колЕктивнпЙ договtр
мDк роБотодАвцЕм тл прлцлвItпммп
ТОВАРИСТВЛ

З ОБМЕЖЕНОЮ

вlдповlмllънлстю
<сБЕТоН ГРУП-4>

на 2О21-2О26рр,

:\

Загальними зборами працlвникl

ТзОВ ,Бетон Груп-4
Протокол N9

вiд (04> сiчня 2021 рок

Колективний доrовiр,
прийнятий на загальних зборах працiвникiв
Товариства з обмех(ёною вiдповiдальнiстю
"Бетон Груп.4"

ч

Ужгород

метою сприяння реryлюванню трудових вiдносин

i

соцiально_еконо[,iiчних iHTepeci

в iвласникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю ,,Бетон Груп-4",

ВласнUкU Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
Груп-4', яке надалi йменуетьс
'Бетон
), в особi уповноваженого - директора Шеверя
Ярослава Вiкторовича, надаJ
D, з однiоТ сторони, i
1рацiвнUкч Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
Груп_4", в особi обраноrо
'Бетон
ого представника
працiвникiв Добонiй
Боrдана Юрiйовича, надаJ
), Иалi по Договору: разом роботодавець i працiвники - "Сторони"), пiдписали це
ий договiр (далi - <договiр>) про насryпне.

вiд

l. заrальнi положення

Цей колеfiивний договiр складений вiдповiдно до Закону УкраТни (Про колеfiивl
iугоди); BiH визнача€ взасмнi виробничi, трудовi i соцiально-економiчнi вИносини Mi,

м l працlвниками пlдприемства.
цього колективного договору е обов'язковими мя обох cтopiн. Цi умови не можг
становище працiвникiв порiвняно з дiючим законодавством УкраIни, в протилежном
Ear визнаються недiйсними,
13, жодна зi cTopiн, lло пiдписала колекгивний договiр, не може в односторонньому порядк
виконання иого положень,
Цей колекгивний договiр чинний у випадку змiни складу, струlсури i найменуванн
а у випадку його реорrанiзацi-l BiH може буги переглянуrий за згодою cтopiн,
3мiни власника пiдприомства чиннiсть колективного доrовору зберiгаоться протягом строк
: але не бiльше одного року, У цей перiод Сторони повиннi розпочати переговори пр
нового чи змiну дiючого колективного договору.
' Положення даного колективноrо договору набувають чинностi з моменту йоrо пiдписанн

' 2 Умови

:
':
--

Эторони повиннi розпочати переговори цодо укладення нового колективного договору н
перiод не пiзнiцlе, як за 2 мiсяцi до закiнчення дiТ даного колективного договору,
Положення цього колективного договору дiють до пiдписання нового колективног

':

Зчlни iдоповнення в цей колекгивний договiр мо)lqль ввоситись ли!Jе за шаемною згодоl
:-:с, i i набирають чинностi тiльки пiсля ii затвердження загальними зборами трудовог
ТЮВ ,Бетон Груп-4"
2.

Орrанiзацiя виробництва, працi, забезпечення продуктивноiзайнятостi

:- -:/довi

договори (контраlсги), що пiдписуються пiдпри€мством з працjвниками не можуг
У випадку виникнення такого протирiччя вiдповiдl
трудового договору (контракгу) визнаються недiйсними.
Роботодавець не вправi вимагати вiд працjвника виконання роботи, не обумовлен(
доlовором (контракгом). Пiдприемство зобов'язане передбачити в трудовому договоl
чи розробити i затвердити для кожного працiвника йоrо функцiональнi обоЁ'язк!
його з ними i вимагати лише ii виконання. В функцiональних обов'язках чи в трудовоlй

цьому колективному договору.

