормейстеР (роб,мrcцеО22|О2З;О26]ОЗ5il.]7i159)

12. flиригент (роо,";...очl)
13, Реrкисер (роб мiсце 029i]з5)
14. Балетмейстер (роб.мrсце 0]r;099: 119;160)

1 5. Керiвtrик аматорського дитячого колективч
(роб мiсцс l70:17l]]7])

(роб мiсце r8l:ls];]s6.19r)

- 7 капендарних днiв;
- 7 календарних днiв;
- 7 капендарних днiв;
- 7 каtендарних днiв;
- 7 календарних днiв;
- 4 капеrlдарнi днi;
- 4 ка,цендарнi дпi;
- 4 ка:rендарlti днi;
- 4 капендарнi днi;
- 4 календарнi днi;
- 4 календарrri днi;
- 4 календарнi днi;
- 4 калеttдарtti днi;
- zl календарнi днi;

4 калеrrдарнi днi;
4 калсttдарнi днi;

16. Керiвник колективу
l 7. Органiзатор культl,рно-дозвiллсвоi

лlяльнос1,1 (роб мiсце l56il57;168]lsoi] 81,1oz,Lt1.1,1oo) - 4 калсндарнi днi;

Голова профспi:lкового
КП <Мiський ПКiТ>

Mepet-tKoB l'.ff,Чабанов
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llолаток Nч 8

до ](олективного договору
вiд <26> сiчня 2021р.

робо.rих мiсць, профссiri та посад! якпм передбачсl|о право
на щорiчllу додаткову вiдпустку за особлпвиii характер працi

згiдно II .r. Пос,ганови кМУ лЪ 1290 вiл 17.t 1.97p.

пЕрЕлIк

- Прибиральникслужбовихпримiщень,
зайнятий прибиранням загальних убиралень
та санвузлiв (роб lrc Ео52)

- Слюсар-сантехнiк,зайнятийремонтом,
наглядом та обслуговуванням внутрiбудовноТ
кавалiзацii, водопроводу lp.6 мiсцс 0rr)

- 4 t<алендарнi днi;

- 4 календарнi днi

l{пректор *Мiч4кий I]Ki Г,l Голова просРспiлкового
КП <Мiський llКiT>

MepettKoB I'.lJ, Чабанов
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Дола,rок N! 9
до колективного договору
вiл <26> сiчня 2021р.

п l]рЕ-цIк
робочих мiсць, професiй та посад! яким псрсi(бпчсllо право

tta lrtорiчну додаткову вiдпустlсу за особливлй rapak,l,cp прачi
/робоц- rra Koпtп'Klrepi/ згiдtrо ll ч. Пос-гаповlt I{MY J\Ъ 1290

вiд 17.11.97p.

- Бухгалтер
- Касир
- EKoHoMicT
- Методист
- Юрисконсульт
- Звукорелtисер
- Швейцар
- Iнженер з охорони працi

ПкiТ)

(роб. мiсце 0]9)

(роб м сце l02)

(поб ! сцс l2l;]]6.142)

(роб мiсцс 060]

(роб м]сце l7s)

4 календарнittнi,
4 -календарнi днi;
4 каленларнi днi1
4 ка"цендарнi дlлi;
4 калеrrларнi ;tHi;

- ,1 календарнi днi;
- :l калеltдарнi лrri;
- 2 каленларнi лнi;

I-олова I lpot}lct t ilI r;otзot о

О,В, Меренков

ком!тету КГl ,,Мiський ПКiТ,>W .о,Чабанов
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Додаток Ns 10

до колективного договору
вiд <26> сiчня 202l р.

робочих мiсuь, п рофесiй
на ruорiчну долаткову

_ytltoBax працi на пiдсr,авi

пЕрЕлIк
та посад, яким псредбачсно право
вi;rпустку за роботу в шкiд.llивих
реtlльlагiв атесгацii робоч ll х r,ticub;

- Штукатур (роб. мiсцс 065) - J календарнl дll];

ПкiТ) Голова профспiлкового
Kll <Мiсы<ий ПКiТ>

/lиректор

'/'6.В. M"p.'rno" Г,fi.Чабанов
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Додаток Nq 1 1

до 1(олективного договору
вiд <26> сiчня 2021р.

