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З метою сприяння регулювання трудових відносин і соціально - 
економічних інтересів працівників та адміністрації ПП «Авалс 2011» в 
особі директора Дацюк Наталія Іванівна, з однієї сторони, і трудового 
колективу в особі обраного та уповноваженого від трудового колективу 
Цвик Ю р ія  Сергійовича, з іншої сторони, надалі Сторони, уклали даний 
договір про наступні свої взаємні зобов’язання:

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний колективний договір укладений відповідно до чинного 
законодавства і визначає взаємні виробничі, трудові та соціально- 
економічні відносини між власником або його уповноваженими 
особами (далі Адміністрацією) та працівниками підприємства.

1.2. Колективний договір гарантує захист прав та інтересів усіх 
працівників, у межах, передбачених діючим законодавством, та 
зобов’язаннями Адміністрації по цьому договору.

1.3. Умови цього колективного договору є обов’язковими для сторін, що 
його уклали. Ці умови у випадку будь-яких спорів та розбіжностей не 
можуть трактуватись як такі, що погіршують становище працівників у 
порівнянні з діючим законодавством.

1.4. Положення цього колективного договору розповсюджуються на 
всіх працівників підприємства і обов'язкові як для власника і 
Адміністрації, так і для кожного члена колективу.

1.5. Жодна із Сторін, що уклали цей колективний договір, не може в 
односторонньому порядку припинити виконання його положень.

1.6. Цей колективний договір зберігає дію у випадку зміни складу, 
структури і назви підприємства, а у випадку його реорганізації може 
бути переглянутий за згодою Сторін, що його уклали. У цьому 
випадку дія колективного договору зберігається не більше року. У цей 
період Сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи 
зміну чинного колективного договору.



II. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

2.1. Жоден трудовий договір, що укладається підприємством з 
працівниками, не може суперечити цьому колективному договору 
таким чином, що в порівнянні з останнім, права і інтереси 
працівників в трудовому договорі були будь-яким чином обмежені. 
У випадку виникнення такої суперечності відповідні положення 
трудового договору признаються недійсними.

2.2. Адміністрація підприємства зобов’язується:
Забезпечити працівників матеріально-технічними ресурсами,

необхідними для виконання виробничих завдань, норм праці та відповідними
умовами праці.
2.3. Запровадити систему матеріального та морального стимулювання 

підвищення продуктивності праці, якості продукції, раціонального 
використання техніки, обладнання, запровадження нових, більш 
продуктивних методів роботи тощо.

2.4. Забезпечити дотримування працівниками трудової дисципліни та правил 
внутрішнього трудового розпорядку.

2.5. Забезпечити участь уповноваженого представника трудового колективу у 
засіданнях керівних органів підприємства (виробничі наради, збори 
акціонерів)

2.6. Розробити і затвердити для кожного працівника його функціональні 
обов’язки, ознайомити його з ними і вимагати їх виконання. Не вимагати 
від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. У 
функціональних обов’язках (посадовій інструкції ) може бути 
передбачено виконання працівником обов’язків іншого працівника лише 
у випадках тимчасової відсутності останнього, у зв’язку з хворобою, 
відпусткою, або з інших причин, причому такі обов’язки можуть 
покладатися на іншого працівника тільки за його згодою і за додаткову 
плату, з урахуванням його реальної можливості виконувати їх, 
професійної підготовки і зайнятості працівника при виконанні 
безпосередніх обов’язків.

2.7. Кожен працівник зобов’язаний працювати чесно і сумлінно, своєчасно і 
точно виконувати розпорядження власника і уповноважених ним осіб, 
дотримуватись трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних 
актів про охорону праці, дбайливо ставитись до майна власника, на 
вимогу адміністрації подавати конкретний звіт про виконання своїх 
конкретних обов’язків.

2.8. Працівники зобов’язуються використовувати надані їм в розпорядження 
транспортні засоби, техніку та інше майно власника тільки в службових 
цілях. Постійно вдосконалювати організацію своєї діяльності і



підвищувати професійний рівень. Утримувати в належному стані своє 
робоче місце. Створювати та зберігати сприятливу трудову атмосферу в 
колективі.