;:

.Eвopl

(контракгi) може буги передбачено виконання одним з працiвникaв обов'язкaв iнtлого лише у
iнtJJих важливих
причому Taki обов'язки мощrть покладатися на iн[цого працiвника лиL!е з врахуванням Йоrо
можливостi виконувати Тх, тобто з врахуванням необхiдноi професiйноI пiдI-отовки i
-rlbнoi при виконаннi безпосереднiх обов'язкiв.
-,{ятостi
2,З, Кожний працiвник зобов'язаний пiдпорядковуватись правилам внугрitлнього трудового

fliадхах тимчасовоI вИслностi останнього у зв'язку з хворобою, вiдпусткою чи з

rrян,

Е]орядку, (Додаток N9 1) сумлiнно iякiсно виконувати cвoi обов'язки, працювати чесно i
.dросовaсно, дотримуватися дисциплiни працi, своечасно i точно виконувати вказiвки роботодавця,
Е:rимуватись трудовоI i технологiчнот дисциплiни, вимог нормативних акгiв з охорони працi,
.saiливо ставитися до майна пiдпри€мства, на прохання роботодавець пiдпри€мства надавати
,тх про виконання cвoix конкретних обов'яэкiв.
2.4, Працiвники можль буги звiльненi з пiдприемства у випадку змiн в органiзацi'i виробництва i
lEa]i, в тому числi лiквiдацii, реорганiзацii або перепрофiлювання пiдприсl!,tства, скорочення
.сльностi або щтату працiвникiв, Про майблне звiльнення працiвники персонально
rЕЕреАхаються роботодавцю пiдприсмства не пiзнi[!е нiж за два мiсяцi, одночасно з
чЕtедкенням про звiльнення роботодавець пiдпри€мства пропону€ працiвнику iншу роботу на
,ryу х( пiдприсмствi. При вiдсrтностi роботи за вiдповiдноlо профеdею чи спецiальнiстю, а також у
Bi вИмови працiвника вiд переведення на iнLlly робоry на тому ж пiдпри€мствi, працiвник, за сsоiм
Еtсудом, звертасться за допомогою до державноТ слрlби зайнятостi або працевлаL!товуоться
а.осгiЙно,
2 5, Звiльнення працiвникiв допускаеться лище пiсля використання Bcix наявних i додатково
:-ъор€них можливостей для забезпечення зайнятостi на пiдприемствi.
З. Нормування i оплата працi, вGтановл9ння формиt системи,
й iнших видiв трудових виплат

розмiрiв заробiтноi платr{

З,1, Виплачувати заробiтну плаry двiчi на мiсяць: за l половину мiсяця - 22 числа поточноlо
за ll половину мiсяця - 07 числа наступного мiсяця. У разi коли день виплати заробiтноi
-..lати збiгаеться з вихiдними, святковими або не робочим днем,3аробiтна плата виплачуеться

ýця,

€передоднi.
3,2, Вiдомостi про оплаry працi працiвникiв надаються iнLUим органам iособам лище у

:lпадках, прямо передбачених законодавством,
З,З, При пiдписаннi трудовоrо доrовору (контракту) роботодавець пiдпри€мства доводить до
адома працiвника розмiр, порядок iTepMiH виплати заробiтноi плати, умови, згiдно з якими мо)lqпь
атйснюватися лримання iз заробiтноi плати,
З.4, Струfiура заробiтноТ плати складаеться з ocнoвHoi iдодатковоI зарплати, а також iнших
эохочувальних i компенсацiЙних виплат, змiст яких полягае в насryпвому. Основна заробiтна плата
€ обов'язковою винаrородою працjвнику за виконану ним робоry зriдно з установленими нормами
-раф (норми часу, виробiтку, обслуговування, посадовi обов'язки) i встановлюеться у виглядi
iарифних ставок (окладiв) i договiрних розцiнок для робочих i посадових окладiв для слрlбовцiв,
Jодаткова заробiтна плата
це винагорода за працю понад встановленi норми, за TpyдoBi успiхи i
i!нахiмивiсть, особливi умови працi, вона вмючаб доплати, надбавки за розtlJирений обсяг робiт,
€дбавка за виготовлення блокiв, премii передбаченi чинним законодавством (наприклад, доплата
сlмiщення професiй (посад), доплата за виконання обов'язкiв тимчасово вiдсуrнього працiвника,
Фпенсацi-l при службових вiдрядженнях, доплата за робоry в понадурочний час, у святковi i
.€робочi днi, у нiчний час, компенсацiя за знос iHcTpyMeHTiB, що налех€ть працiвникам тощо),
З,5. KoHKpeTHi розмiри тарифних sTaBoK Иоговiрних розцiнок) робочих i посадових окладiв
эчrбовцiв визначаються на ocнoвi штатного розпису у суворiй вiдповiдностi з професiяlvи,
салiфiкацiею працiвникiв, складнiстю та умовами виконуваноI ними роботи i встановлюються у
Фrому випадку в окремому трудовому договорi (KoHTpaKTi) з працiвником. При цьому основна
!аробiтна плата не може бути менLлою встановлено[о законодавством УкраТни мiнiмального розмiру
Фобiтноi плати.
З.6. Виплата винагороди за робоry понад встановленi норми, виплата надбавок, гарантiйних i
qaпенсацiЙних виплат, передбачених чинним законодавством (наприклад, доплата за сумiщення
тофесiй (посад), доплат за виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника, компенсацiй
слr2кбових вiдрядженнях, доплат за робоry в понаАурочний час, у святковi iнеробочi днi, у
<..rйй час, компенсацiй за знос iHcTpyMeHTiB, lло належать працiвникам тоцо реryлю€ться чинним
rciiодавством Украiни),
3,7, За рiщенням роботодавець пiдприемства, працiвникам пiдприемства може надаватися
Еrерiаr,]ьна допомога на оздоровчi та iнuJi цiлi, а також iнLli заохочувальнi та компенсацiйнi
r!лати, передбаченi чинним законодавством УкраТни,
З,8, Для працiвникiв пiдпри€мства встановлюоться почасова форма оплати працi,