пЕрЕJIIк
робочих Micub, професiй та посад, яким передбачено право на отриNIання

безкоштовttогЬ *ono*u (0,5л) за змiну за роботу у шкiдLrrrвих упrовах
прачi rta пiлставi результа,l,iв атестацii робочuх мiсць:

Штукатур (роо, 
""u. 

oos);

Художник (роб 
"iсце 

02о);

Взуттьовик з ремонry спецвзутТя (р"s ,i"*oso)

* 11роводиться в лнi фак'гичпоТ роботи в шкiдливих умовах прашi,

Голова профспiлкового
коплiтету КП <Мiський ПКiТ>

Г.!,ЧабановMepeHttoB
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.Щодаток Л! 12

до колективt{ого договору
вiд <26> сiчня 202lp.

пЕрЕлIк
робочих пriсчь, професiй та посад, яttим передбачеrrо право lla отрцмавня

беlкоtutовноlо сllсuодягу. спеuв}утT я га iнших вилiв iнливiлуальноttr
захпсту (з врахуванням т,ипоRих Iropпr i специфirtи працi)

Ns
п/п

11рофесiя та посада спецодяг, взуття та illme TepMiH
використан,

l Сто,,rяр будiвсльний KocTroM х/б
Черевики
Рукавичi комбiцованi
Рукавицi х/б
Куртка х/б з утепленням
Фартц брезеrrтовий
Окуляри захиснi
Респiратор <<Лепестоtс>>

Мило 200 ip.

12 Mic.
до зносу
1Mic.
3 Mic.

до зносу
ло зносу
до зносу
по необхiдностi
раз в мlсяць

2 Слюсар-сантехнiк KocTloM х/б
Черевики
Рукавицi комбiнованi
Рукавиrti х/б
Рукавичi гумовi (catrTex,)
Чоботи гуьтовi
Куртка х/б з утепленням
Фартух брезентовий
Окуляри захиснi
Ми:tо 200гр,
Порошок (паста) 400m.

l 2 Mic,
до зносу
1Mic.
З Mic.
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
1 раз в мiсяць
1 раз на 3 мiсяцi

маrrrинiст сцени Халат х/б (костюм х\б)
жилет з логотипом
Руt<авицi комбiнованi
Рукавицi х/б
Мило 1 00гр.

1 2 Mic,
до зносу
l2 Mic,

З Mic

l раз в мiсяць
,1 Елекr,роосвiтлtовач Халат х/б (костюм х-lб)

flеревиrtи

Рукавиui комбiнованi
Руtiавицi дiелектричнi
Колошi дiе:tектричнi
Мило l00гр.

12 Mic.
до зносу
3 Mic.
черговi
черговi
l раз в мiсяць
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) Електромонтер з

ремонту та
обс,,rуговування
ел,устаткування

KocTroM х/б
Черевики
Рукавицi х\б

Рукавицi дiелектричнi
Окуляри захиснi
Фартух гумовий
Колошi дiелектричнi
Мило 200 гр.

12 Mic,
до зносу
l Mic.
черговi
черговi
черговi
черговi
1 раз в мiсяць

6 Головний художник -
постановник

Комбiнзон х/6
Рукавицi х\б
Рукавиrli гумовi
Ми.;lо 200 гр,

12 Mic.
З rчic.
1 Mic.
1 раз в мiсячь

1 Худохiник Хапа,l,х/б
Рукавиrli х\б
Рукавицi l,yl,toBi
Миlо 200 гр.

12 Mic,
3 Mic.
1Mjc.
J раз в л,tiсячь

Е Штукатlр Костюп,r х/б
Черевики
Куртка х/б з утепленням
Рукавицi х\б
Рукавиui гумовi
Мило 200 гр.

] 2 Mic.
до зносу
до зIlосу
'1"Mic

] Mic
1 раз в мiсяць

9 Гардеробник Ха;lат х/б
Т{rrлет з лопlпlлом

до зносу на
сезон
до зносу на
сезон

10 Контролер Халат х/б
жипет з ,цоrотrтпом

до зносу
до зЕосу

l] Прибиральник
службових
примiщень

Ха.,lат х/б
Рукавицi гумовi
Мило 200 ,гр

l2 Mic.
] Mic.
l раз в мiсяць

l2 Прибиральник
службових
примirцень
(громадських
туалетiв)

Халат х/б
Рукавицi х\б
Рукавицi гумовi
LIоботи гумовi
Ми-ло 200 гр.