2.9. Працівники можуть бути звільнені з підприємства у випадку змін в 
організації виробництва, при скороченні чисельності або штату. В цих 
випадках вони попереджаються адміністрацією про наступне звільнення 
не пізніше як за два місяці. При цьому підприємство пропонує 
працівнику іншу роботу, а у випадку неможливості цього, або при 
відмові працівника від неї, останній працевлаштовується самостійно. 
При звільненні працівника на зазначеній у цьому пункті підставі, йому 
виплачується вихідна допомога у розмірі середнього заробітку за один 
місяць.

2.10. Звільнення працівників допускається тільки після використання усіх 
наявних і додатково створених можливостей для забезпечення його 
зайнятості на підприємстві.

2.11. При прийомі працівників на роботу необхідно обов’язково ознайомити їх 
з своїми трудовими обов’язками, режимом праці і відпочинку, колдоговором, 
організацією і оплатою праці, встановленими пільгами, з правилами 
внутрішнього трудового розпорядку.
2.12. Адміністрація визнає, що просування по службі та пільги повинні 
зростати пропорційно стажу та здібностям працівника.

III. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ І
ВІДПОЧИНКУ.

3.1. При регулюванні робочого часу на підприємстві сторони виходять з 
того, що нормальна тривалість роботи не може перевищувати 40 годин 
на тиждень, як це встановлено законодавством.

3.2. Встановити наступний режим робочого часу:
- початок роботи о 8 -  00 год.
- закінчення роботи о 17-00 год.
- перерви для відпочинку і харчування з 12-00 до 13-00 год.
- вихідні дні: субота, неділя.

Всі працюючі в своїй роботі повинні керуватись Правилами 
внутрішнього трудового розпорядку.
3.3. Встановити на підприємстві п’ятиденний робочий тиждень з 

нормальною тривалістю робочого часу працівників 40 годин на 
тиждень та з двома вихідними: субота та неділя для спеціалістів, а 
для робочих згідно графіка. Скорочувати на одну годину тривалість 
робочого часу напередодні святкових і неробочих днів.

3.5. Погоджувати з уповноваженою особою від трудового колективу зміни 
тривалості робочого дня( тижня).



3.6. Щорічна відпустка для працюючих встановлюється у відповідності з 
діючим законодавством тривалістю 24 календарних дні працівникам молодше 
18 років щорічна відпустка надається тривалістю 31 календарних днів
3.7. Щорічна основна відпустка надається тривалістю:
□ ЗО календарних днів - інвалідам І та II груп;
□ 26 календарних днів - інвалідам III групи;
3.8. Графік чергових щорічних відпусток затверджується адміністрацією 
підприємства до 10 січня поточного року. При визначеності черговості 
надання відпусток, Адміністрацією повинні бути враховані сімейні та інші 
особисті обставини кожного працівника. Адміністрація створює умови для 
безперешкодного ознайомлення працівників із затвердженим графіком 
відпусток.
3.9. Жінкам, що працюють, і мають двох і більше дітей віком до 15 років, або 
дитину-інваліда, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері за їх 
бажанням, щорічно надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 
календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.
3.10.3 родинних обставин і інших поважних причин, працівникам, за їх заявою, 
можуть бути надані короткочасні відпустки без збереження заробітної плати, на 
термін, обумовлений угодою між працівником і Адміністрацією, тривалістю не 
більше 15 календарних днів на рік.
3.11.Відпустка без збереження зарплати за бажанням працівника надається в 
обов'язковому порядку;
- матері або батьку, який виховує дітей без матері в тому числі й у 
разі тривалого перебування матері у лікувальному закладі що має двох і 
більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда - тривалістю до 14 
календарних днів щорічно;
- чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, тривалістю до 
14 календарних днів;
- інвалідам III групи -  тривалістю до ЗО календарних днів;
- інвалідам І та II груп -  тривалістю до 60 календарних днів;
- особам, які одружуються, - тривалістю до 10 календарних днів;
- працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), 
батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер -  
тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду 
до місця поховання та назад; інших рідних -  тривалістю до 3 календарних днів 
без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад;
- працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за 
висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, - 
тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ЗО календарних 
днів;
- працівникам для завершення санаторно-курортного лікування -  тривалістю, 
визначеною у медичному висновку;
- батькам, які мають дітей -  першокласників, у перший день навчального року 
надається один день без збереження заробітної плати.



