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1.1,

I. Загальнi положення

I{ей Колективний договiр укладений вiдповiдно до Закону Украiни Nч

3356-хII вiд 01.07,199З р. <Про колективнi договори i угоди> i визначае

взасмнi трудовi
працiвниками

та соцiально-економiчнi вiдносини
Товариства з обмеженою

мiж власниками та
вlдповlдальнlстю

(ТРИОНЕДАD (далi - пiдприемство, товариство).

1,2. Сторонами Колективного договору €:

. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (ТРИОНЕДд> в особi

директора Шутко Галини Миколаiвни (далi - Роботодавець), що

представляе iнтереси власникiв i мае вiдповiднi повноваження;
. працiвники ТоВ (ТРИОНЕДА> в особi голови Ради трудового

*bn,*,""y Iгнат Марiанни Володимирiвни, що представляе iнтереси

працiвникiв пiдприемства i мае вiдповiднi повноваження,

1.3. Сторони визнають повноваження одна одноi i зобов'язуються

дотримуватися принципiв рiвноправностi cTopiH, взасмноi

вiдповiдальностi, аргументованостi при проведеннi переговорiв щодо

укJIадання та виконання Колективного договору, внесення змiн i
доповнеЕЬ до нього, при вирiшеннi ycix питань соцiально-економiчних
i трудових вiдносин, що € предметом цього Колективного договору,

1,4. Колективний логовiр € нормативним актом, який регулю€
соцiально-економiчнi, виробничi i труловi вiдносини на пiдприемствl

протягом строку його дii.
1.5. Норми i положення цього Колективного договору дiють безпосередньо

i е обов'язковими для Роботодавця, працiвникiв пiдприемства та Ради

трудового колективу.
1.6. У-разi, якщо будь-якi норми Колективного договору погiрrrrутоть,

nopi"r""o з чинним законодавством Украiни, права cTopiH, TaKi норми

визнаються недtисними. При цьому сторони мають право

дотримуватИсь чинногО законодавства УкраiЪи.
|.7. Колективний договiр поширюсться на Bcix працiвникiв пiдприемства,

незЕUIежнО вiд ix валеЖноотi до Ради трудового колективу чи iншоi
громадськоi органiзачii пiдприемства.

1.8. I-{ей КолектИвний договiР схвалений загЕIльними зборами трудового

колективу 20 квiтня 2021 року (протокол }Ф 2) та набувае чинностi з

дати Його пiдписання.
1.9. змiни та доповнення до цього колективного договору вносяться в

обов'язковому порядку у зв'язку iз змiнами чинного законодавства

украiни, генеральноi, галузевоi та регiональноi угод з питань, що е

прЁлr.rо,n Колективного договору та за iнiцiативою однiеi iз cTopiH

ni"rr" .rро"aденЕя переговорiв та досягнення згоди, i набувають

чиЕностi пiсля схвапення загальнИми зборами трудового колективу

Bcl

пiдприемства i пiдписання цих змiн (лоповнень) сторонами,

1.10. ПропозицiТ кожноТ iз cTopiH щодо внесення змiн i доповнень до

Колективного договору розглядаються сторонами спiльно i рiшення

т,l

l
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приймаються у десятиденний строк з дня ix отриманЕя iншою

стороною.
1.11. Жодна iз cTopiH Ее може протягом TepMiHy дii Колективного договору в

одЕосторонНьому порядКу прийматИ рiшення, цо змiнюють норми,

nono*ar"", зобов'язання колективного договору або припиняють ix
виконаннJI за виttятком випадкiв, передбачених п, 3,1,6, цього

Колективного договору та п. 5.4. Правил внутрiшнього трудового

розпорядку (Щодаток Nч l).
1.12. При iMiHi власника, реорганiзацii пiдприемства, дiя Колективного

до.о"ору зберiгаеться протягом шести мiсяцiв з моменту вiдбуття

вiдповйноi подii. У цей перiод сторонами повиннi розпочатися
переговори про укJIадення нового Колективного договору або

збереження чи доповнення дlючого.
1.13. При лiквiдацii пiдприемства Колективний договiр втрачае чиннiсть з

моментУ зняття з облiку пiдприемства в органах державноi ресстрацii,

II. Господарсько-економiчна дiяльнiсть
та розвиток товариства

2.1. Робоtпоdавець зобов'язчеmься:
2.1.1. ВИ"о"И"о до статутних завдань сво€часно та у повному обсязi

забезпечувати працiвникiв товариства матерiально-технlчними

рaaур"uй", необхiдними для виконанЕя працiвниками cBoix обов'язкiв,

та створювати належнi умови працi.

2.1.2. Вдосконалювати систему матерiального i нематерiального заохочення

працiвникiв з метою пiдвищення продуктивност1 прац1l' рацlонального
та ощадливого використання обладнання,,

pecypciB.

П оа uiBH uкu зобов' язv юm ься :

,щбайливо ставитися до майна пiдприсмства, ощадливо

використовувати виробничi ресурси та матерiальнi цiнностi,
Використовувати наданi у розпорядження обладнання, TexHiKy,

товариства.
2.2.3. Утримуватись вiд органiзацii

договору за умови виконання Роботодавцем його положень,

2.З. Сторони зобов'язуються:
2.3.1. ОперативЕо вживати заходiв щодо усунення передумов виникнення

колективних трудових спорiв (конфлiктiв). У разi ix виникнення

прагнути вреryлювання спору IIJ"Iяхом примирних процедур у порядку,

визначеному законодавством, без призупинення дiяльностi товариства.

4

транспортнi засоби та iнше майно Роботодавця лише в lнTepecax

страикlв пiд час дii колективного

матерlaшьних та lнших

2.2.
2.2.|,

2,2.2.