-

э

ъr

4. Рехим роботи, тривалiсть робочоrо часу l вlдпочинку
4.1. На пiдпри€мствi встановлюеться наступний режим роботи:
початок роботи
08.00;
закiнчення роботи
17,00;
перерва мя вiдпочинку i харчування
з 12,00 до 1З,00;
субота i недiля
вихiднi днi,

-

.1,1, при

-

-

виробничий

необхiдностi на пiдприемствi мохе бути встановлений двозмiнний
роботи, про який буде повiдомлятися наказом по пiдприемству, а також робота у вихiдвi або

ia.2, напередоАнi св'яткових i неробочих AHiB тривалiсть роботи працiвникiв скорочуеться на

.одину.

ia,3. щорiчна вiдпустка для працiвникiв пiдпри€мства

встановлюсться тривалiстю 24

х днl,

44, За сiмейними обставинами й iнцJими поважними причинами працiвникам, згiдно з iiнiми

можуть надаватись KopoTKoTepMiHoBi вiдпустки без збереження заробiтноТ плати TepMiHoM,
ий мiж праLliвником i роботодавцем пiдприомства, але не бiльше 15 календарних днiв
5. Прийом

iзвiльнення працiвникiв

51, Не допускаеться звiльнення лрацiвника у зв'язку з лiквiдацiею робочого мiсця, якщо до

!Е1€ння

пенсiйного BiKy йому необхiдно пропрацювати з (три) роки.

52, KoнTpal(гнa форма трудового договору застосовуеться у випадках, передбачених чинниu

эlодавством
5

Укра'iни,

3. Роботодавець зобов'язаний ознайомити кожного працiвника з колективним договорм

,tEToU

трьох днiв з моменry прийнятгя на робоry,
6.

Умови i охорона працi

5 1 Створення безпечних умов працi е обов'язком роботодавця пiдприемства, яка органiзовуе
працi на робочому мiсцi, безпеку технологiчних процесiв, маtUин, механiзмiв, обладнання,

F,
rrдrr засобiв
.lФаivввих

виробництва, наявнiсть засобiв захисry, вiдповiднiсть санiтарно-поблових

актaв з охорони працi згiдно вимог чинного

законодавства,

5 2. Роботодавець пiдприемства розробляе за участю cтopiн lлорiчнi Комплекснi заходи для