3.12. Установити додаткові оплачувальні відпустки у зв’язку із сімейними 
обставинами:
- одруження -  3 дня;
- народження дитини -  2 дня;
Оплата за рахунок власних коштів.
3.13 Не допускати без згоди працівника поділу відпустки на частини.
3.14. Святкові і робочі дні не враховуються, тобто не продовжують відпустки.
3.15. За роботу на умовах ненормованого робочого часу згідно з п. 2 ч. 1 ст. 8 
Закону України "Про відпустки" в колективному договорі за списками посад, 
робіт та професій для цієї категорії працівників передбачається додаткова 
відпустка тривалістю до 7 календарних днів.(додаток 4). Щорічна додаткова 
відпустка за ненормований робочий день надається пропорційно часу,
відпрацьованому на роботі, посаді, що дають право на цю відпустку.

|

IV. ОПЛАТА ПРАЦІ.
4.1. Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, 
встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, 
погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим 
уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі 
відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими 
трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, 
що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після 
закінчення періоду, за який здійснюється виплата.У разі коли день виплати 
заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, 
заробітна плата виплачується напередодні.Заробітна плата за весь час чергової 
відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки (ст. 115 
КЗпП України).

4.2. Відомості про оплату праці робітників надавати іншим органам та особам 
тільки у випадках, прямо передбачених законодавством.
4.3. Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану 
місячну(годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної 
заробітної плати.
До мінімальної зарплати можуть включатися доплати, надбавки, заохочувальні 
та компенсаційні виплати, за винятком доплат за роботу в несприятливих 
умовах праці та підвищеного ризику здоров'я, за роботу в нічний та 
надурочний час, роз'їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат. 
Мінімальний посадовий оклад(тарифна ставка) не може бути менше за 
прожитковий, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного 
року.
4.4. При укладенні трудового договору (контракту) адміністрація повідомляє 
працівника про розмір, порядок та терміни виплати заробітної плати, умови, 
відповідно до яких можуть здійснюватись утримання із заробітної плати.



4.5. Положення про систему оплати праці, яке діє на підприємстві, наведене у 
додатку № 1 до цього Колективного договору.
4.6. Робота у святкові, неробочі та вихідні дні, якщо вона не компенсується 
іншим часом відпочинку, а також у понаднормовий і нічний час оплачується у 
відповідності до Чинного законодавства України.
4.7. У разі виникнення заборгованості із заробітної плати:
□ керівник несе особисту відповідальність;
□ забезпечується персоніфікований облік заборгованих сум;
□ нараховується і виплачується працівникам компенсація за втрату частини 

заробітної плати через порушення термінів її виплати відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.97 р. № 1427 (зі змінами і 
доповненнями).

4.8. Проводити індексацію заробітної плати та інших доходів у зв’язку з 
ростом індексу споживчих цін у відповідності з законом України “Про 
індексацію грошових доходів населення”.

V. Забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків

5.1. Адміністрація зобов'язується:

5.1.1. Забезпечувати жінкам і чоловікам рівні права та можливості у 
працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та 
перепідготовці.
5.1.2. Створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам 
здійснювати трудову діяльність на рівній основі.
5.1.3. Забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову 
діяльність із сімейними обов'язками.
5.1.4. Здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій 
кваліфікації та однакових умовах.