] 2 Mic.
3 Mic.
1 Mic.
черговi
1 раз в мiсяць

l] ,i]llillгtlll< Хапат х/б
Куртка х/б з

утеплеп]{ям
Черевики
рукавицi комбiнованi
Рукави rti х\б

12 Mic.
до зносу
ло зносу
12 Mic.
1 Mic.
до зносу
1 раз в мiсяць
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Чоботи утепленi
Мило 200 гр,
жилет сигнальний

!о зносу

1.1 J{ocTtoMep Ха,qат х/б
Мило 100 гр

12 Mic.
l раз на 3 мiсяцi

l5 IЗзуттьовик з ремонту
спецвзуття

Халат х/б
Рукавицi х\б
Фартух брезентовий
Мило l 00гр

l2 Mic.
3 Mic.
до зносу
1 раз в мiсяць

16 IJ Iвейчар Жилеt,з _rtоготипом
Ми"rо J[)Oгр

,Що зносу
1 раз на З мiсяцi

|1 Черговий пульта
керування
(пожежного)

Халат х/б
Рукавицi комбйовд{i
Куртка х/б з утепленням
}Кtтлет з логотипом

( лотt, )
Чоботи гумовi
Протигаз
Мило 100rc,

Черговий
] 2 Mic.
Чергова
до зносу
черговi
черговий
l раз на 3 мiсяцi

l8 опалrовач Костюм х/б
Черевики
Рукавицi х/б
Куртка х/б з утепленням
Мило 100гр.(сезон.)

до зносу на
qе_зон

до зtlосу на
сезон
З Mic. на сезон
до зносу на
сезо}I
1 раз в мiсяцяць

19 Акумуляторник Фартух гумовий
LIоботи гумовi
Рукавицi гумовi
Окуляри захиснi
Мило I00 гр.
Порошок 400гр.

черговий
черговi
черговi
черговi
] раз в л,liсяtlь
1 раз rra З мiсячi

20 TexHiK KocTtolt х/б
Черевики шкiрянi
Рукавицi комбirrованi
Оlсуляри захиснi
Ми,ло l00 гр

12 Mic.
12 Mic.
1 Mic
черговi
l раз в мiсяцяць

2| Звукореrкисер жилет з логотипом
Рукавиrri х/б
Мило l00 го

flo зносу
l раз rra б мiсячi
1 раз в мiсяцяць

I



22. Начмьник
,гехнiч ного
вiддiлу

.lб -

Костюп,t х/б
Черевиltи
Куртка х/б з утеllJIенням
Рукавицi х/б
Мило 100 гр.

до зносу.
до зносу
до зносу
1 раз в мiсяць
1 раз в мiсяць

lHTteHep - енергетик Костюпт х/б
Черевr.iки
Ми,ло l00 гр.

до зносу
до зносу
l раз в мiсяць

21 Mat"rcTep XalraT хlб
Рукавицi х/б
Рукавицi гумовi
Мило 100 m

.Що зносу
1 раз па б мiсяцi
1 раз на б мiсяцi
1 раз rrа З мiсяцi

,Щиректор Голова профспiлкового
r<oMiTeTy КП <Мiський ПКiТ>

ii\9

Г.Щ,Чабаr,rов

,,Мiс(кий ПКiТ,,

О,В.Меренков
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,Щодаток Nэ lЗ
до колективного договору
вiд <26> сiчня 2021р.

КОМПЛЕКСНIЗЖОДИ
utоло досягнення встаIIовлецих нормативiв безпеки, гiгiсни праui r-a

виробничого середовища, пiдвищсння iснуючого рiвня охороrlи праui,
запобiгаrrня випадкам виробничого травматизму, rIрофесiйного

захворlовання, аварiям i пожеrкам на 2021 piK

J't!]

пl
п

НайN,Iеяуванпя заходiв BapTicTb робiт Строки
виконаяня

особи
вiдповi.ца-rьнi
за влlконаI]l]я

ЗаllлаЕова
но

( грн,)

фактично
використалtо

(.рr.)

! Ilсредпjlатцти лерiо_tичнi
вилаll!lя
па 202] piк

l4 000 Iv квартм Методист
Дулirrа Т,В,

] Забезпечити органiзацiю
проведеlIfi я rчtедичвих оглядiв
працiвrrикiв ltiдrrриемства
(попереднього, перiодичного,
лабораторrtих дослiдясепь,
rtаркологiчтIого та психiатричного
оrлядiв)

l8 000 Протягом
року

lнxeнep з Ol l
KacrIpyrr Я,О,

Вrпtонати техttiчпе обслуговуваЕня
по)l(е)квих крав - коNfплектiв та

поrксrкних гiдрантiв, вогltегасникiв.