встановлених нормативiв та пiдвищення iснуючого рiвня охорони працa, (Додаток N9 2 )
я цих заходiв здiЙснюоться за рахунок роботодавця,
5 З,На роботах iз шкiдливими i небезпечними умовами працi, а також на роботах пов'язаних iз
або несприятливими метеоролоriчними умовами працiвникам видаються безплатно
--ановленими нормами спецiальний одяг, спецiальне взупя та iнщi засоби iндивiдуального
а також мийнi та знешкоджувальнi засоби (Додаток N9 З),
a 4 Працiвник мае право вiдмовитися вiд дорученоТ роботи, якщо створилася виробнича
я небезпечна мя його життя чи здоров'я, або мя людей, якi його оточують, або для
середовища чи довкlлля.
: 5 Працiвник мао право розiрвати трудовий договiр за власним бажанням, якщо власник не
законодавства про охорону праqi, умови колективного договору з цих питань,
a 5 Працiвник зобов'язаний знати i виконувати вимоги нормативних акгiв про охорону працi,
ловедiнки з маtлинами, механiзмами, обладнанням, iншими засобами виробництва,
засобами iндивiдуальноrо i колективного захисту, вчасно проходити медичнi огляди.
Роботодавець пiдприемства мае право притягнуги працiввика, який ухиля€ться вiд
обов'язкового медичного огляду до дисциплiнарноi вiдповiдальносгi iзобов'язаний
його вiд роботи без збереження заробiтноi плати,
: - ПраLlвники пiдлягають обов'язковому страхуванню вiд нещасного випадку на виробництвi
оrо захворювання, якl спричинили втрату працездатностl,
::_(одування шкодй заподiяноi працiвниковi внаслiдок уцJкодження його здоров'я або cMepтi
здiйснюеться Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi
до Закону Укра-lни " Про заrальнообов'язкове дер)i(авне соцiальне страхування вiд
випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату
Працiвники зобов'язуються використовувати наданi Тм в користування (ро3порядження)
засоби, TexHiKy та iнще майно пiдприсмства тiльки в службових цiлях,

7.

Соцiальнi

пiльг1,1 i гарантiТ

71, Роботодавець пiдприемства гаранry€ надання працiвникам з попереднiм погодженням
но часу для проходження медичних оглядiв, отримання медичноI допомоги, вiдвiдування
Ених органiв мя вирiшення необхiдних житлово-побуrових проблем працiвникiв без

*ння

будь-яких стягнень iз заробiтноI плати чи iнщих безпiдставних санкцjй,

7,2, Вагiтним жiнкам, починаючи з 5-rо мiсяця вагiтностi, за згодою мiж роботодавцем i
lLзником може бли встаномено скорочений робочий день зi збереженням середньоi заробiтно'l
E1l
7 3, За рахунок пiдприемства працiвникам моrоль надаватись роботодавцем безпроцентнi

Er

на умовах, визначених за згодою мiж працiвником i адмiнiстрацi€ю.

7,4. Роботодавець забезпечу€ пiдготовку та перепiдготовку кадрiв, стимулю€ всебiчне

._еlня

працiвникiв.
7,5, Працiвник повинен поглиблювати cвoi фаховi знання i вмiння, освоювати cyMbKHi або iHmi
ЕФесi[, в яких виникае потреба у пiдприемства,
8.

Гарантiiдiяльностi представницьхих орrанiзацiй працiвникaв

8.1, Пiдприомство гарантуе свободу створення i дiяльностi профспiлковоi органiзацiТ, ради
проведення в неробочий час загальних зборiв трудового колекгиву,
8,2, Сторони вважають, |цо договiрне реryлювання соцiально_економiчних вiдносин на
Еlципах соlliального партнерства € об'€fiивною необхiднiстю.
8,3. Основними формами реалiзацii соцiального партнерства визначаються консультацii та
о*робiтництво cтopiн, а також розв'язання конфлiкгних сиryацiй на ocнoBi посередництва та
|р. ирення згiдно з чинним законодавством Украiни.

Еli9никiв,

9.

Вiдповiдальнiсть cтopiH, вирiщення Gпорiв

У

випадку невиконання чи неналежного виконання обов'яэкiв, передбачених цим
сторони несугь вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства,
9.2. Суперечки Mix( сторонами вирitлуються в порядку, встаноменому законодавством
У4ЕТни.
9.з. Притягнення до дисциплiнарноТ, адмiнiстративноi чи кримiнально-l аiдповiдальносI не
t:r!lочае цивiльно-правовоi, матерiальноi чи iнLIJих видiв вiдповiдальностi винних осiб,
9,1.