VI. УМОВИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

6.1. Забезпечення безпечних умов праці є обов’язком власника підприємства, 
який організовує умови праці на робочому місці, безпеку технологічних 
процесів, машин механізмів, обладнання та інших засобів виробництва, 
наявність засобів захисту, відповідність санітарно-побутових умов 
нормативним актам про охорону праці.
6.2. Адміністрація зобов’язується забезпечити своєчасне і якісне навчання та 
інструктаж з техніки безпеки, пожежної безпеки з питань надання першої 
медичної допомоги усіх керівників, спеціалістів, робітників.
6.3. Робітник має право відмовитись від дорученої роботи в разі виникнення 
обставин, небезпечних для життя і здоров’я (якщо такі умови прямо не



передбачені трудовим договором, або функціональними обов’язками), а також 
для життя і здоров’я інших людей і навколишнього середовища.
6.4. Робітники зобов’язані знати і виконувати вимоги нормативних актів про 
охорону праці, правил експлуатації машин і механізмів, обладнання та інших 
засобів виробництва, користування засобів індивідуального і колективного 
захисту, проходити обов’язкові медичні огляди та інші вимоги згідно з 
інструкціями про охорону праці для кожної професії.
6.5. Витрати на охорону праці встановити у сумі не менше 0,5% від фонду 
оплати праці за попередній рік відповідно до ст.19 Закону України „ Про 
охорону праці”.
6.6. Затвердити комплексні організаційно-технічні заходи по досягненню 
нормативів безпеки, гігієни праці, підвищення існуючого рівня охорони праці 
(додаток 2) з виділенням коштів підприємства на їх виконання у сумі не менше 
7000 грн.
6.7. Адміністрація зобов’язується своєчасно видавати працівникам спецодяг, 
спецвзуття та засоби індивідуального і колективного захисту згідно норм 
видачі, (додаток 3,5). Спецодяг, який підлягає заміні, здається на склад і 
використовується як підмінний.
6.8. Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим 
пошкодженням здоров’я у процесі виконання ним трудових обов’язків, 
здійснювати згідно чинного законодавства.
6.9. Адміністрація зобов’язується проводити атестацію робочих місць за 
умовами праці, ознайомлювати з її результатами працівників під підпис. 
Надавати пільги та компенсації працівникам за роботу в несприятливих умовах 
праці за результатами атестації робочих місць(додаток 6).
6.10. Робітники зайняті на роботах з шкідливими умовами праці мають право 
на одержання безкоштовно молока або інших рівноцінних йому харчових 
продуктів.
6.11. Адміністрація зобов’язується систематично поповнювати медикаменти з 
перев’язувальними матеріалами аптечки першої допомоги.

VII. СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ ТА ГАРАНТІЇ

7.1. Адміністрація підприємства гарантує надання працівникам вільного часу 
для проходження медичних оглядів, одержання медичної допомоги, 
присутності у державних органах для рішення необхідних житлово-побутових 
проблем працівників без проведення будь-яких відрахувань із заробітної 
плати.
7.2. При наявності вільних коштів за рахунок підприємства можуть надаватись:

□ працівникам, при виході на пенсію, надавати грошову допомогу(або 
подарунок) в розмірі середньомісячної заробітної плати.

□ безвідсоткові позики на невідкладні потреби з погашенням 
заборгованості за період до шести місяців;



□ безкоштовні або з частковою (до 50%) оплатою транспортні та інші 
послуги;

□ безпроцентні позики:
* молодим сім’ям доІООООгрн.;
* на проведення весілля до 10000 грн.;
* на поховання близьких родичів до 10000 грн.;

VIII. ГАРАНТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ
ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ.

Підприємство гарантує свободу організації і діяльності трудового колективу, 
проведення у неробочий час загальних зборів трудового колективу.

IX. ЗМІНА ФОРМИ ВЛАСНОСТІ, ВЛАСНИКА.

Адміністрація підприємства зобов’язана завчасно інформувати трудовий 
колектив про зміну форми власності підприємства або його структурних 
підрозділів, а також власника підприємства.

X. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ.