40 000 III _ Iv
квартм

Заступник
лирешора
l риоов с, vl,

_1 Зlкупити необхiдti техпiчпi засоби

полlеlttогас jяня, доукомплектувати
t(paн комплекти, 11ридбати повi
вогнегасниl(и

15 000 I_IV
квартал

Заступниtt
лиректора
Грибов А.М,

) Провес1 и сервiсfi е обслуговування
кондицiонсрiв спецiалiзовалип1
пirltдIrрис:мством

]0 000 п
квартм

Застуrtлtик
лиректора
Грибов А,М

0 ПDовести страхування життя
ч-пснiв добровiлыrоi по)(еr(Еоi
лружини

7 000 II
K]rapTaJI

Зас,rуltrrик
директора
ГDибов А,М,

Забезпечити проведецrIя
дсзirrфекцiТ пiлва:rьних
,lpliIlilцeпb

4 500 Протягом
року

нача,rьниtt
госп, вiддiлу
ПетDова о,А



3 Забезпечити працiвЕикiв
сtIецодягом, спOцвзуттям та
jнtпими засобапли
]нливiдуального захисту.
]чlиючими та з нешi(од}кув альпим}!
засобами,

45 000

-,+8 -

I-IV
квартм

Ilа.rальник
госп, вiддiлу
Петрова О,А,

q Jак\,lи,и необ\iдну кiлькiсlL l 4 000

lvе,tи(:l\1ен,lв 4.1я

;l',:'.К:*''u"nn' 
vедичних

lII
квар,гм

начмьник
госп. Biltчiry
Петрова О.А.

lt) l0 000В перiол пiдготовки
пiдrrDиемс,гва до роботи в
осiцньо-зиrtовомy перiодi 2020-
202 1 р.р. здiйсЕити комплекс
заходiв по обс"'lуговуваЕ- EIo,
peNroHTy техно,lогiчного
обладцанЕя .гi.lрав,,Iiчне
випробов\ ваяня систем
оIJа]lення. техвiчне
обслчгов\ ваяня вентиляцii.

]I I]I

KBapTarl

начапьник
технiL]ного
вiддiлу
НаIорний
м.А.

l lТП оБi..iй Ha""Mi ip""
l ,,rа*,о поса.lоuих осiб та iнших

, pJlllBHпKlB з питань охоDони
l l)xlll _ ло'{iеr\ноl оезпеliи I l,Д,

10 000 п
квартм

IHlIterrep з ОП
ltаспрук Я,О.

l2 Виготов_-lенвя iнфоDмацiйних
стендiв з питавь охорони пралi,
пожежriоi безпеки-
електробезпеки. цявi_:Iьного
захистч та техfiогенпоi безпеки.

,:l000 lII - IV
квартм

Заступник
дирек,rора
Грибов А.М.

]з ,i8 000l IDовеле!tня технiчного
обслуговування та
випробовyвавня
ваl,tlажопiдiймальЕих
Niеханiзмiв,

III

квартап
на.]апьник
тсхнi.tного
вiдцiлу
Ilагорпий
м.л-

l2000иf'.-з u и с н т *-,воо п"то о * i
llllп|roooB\ ванн JI опорч
зallе\4леlllr. е п,L,ктроl]ол яцI l.
lp\r]o]ab llcT\. l l]лltlJlд}альних
ззсоЬlв lа\ис г\, в!д \ ра,кення
с Iс l( Ip и чllllм стр)'мом

Il
(l]apт.tл

Iнrrсеяер-
енергетйк
Бурцев Jl,B.

,. ]-п. , ," ," ,,J- , , _по-д i -Т :,1000
Dl,Nlo a\,1,1 _L] \ ,|"ol о освLтленLя
,tnnu||n. ,\. :1,1\l1,1:c, rJ чв,lих la

it ,t,tx прt viUclI". лрO\одiр
J],: |, llI t|\ вlход ч тошо:

I_ Iv
квартм

IE)KeHep-
енерге,гик
Бурцев JLВ

60000-lt, Uo. ,t,,ов, *а"ня-llrс е,
| пu,tяltого поже)когасiння,
] ,l вl,оlt{атllчних систем
L l,l,Jлil1,1:'' пlJо поr,с,к), Bi'leo
l]lll,,lял),,

I]l
KBapтaTl

Заступник
директора
Грибов А,М,

B:r,o,o,,,, раl : j,15500



всього заплановано
2021 роцi - 345500 грн.,

-49-

витрат на комплеснi
Ulo с1ановить - З,4 0%

заходи з охорони прац1
вiд ФОП за 2020 piK.

ПкiТ) Голова профспiлкового
KoMitreTy КП сМiсiкий ПКiТ>

Uы1 г.д,чабанов(l*-О.В. Меренков




	74
	КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ПКіТ