ф.овором, ,

l0. Прикiвцёвi полоr(9нхя
10.1. Строк дii цього договору
грудня 2026 року.
- до'З0"
10.2. Контроль за виконанням
договору здiйсню€ться

безпосередньо сторонами чи
ними
представниками
в
порядку,
визначеному
сторонами.
tЕlовакеними
10.3. Сторони, якi пhписали цей колекrивний доrовiр, двiчi на piк, не пiзнiцJе 01 липня lJU
звiryють один перед одним про його виконання,

lrl.{,

: :-iа з обмеженою вiдповИальнiстю

Представник вiд працiвникiв
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
Груп-4'
'Бетон
Добонiй Б,Ю

Додаток Ns1

прдвилд
го т рудо в о го ро зп о рядку
спiвробimнuкiв mоварчсmва з обмеженою вidповidальнiсmю
,Fеmон Груп-1"
в н ут р l ш н ьо

И,01.2021р,

м, Ужгород

1. Порядок прийому iзвiльнення працiвникiв.

1,1. Працiвники реалiзують сво€ право на працlо lлляхом укладення трудовоrо договору про
робоry на пiдприемствi,
1,2. При прийомi на робоry адмiнiстрацiя фiрми вимагае вiд того, хто влаштовуоться на
робоry, подавати:
-трудову книжку, оформлену у встановленому порядку (якщо особа влаl!ryвалася на роботу
вперще, - довiдку про останне 3аняття, видану за мiсцем проI.J4вання вiдповiдною житловоексплуатацiйною органiзацiею);
-вiйськовий квиток;
-паспорт;

-довiдку про присвоення iдентифiкацiйного коду;
-диплом (свiдоцтво) про закiнчення учбового закладу (при необхiдностi);
_заповнити анкету встановленого зразка,
Прийом на робоry без зазначених документiв не допуска€ться. При прийомi на роботу, що
потребуо спецiальних знань, адмiнiстрацiя фiрми може вимагати вiд працiвника пред'явлення
диплома або iнtUого документа про здобуry ocBiry або фiхову пiдготовку. Прийом на робоry
оформлюеться наказом дирекгора фiрми, цо оголошуоться працiвнику пiд роэписку. У наказi
зазначасться найменування роботи (посади) вiдповiдно до цJтатного розпису i умов оллати працi,
1.3, При прийомi працiвника на роботу або при переведеннi його на iнLue мiсце
у
встановленому порядку адмiнiстрацiя фiрми зобов'язана;
-ознайомити працiвника з дорученою роботою, умовами й оплатою працi, роз'яснити його
права i обов'язки;
-ознайомити його з правилами внrтрiшньоrо розпорядку i колекrивноrо договору. lло дiе на
пiдприсмствi;
-провести iнструкгаж з технiки безпеки, виробничоТ caнiтapi-l, гiгiени працi, протипожежноI
безпеки та правил з охорони працi,
1 ,4 На Bcix працiвникiв, якi пропрацювали понад 5 днiв,заводять трудовi книжки в порядку,
встановленому чинним законодавством. yciM працiвникам з вiдрядною оплатою бухгалтер
видае пiд час виплати эаробiтноI плати розрахунковi листки,
1,5 Працiвники мають право розiрвати трудовий договiр, укладений на невизначений строк,
попередивtли про це дирекrора пiдпри€мства письмовою заявою не пiзнiце за два тижнi.
1.6 За домовленiстю мiж працiвником i дирекгором пiдпри€мства трудовий договiр мох(е бути
розiрваний iдо закiнчення строку попереркення про звiльнення, У разi розiрвання
трудового договору з iнiцiативи працiвника з поважних причин, передбачених чинним
законодавством (ч,1 iЗ ст. З8 КЗпП), адмiнiстрацiя звiльняб працiвника у строк, зазначений
працiвником у заявi про звiльнення.
1,7 Працiвнику, lло звiльняеться, надаоться час необхiдний для предачi справ та матерiальних
цiнностей, якi за ним рахуються, а такоr( розрахунку з Bciмa слуя(бами i вiддiлами,
Документальнi матерiали та матерiальнi цiнностi передаються по акry, про lло робиться
вiдмiтка в обхiдному листi цього працiвника,
По закiнченнi зазначених TepMiHiB попередження працiвник мае право припинити роботу, а
адмiнiстрацiя пiдприомства зобов'язана видавати йому трудову книжку та здiйснити з ним
розрахунок, За домовленiстю мiж працiвником i дирекrором трудовий договiр може бrти розiрваний i
до закнчення Tepмiнy попередження про 3вiльнення,
Термiновий трудовий договiр пцляrас розiрванню достроково на вимоry працiвника у
випадках його хвороби або iнвалiдностi, lло перецJкоджають виконанню роботи за доrовором,
порушення дирекrором законодавства про працю, колективного або трудовоrо доrовору й з iнLlJих
поважних причин.
Припинення трудового договору оформляоться наказом директора,
День звiльнення е ocTaHHiM днем роботи, Працiвник, lло звiльняеться, зобов'язаний
прд'явити в цей день обхiдний лист встановленого зразка, який свiдчить про те, що BiH передав у