10.1. У випадку невиконання або неналежного виконання обов’язків, 
передбачених цим договором, сторони несуть дисциплінарну, адміністративну 
або кримінальну відповідальність згідно з діючим законодавством України.
При цьому для притягнення осіб, які представляють власника або 
уповноважений ним орган, або уповноважені трудовим колективом органи, з 
вини яких порушено або невиконано зобов’язання по колективному договору, 
до адміністративної відповідальності обрана та уповноважена особа від 
трудового колективу або представник власника направляють відповідну 
інформацію в Міністерство Праці України для складання протоколу про 
адміністративне правопорушення, а для притягнення до кримінальної 
відповідальності -  в органи прокуратури.
До дисциплінарної відповідальності як посадові особи, так і працівники 
підприємства можуть бути притягнені тільки по результатам перевірки, в ході 
якої від порушника вимагаються письмові пояснення.
10.2. Спори між сторонами розв’язуються в порядку, встановленому 
законодавством України.
10.3. Притягнення до дисциплінарної, адміністративної або кримінальної 
відповідальності не включає цивільної, матеріальної чи інших видів 
відповідальності винних осіб.
10.4. Розголошення комерційної таємниці розцінюється в залежності від 
обставин як злочин або як порушення трудової дисципліни, за що працівника 
може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності, в тому числі 
звільнено з роботи.



XI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

11.1. Цей колективний договір вступає в силу з дня його підписання і діє 
протягом п'яти років до укладення нового колективного договору.
11.2. Зміни та доповнення до цього договору на протязі строку його дії можуть 
вноситись тільки при взаємній згоді сторін.
11.3. Контроль за виконанням договору здійснюється безпосередньо сторонами 
або уповноваженими ними представниками в порядку, узгодженому сторонами 
в окремій письмовій угоді.
11.4. Особи відповідальні за виконання передбачених договором заходів, 
звітують перед трудовим колективом про їх виконання не пізніше 15 січня 
поточного року.

Директор ПП «Авале 2011» Дацюк Н.І.

Уповноважена особа 
від трудового колективу Цвик Ю.С.



Додаток № 1

“ПОГОДЖЕНО”
Уповноважена особа

“ЗАТВЕРДЖ ЕНО”

лективу 

С. Цвик

ПОЛОЖЕННЯ
• • • ‘-Спро оплату праці працівників

І.Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене на підставі Кодексу законів про працю 
України, Закону України “Про оплату праці” та інших законодавчих та 
нормативних актів України з питань оплати праці на підприємствах.

1.2. Організація оплати праці на підприємстві спрямована на забезпечення 
винагороди кожного працівника за працю в залежності від складності і 
умов роботи, що виконується, його професійно-ділових якостей, 
результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Розміри витрат на оплату праці працівників підприємства 
визначаються власником підприємства, виходячи з обсягу очікуваного 
доходу і пов’язаного з ним обсягу робіт, включаючи адміністративно- 
управлінські роботи, кількості працівників, необхідних для виконання 
робіт, їх кваліфікації, враховуючи при цьому мінімальні норми і гарантії, 
встановлені державою.

Оплата праці на підприємстві проводиться на підставі штатного 
розпису.

1.3. Основним завданням підприємства в галузі оплати праці є забезпечення:
а зацікавленості кожного працюючого у виявленні та реалізації резервів 

можливостей підвищення результатів індивідуальної та колективної 
праці;

о відповідності між розміром оплати та трудовими зусиллями 
працівника, виходячи з результатів індивідуальної праці та оцінки 
індивідуального внеску в кінцеві результати роботи; 

о умов підвищення заробітної плати працюючих за рахунок особистих 
трудових зусиль.

2.1. Заробітна плата на підприємстві складається із основної заробітної плати 
(посадового окладу) та додаткової заробітної плати (доплат, надбавок).

2.2. Розмір посадового окладу не може бути менший ніж мінімальний розмір 
заробітної плати, встановлений чинним законодавством.

II. Заробітна плата.



2.3. Штатний розпис встановлюється наказом керівника підприємства за 
погодженням з особою, уповноваженою від трудового колективу.

2.4. Кошти на оплату праці працівників підприємства, порядок розрахунку 
яких встановлено законодавством України, відносяться на витрати 
виробництва.

2.5. Додаткова заробітна плата у вигляді доплат до тарифних ставок та 
посадових окладів:

1) за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника -  до 100% 
тарифної ставки (посадового окладу) відсутнього працівника;

2) за розширення зони обслуговування, або збільшення об’єму робіт -  до 
50% мінімальної заробітної плати;

3) за сумісництво професій (посад) -  до 50% тарифної ставки.
4) За роботу у нічний час з 22-00 до 6-00 год. -  20% часової ставки за 

кожний час праці; незмінною частиною посадового окладу кожного 
працівника є мінімальний розмір заробітної плати, встановлений 
чинним законодавством на момент нарахування заробітної плати.

5) За роботу у надурочний час та святкові дні оплата згідно КЗпП 
України

6) За виконання особливо важливої роботи на визначений строк -  до 50% 
посадового окладу.

7) При роботі з ядохімікатами проводити доплату до тарифних ставок і 
посадових окладів працівникам в розмірі 30% та з міндобривами 12% ( 
додаток 2).

2.6. Порядок визначення надбавок і доплат:
2.6.1. Встановлення розміру фонду додаткової заробітної плати для всіх 

працівників підприємства здійснюється на підставі даних 
бухгалтерського обліку, основним показником при цьому вважається 
місячний обсяг виробництва підприємства. При вирішенні цього питання 
слід дотримуватись принципу необхідності досягнення позитивного 
результату діяльності підприємства в цілому.

2.6.2. Право визначення конкретного розміру надбавок до посадових окладів 
надається директору підприємства.

2.6.3. Надбавки (доплати) мають зворотній характер, визначаються 
персонально кожному працівнику наказом директора. Розмір 
надбавки(доплати) залежить від:
□ кількості робочого часу, проведеного працівником на роботі;
□ якості виконання роботи;
□ трудового внеску працівника в результати діяльності підприємства.

2.7. Заробітна плата всіх працівників розраховується згідно відпрацьованому 
часу. Табель відпрацьованого часу ведеться щомісячно і затверджується 
директором підприємства.

2.8. За суттєві погрішності в роботі або грубі порушення трудової дисципліни 
за рішенням директора підприємства, погодженим з обраною та 
уповноваженою особою від трудового колективу, працівник може бути 
частково чи повністю позбавленим премії. Часткове або повне



позбавлення премії не є дисциплінарним стягненням і застосовується 
незалежно від факту притягнення працівника до будь-якого виду 
відповідальності за проступки, скоєні протягом кварталу.

III. Стягнення за порушення трудової дисципліни.

Дисциплінарні стягнення застосовуються до працівників за порушення 
трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, невиконання 
або неналежне виконання покладених на них обов’язків, перевищення 
службових повноважень, а саме:

□ відсутність на роботі більше трьох годин, а також поява на роботі в 
нетверезому стані вважається прогулом;

п простій з вини робітника оплачується у розмірі 2/3 тарифної ставки ( 
посадового окладу);

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише 
одно дисциплінарне стягнення. За порушення трудової дисципліни можуть 
бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:

□ догана;
□ звільнення з роботи.
При застосуванні дисциплінарного стягнення порушник зобов’язаний 

надати адміністрації письмове пояснення. Відмова працівника надати таке 
пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням 
проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи 
часу хвороби або перебування працівника у відпустці.

Стягнення оголошується наказом і повідомляється працівнику під 
розписку.

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення 
працівника не було піддано новому дисциплінарному стягненню, то він 
вважається таким що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до 
того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до 
закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи 
заохочення не застосовуються.

IV. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну
підприємству.

4.1. Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну 
підприємству внаслідок порушення покладених на них трудових 
обов’язків. Матеріальна відповідальність покладається на працівників 
тільки за пряму дійсну шкоду, і за умови, коли та шкода заподіяна 
підприємству винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника.



Ця відповідальність обмежується певною частиною заробітку працівника 
і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди.

4.2. Працівник, який заподіяв шкоду, може добровільно покрити її повністю 
або частково. За згодою директора підприємства працівник може 
передати для покриття заподіяної шкоди рівноцінне майно або поправити 
пошкоджене. За шкоду, заподіяну підприємству при виконанні трудових 
обов’язків, працівники, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну 
відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого 
середньомісячного заробітку.

4.3. За псування або знищення через недбалість працівники несуть обмежену 
матеріальну відповідальність у розмірі заподіяної з їх вини шкоди, але не 
більше свого середньомісячного заробітку.