працi

встановленому порядку справи та матерiальнj
цiнностl, а адмiнiстрацiя фiрми зобов'язана видати
працiвнику його трудову книжку з внесеним записом про звiльнення
iзробити з ним остаточниЙ
розрахунок-

2, 1,Працiвники

2.

ocHoBHi обов'язки працiвникiв.

зобов'язанi:
_ працювати чесно i сумлiнно,
дотримуватись дисциплiни працi, своечасно i точно виконувати
розпорядження адмiнiстрацiТ та вимоги BHгpiLUHix iнструкцiй та положень;
використовувати весь робочий час для продуlсивноi працi,
угримуватися вiд дiй, що
заважають iншим працiвникам виконувати Пнiтрудовi обов'язки;- '
_ полiпшувати якiсть роботи;
сво€часно виконУвати плановiнормиЗ найменщими
трудових iфiнансових pecypciв;
_ додержуватися вимог з охорони праl{i, технiки безпекивиратами
i протипожежно-l охорони, пр"цюв6r"
у
виданому спецодязi;

-

-

_

вживати заходiв lлодо негайного усунення причин i
умов, що перешкодхаlоть або ускладнюють
'
нормальну роботу i негайно повiдомити про Tet
що трапилося, адмiнiстрацiЬ фiрми;
- . гримувати своо робоче мiсце, обладнання у порядку, чистотi i передавати ix такими
змiню€,а також,дотримуватися чистоти вМiлi (ieii), встановленого порядку
у
:р:лч:]|I::тII
i::o
зоереження матерlальних
цiнностей i документiв
Коло обов'язкiв (робiт), якi виконуе кожний працiвник за своIм
фахом, квалiфiкацiею або
посадою, визначаэться посадовими iнструкцiями, слуЮовими iнструкlliями,
трудовим та
колективним договором та у вiдповiдностiдо Статrгу компанiТ,

3. ocHoBHi обов'язки адмiнiстрацii..

1 Адмiнiстрацiя компанi-r зобов'язу€ться:
_правильно орrанiзувати
роботу працiвникiв, щоб кожен працював за своою спецiальнiстю i
квалiфiкацiою, мав закрiплене за ним робоче мiсце, сjоечасно, згiдно з встанЬвленим
завданням, був забезпечений роботою протяtом
усього робочого дня, забезпечити здоровi
безпечнi умови працi, ресурси, необхiднiдля беiперер;ноi
.i
ритмiчноI роботи;
-здiЙснювати заходи lлодо пИвицення ефекгивностi i кулjryри
працi'
_своечасно доводити плановi норми,
забезпечувати it виконання необхhними трудовими i
фiнансовими ресурсами;
_постiйно
удосконалювати органiзаqjю оплати пpalli, [!ироко застосовуючи колективнi форми
оплати за кiнцевим результатом роботи. пiдвиlлувати якiсть нормування працi;
забезпечувати матерiальну зацiкавленiсть працьникiв
у резул;татах Тхньот особистот
працi й у загальних результатах роботи;
-видавати заробiтну плату у встановленi термiни;
-забезпечувати суворе дотримання трудовоi дисциплiни;
-неухильно дотримувати законодавства про працю i правил охорони
працi;
-вживати необхiдних заходiв щодо профiлаlсики
фiхових i iн[lJиi захворювань робiтникiв;
-постiйно контролlовати знання iдотримання
робiдниками yclx вимоr iнструкцiЙ iз технiки
безпеки, виробничоТ санiтарiT i гiriени працi, протипожеiноI охорони.
3,

4. Робочий час.