4.4. Працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі 
шкоди, заподіяної підприємству у випадках, коли:

1) між працівником і підприємством укладено письмовий договір про 
взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності за 
незабезпечення цілості майна та інших цінностей, переданих йому для 
зберігання абр для інших цілей;

2) майно та інші цінності були одержані працівником під звіт та разовою 
довіреністю або за іншими разовими документами;

3) шкоду завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, 
переслідуваних у кримінальному порядку;

4) шкоду завдано працівником, який був у нетверезому стані;
5) шкоду завдано недостачею, умисним знищенням або умисним 

зіпсуванням матеріалів, інструментів та інших предметів, переданих 
працівникові у користування;

6) шкоду завдано не при виконанні трудових обов’язків.
4.5. Покриття шкоди працівниками провадиться шляхом відрахування із 

заробітної плати працівника згідно наказу директора підприємства. Із 
кожної заробітної плати працівника може бути відраховано не більше 
50%, аж до повного відшкодування суми, передбаченої даним розділом.

Директор Дацюк Н.І.



Додаток № 2

Ю.С. Цвик

“ПОГОДЖ ЕНО”
Уповноважена особа
від трудового ршективу

‘ЗАТВЕРДЖ ЕНО’

ІН.І. Дацюк

Комплексні заходи поліпшення
гігієни праці та виробничого середовища;

Ідентифікаційним )/  .е N

№
п/п

Найменування
заходів

Термін
виконання

Відпов. за виконання Відм. про 
виконання

1. Обладнати всі виробничі і 
адміністративні 
приміщення куточками 
охорони праці та 
пожежної безпеки.

щ орічно Керівники 
структурних 

підрозділів(призначені 
наказами віповідальні 

особи).
2. Придбати необхідну 

літературу з питань 
охорони праці та 
здійснювати її періодичне 
оновлення

по мірі 
необхідності

Директор Дацюк Н.І.

3. Проводити інструктажі з 
охорони праці та  
пожежної безпеки;
Вести відповідні журнали 
інструктажів з охорони 
праці та пож еж ної 
безпеки.

У
встановлений

термін;
постійно.

Директор Дацюк Н.І. 
Майстер виробництва 
Цвик Ю.С., інженер- 

енергетик 
Макаров В.В.

керівники 
структурних 

підрозділів(призначені 
наказами віповідальні 

особи).
4. Розробляти нормативні 

акти з охорони праці та 
пожежної безпеки, що 
діють на підприємстві і 
стежити за їх  виконанням

постійно Директор Дацюк Н.І. 
Майстер виробництва 
Цвик Ю.С., інженер- 

енергетик 
Макаров В.В.

керівники 
структурних 

підрозділів(призначені 
наказами віповідальні 

особи).
5. Своєчасно проводити 

ремонті роботи, 
обслуговування

постійно Інженер-енергетик 
Макаров В.В



електрообладнання та 
освітлювальних мереж  в 
виробничих, службових, 
господарських та 
складських приміщ еннях 
підприємства та 
обладнати відповідно 
вимог

6. Своєчасно 
організовувати 
проведення підготовки 
приміщень до зим ової 
(літньої) експлуатації

щ орічно Директор Дацюк Н.І. 
Майстер виробництва 
Цвик Ю.С., інженер- 

енергетик 
Макаров В.В.

керівники 
структурних 

підрозділів(призначені 
наказами віповідальні 

рсоби).

Майстер виробництва Цвик Ю.С.

Інженер-енергетик Макаров В.В.



Додаток № З

^  ’ //  Ю.С. Цвик

“ПОГОДЖ ЕНО”
Уповноважена особа
від трудовогоДолективу

“ЗАТВЕРДЖ ЕНО’

$ 9
1=1" А& ^

А  Ідентифікаційним М

ктор 
1111 «А^алс 2011» 

КуМ.І. Дацюк

Перелік
професій та посад працівників, яким безоплатйо видається спеціальний

№ Код КП Професійна назва Н ай м ен ув ан н я П озн ач ен н я С трок

п /п
Згідно з роботи сп ец одя гу , захи сн и х носіння

ДК сп ец в зуття  та  інш их вл асти в остей (м ісяц і)
003:2010 засобів (ти п . М ар к а)

ін ди в ідуал ьн ого
захи сту

313

1 2 3 4 5 6

1 Костюм бавовняний Пн 12
Черевики шкіряні Ми 12
Рукавиці комбіновані Ми, 3 2
Окуляри захисні До зносу
Берет бавовняний 12

В ерстатник Навушники протишумові До зносу
7423 деревообробних На зовнішніх роботах

верстатів узимку додатково: 
Куртка бавовняна Тн 36

1 утеплена Тн 36
Штани бавовняні ТнЗО 48
утеплені 
Чоботи утеплені

2. Костюм НлНмМн 12
Берет НлНм 12
Білизна натільна ЗМи НмЗсМиСж 6
Напівчеревики МиНм 12
Рукавички 3
Окуляри захисні закриті До зносу
Респіратор газозахисний 
Під час приймання та 
розфасування

До зносу

8155
О ператор заправних нафтопродуктів у дрібну 

тару додатково: НлНмМнстанцій Фартух з нагрудником МиМп 6
Рукавиці
На зовнішніх роботах у

2

мокру погоду додатково: 
Плащ з капюшоном 
На зовнішніх роботах

Вн
Черговий

узимку додатково: ТнвНм
Костюм утеплений ТнЗОМиСж Тнв 36
Чоботи ТхпНмМи 36
Шапка 36
Рукавички 12

Майстер виробництва 

Інженер-енергетик

Цвик Ю.С. 

Макаров В.В.



Додаток № 4

Ю.С. Цвик

“ПОГОДЖ ЕНО”
Уповноважена особа
від трудов^о колективу

“ЗАТВЕРДЖ ЕНО’

_Д Й |̂ тор

§ к Шв д  ч—т я
И  , Л  Ідентифікаційний // М 

,  код /М Л

І̂ГІ «Арале 2011» 
Дацюк

ПЕРЕЛІК

професій робітників з ненормованим робочим днем, яким встановлена
додаткова відпустка

№ п\п Назва професії Кількість
Д Н ІВ

1 Директор 7
2 Інженер-енергетик „ /? 7

Майстер виробництва 

Інженер-енергетик

Цвик Ю.С. 

Макаров В.В.



Додаток № 5

Ю.С. Цвик

ПОГОДЖ ЕНО”
Уповноважена особа
від трудевогр^колективу

“ЗАТВЕРДЖЕНО’

^ Ід е н т и ф ік а ц ій н и й

тор
' с 2011» 
;ї. Дацюк

:м

Перелік

професій і посад працівників, яким безоплатно видається мило у  зв'язку з 
виконанням робіт, пов'язаних із забрудненням

№№
з/п

Найменування виробництв, робіт, цехів, 
професій та посад

Кількість мила в 
грамах

1 Верстатник деревообробних верстатів 400
2 Оператор заправної станції 400

Примітка: Власник повинен забезпечити наявність достатньої кількості 
мила біля умивальника, незалежно від видачі мила на руки.

Майстер виробництва 

Інженер-енергетик

Цвик Ю.С. 

Макаров В.В.



Додаток № 6

Ю.С. Цвик

ПОГОДЖ ЕНО”
Уповноважена особа
від трудового колективу

але 2011» 
ї>Н.І. Дацюк

г д

ЗАТВЕРДЖЕНО’

а д
Ідентифікаційний

ПЕРЕЛІК

робочих місць, професій та посад, працівникам яких за результатами 
атестації робочих місць за умовами праці підтверджено право на пільги і 

компенсації, передбачені чинним законодавство.
№
п/п

Найменування підрозділу, 
робочого місця

№
робочого

місця

Назва професії в 
трудовій книжці згідно 

ДК003-2010

Щорічна 
додаткова 

відпустка, днів

Доплата до 
тарифної 
ставки,

%

Безкоштовна 
видача 
молока, 

Так чи ні
1 Дільниця переробки 

деревини
1 Верстатник

деревообробних
верстатів

7 12 Ні

Майстер виробництва 

Інженер-енергетик

Цвик Ю.С. 

Макаров В.В.
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