4.'1,Час початку i за{iнчення роботи.i перерви мя вiдпочинку встановлюеться такий:
Режим роботи ТзОВ
"Бетон Груп-4'':
Щоденно з 8-00 до 17-00
Обiдня перерва з 12_00 до 13_0О
Вихiднi днi субота, недiля.
4.2, До початку роботи кохен працiвник i слу.,кбовець зобов'язаний зафiксувати
свiй прихiд на
робоry, а по закiнченнi робочоrо дня,
4.3. Адмiнiстрацiя фiрми зобов'язана органiзувати облiк явки на
робоry i вiдходу э роботи. Бiля
чiсця облiку повинен бути годинник, що правильно вказуе час. Прiцiвника, який з'явиться
на
робоry у нетверезоМу cTaHi, адмiнiстрацiя фiрми не допускао до Ьоботи в цей
робочий день,
4,4. Забороняеться в робочий час:
-вИривати робiтникiв вiд ].xHboi безпосередньоI роботи, викликати або наЙмати it
для
виконання суспiльних обов'язкiв i рiзного роду заходiв, не пов'язаних з
дiяльнiёiю 4iрми,
без дозволу адмiнiстрацiT фiрми.
-ВIФвати спиртнi напоТ та наркотичнi 3асоби.

4,5.Черговiсть надання lлорiчних вiдпусток встановлlооться адмiнiстрацiею з урахуванням
необхiдностi забезпечення нормативноI роботи пiдпри€мства i сприятливих умов для вiдпочинку
працiвникiв. Графiк вiдпусток склада€ться на кожен калеlцарний piK не пiзнiчJе 25 сiчня
поточноrо року iдоводиться до вiдома ycix працiвникiв,

5. 3аохочення за успiхи в роботi.
5.1.3а зразкове виконання трудових обов'язкiв, тривалу i бездоганну працю й за iнmi
досягненя в роботi передбачаються TaKi заохочення.
-видавання премiТ;
-нагородження коштовим подарунком;
-подяка,
Заохочення оголо[lJуеться в наказi, доводиться до вiдома всього колективу i заносяться до
трудово-t книжки працiвника,
5,2.Працiвники, якi успiцJно i сумлiнно виконують cвo-lTpyдoBi обов'язки мають переваги при
просуваннi по роботi,

6.

Вiдповiдальнiсть за порушення трудовоi дисциплiни.

з

вини
6.1.Пору[!ення трудовоТ дисциплiни, тобто не виконання або ненале}(не виконання
спричиняс
вжиття
заходiв
працiвника покладених на нього трудових обов'язкiв,
дисциплiнарного
впливу, а також iн|.!их заходiв, передбачених чинним закоllодавством, Рiщення про притягнення
працiвникiв до дисциплiнарноТ вiдповiдальностi приймаеться дирекгором пiдприбмства,
6.2.3а поручJення трудово-l дисциплiни до працiвника мо)€ бли застосовано один зi таких
заходiв дисциплiнарного стягнення:
- догана;
- звiльнення,
Обираючи вид стягнення адмiнiстрацiя пiдприемства ма€ враховувати стiпiнь тяжкостi
вчиненого просryпку та заподiяну ним LUкоду обставини за яких вчинено проступок, а також
попередню трудову дiяльнiсть працiвника,
6,3. Звiльнення як захiд дисциплiнарного стягнення застосовуеться вiдповИно до п, 3, 4, 7, 8
ст. 40, ст, 41 КЗпП у таких випадках:
- систематичне невиконання працiвником без поважних причин обов'язкiв, локладених на
нього трудовим договором або правилами внуrрiUJнього трудового розпорядку;
- проryл (у т. ч. вiдсугнiсть на роботi понад три години протягом робочого дня) без поважних
причин;

- поява на роботi в нетверфому cтaHi, у cTaнi наркотичного або токсичного сп'янiння;
- вчинення за мiсцем роботи розкрадання (у т, ч. дрiбного) майна власника пiдприомстваi
- одноразове грубе порушення трудових обов'язкiв керiвниками вищоi ланки пiдприомства,
- виннiдii працiвника, який обслуговуе грочJовi або матерiальнi цiнностi пiдприемства, якщо

дають пiдстави для втрати довiри до нього з боку адмiнiстрацii пИприсмства.
зажадати вlд порушника
ним
пояснень
письмовiй
надання
формi.
у
У разi вiдмови працiвника вiд письмових пояснень за фактом поруцJення та вiдмови надати
письмовi пояснення склада€ться акт,
6,5, Дисциплiнарнi стягнення застосовуються безпосередньо пiсля виявлення порушення,
але не пiзнiше одного мiсяця iз дня його виявлення, не враховуючи часу звiльнення працiвника
вiд роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю або перебуванням його у вiдпустцi,
Дисциплiнарне стягнення не може буrи застосоване пiзнiше щести мiсяцiв iз дня вчинення
цi дiТ

6,4, До застосування дисциплiнарного стягнення адмiнiстрацiя ма€

проступку,
6.6. За кожне поруLчення трудовоi дисциплiни може бути застосоване лище одне

дисциплiнарне стягнення,
6,7, Дисциплiнарне стягнення оголошу€ться в наказi дирекrора пiдпри€мства та доводиться
до вiдома працiвника пiд пiдпис,
6.8. Дисциплiнарне стягнення може бги оскаржене працiвником у порядку, установленому
законодавством.
6 9, Якло протягом року iз дня застосування дисциплiнарноrо стягнення до працiвника не
буде застосовано новоrо дисциплiнарного стяftення, BiH вважаеться таким, що не мав
стягнення, Якщо працiвник не допустив нового поручjення трудовоТ дисциплiни i при цьому
проявив себе як сумлiнний працiвник, стягнення може бути зняте до закiнчення одного року
вiдповiдним наказом директора пiдпри€мства. Протягом строку дii дисциплiнарного стягнення
до працiвника не застосовуються заходи 3аохочення

,БЕтоп
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До умадення нового колективного договору
пцготувати пропозицiI до роздlлу (охорона працiD

листопад

lнженер э
охорони працi

Провести перевiрку знань працiвникiв центру, якiу
вИповiдtlостiз (Перелiком робiт з пiдвиценою
небезпекою, повиннI проходити щорlчну перевlрку

береэёнь

3000,00

Забезпечити працiвникiв спецодягом, спецвзупям,
миючими засобами та iH. зriдно встановлених норм

грудень

10 000,00

Майстер з
виробництва

Органiзувати проведення 3aMipiB, KoнrypiB,
заземлення та rрозозахисту на об'октах

KBiтeHb

з000,00

lнженер з
охорони працi

600,00

Комiрник

lнженер з
охорони прачl

знань з питань охорони працi

Доукомллекrувати або придбати аптечки
необхiдними матерiалами по наданню пёршоi
медичноi допомоги
ГIроведення iнструкrажiв, розробка, перiодичний
раз на три роки) переlляд посадових

(1

Провести навчання з питань охорони працi на тему:
- Елекгробезпека , ocHoBHi заходи по
забезпеченню електробезпеки;
- ocHoBHi цкiдливi виробничi фактори /цJум,
вiбрацlя, освiтленlсть, елекгромагнiтне
випромiнювання тощо/ ix лворення та
можливий вплив на працюючих
- Правила надання першоi медичноТ
допомоги при нецасних випадках

9
-

a

''

lнженер з
охорони працi

За потреби

KBheHb
lнженёр з
охорони пpaLli

липень

жовтень
жовтёнь

Проведення медичноrо огляду працiвникiв

aистематично проводити аналiз стану охорони
-эац та невиробничого травматизму

Щокварта-

ъбезпеченнявиконаннязаходiвпротипожежного

Щокварта-

льно

10

1000,00

lнженер з
охооони пDацi
lнженер з
охорони працi
lнженер з
охорони працi

лодатокЗ

Норtr4и

безплатноi видачi спёчiальвоrо одяrуl спецiального
взуття та iнших засобiв
iн.Ф,lвiдуального захисту лрацiвникам
l зайняаLам на виробництв1.
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Директор ТзОВ <Бетон Груп-4>

Предсtавник трудовото коллективу
ТзОВ <(Бетон Iруп-4>

я я.в.

Добонiй Б.Ю.
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