пlдпри€мства,



III. Труловi вiдносини та забезпеченпя зайнятостi

3.1. Робоmоdавець зобов'язчеmься:
З.t.t. ЗдiИ""Ю*отп, прийоМ на робоry нових працiвникiв на умовах трудового

договору у вiдповiдностi до чинного законодавства УкраlЪи,

3.1.2. При .rрЙПrяrri працiвника на робоry ознайомити його пiд розписку з

.rопо*Ъпr"r' Колективного договору, його функцiональними
обов'язками (посадовою iнструкцiсю), правилами внутрiпlнього

трудового розпорядку пiдприемства, Органiзувати для прачiвникiв

ni!np""*ar"u роз'яснення з питань охорони та захисту комерчiйноi

таемницi, забеъпечивши ix необхiдними для цього нормативними i

методичними матерiалами.
3.1.3. Забезпечити протягом року переважне право на працевлаштування

працiвникам, ,Ъiп"r."", з пiдприемства на пiдставi п, l ст, 40 КЗпП

Украiни, у разi виниКнення потреби прийнятгя на робоry працiвникiв

аналогiчноi професii.
3.1.4. Звiльнення працiвникiв проводити у вiдповiдностi до чинного

законодавства Украiни.
3.1.5. РоботОдавець не мае права вимагати вiд працiвника виконання роботи

не обумовленоi трудовиМ договором. Переведення на iншу робоry,
змiна iстотни* уrо" працi, тимчасове переведення працiвника на iншу

робоry, не обумовлену трудовим договором, проводяться у
вiдповiдностi до дiючого закоЕодавства УкраiЪи,

3.1.6. Встановити для працiвникiв пiдприемства труловий розпорядок, час

початку i закiнчення працiвниками роботи, порядок чергування

працiвникiв у змiнах згiдно з Правилами внутрlшнього трудового

розпорядку, який е додатком J"{! 1 до цього Колективного договору,

iншi питаннЯ режимУ роботИ працiвникiв (графiки змiнностi, графiки

виходу на роботу, подiл робочого дня на частини, застосування

.riдсумованоiо облiкУ робочогО часУ, пIrIкогО режиму роботи,

дисiанцiйноi, надомноi роботи тощо) вирiшуються шляхом прийнятгя

локаIьних документiв (наказiв, розпоряджень) роботодавцем за

погодженЕям з головою Ради трудового колективу,

3.1.7. У вiдповiдностi до чинного законодавства Украiни для певноi категорiТ

працiвникiв встановлю€ться скорочена тривалiсть робочого часу,

неповний робочtлй час.

3.1.8. У 
"rпuд*у роботи окремих працiвникiв у вихiднi та святковi днi,

компенсацiю за вiдпрацьований час проводити згiдно iз чинним

законодавством.
3.1.9. Застосовувати надурочнi роботи з дозволу Ради трудового колективу,

але не бiльше як 120 годин на piK. Оплату роботи в надурочний час

проводитИ у вiдповiдностi до чинного законодавства УкраiЪи,

3.1.10. Надавати працiвникам за ixHiM прохаIrням вiдпустки без

збереження заробiтнот плати в передбачених чинним законодавством

випадках.

{



3.1.11. Встановити гарантовану,тривалiсть щорiчноТ ocEoBHoi вiдпустки

для Bcix категорiй працiвникiв - 24 календарних днi, та вiдпустки

бiльшоi тривалостi для працiвникiв, яким вона передбачена чинним

.ч*оrодu"Ъr"ом Украiни (iнвалiдам I, II групи - З0 днiв, iнвалiдам III

групи - 26 днiв, особам BiKoM до 18 poKiB - 31 день),

З.1.|2. Подiл щорiчноi вiдпустки на частини та замiну i1 матерiальною

компенсацiсю проводити тiльки у вiлповiдностi до чинного

законодавства Украiни.
3.1.13. Графiк цорiчних оплачуваних вiдпусток затверджувати Ее

пiзнiше 01 лютого поточного року за погодженням з Радою трудового

колективу i з врахуванням iHTepeciB пiдприемства та працiвникiв,

3.2.
з.2.|,

J.-l.
3.3. 1 .

визначати вiдомостi,
пiдприемства, i порядок ix

що становлять
захисту.

комерчiйну тасмницю

здiйснювати контроль за дотриманням законодавства про режим

3.5.

робочого часу та часу вiдпочинку.
З.3.2. Вести роз'яснювальну роботу з питань трудових прав та соцlаJIьного

з.4.
захисту вивiльнюваних працiвникlв.
Забороняеться дискримiнацiя осiб за будь-якою ознакою - cTaтl, раси,

кольору шкiри, мови, релiгii, полiтичних чи iнших переконань,

нацiональноrо чи соцiального походження, належностi до

нацiоЕальних меншин, майнового стану, народження, або за iншою

ознакою.
роботодавець забезпечуе piBHi права та можливостi жiнок i чоловiкiв.

IV. Нормування та оплата працi

@икiвпiдпpисМстBaпpoвoДитиyвiдпoвiднoстiДo
закону Украiни <про оплату працi>> та iнших нормативних akтlB з

питань оплати та нормування працl.

4.1.2. ЗастосОвуватИ на пiдприемствi схему посадових окладlв працlвникам

пiдприемства, впроваджувати HoBi форми i системи оплати працi,

4.1.3. Установити, що заробiтна плата на пiдприемствi не може бути меншою

вiд встановленоi чинним законодавством Украiни мiнiмальноi

заробiтноТ плати.
4.1.4. Про запровадження нових норм оплати прац1 чи змlну чинних,

повiдомляти працiвникiв не пiзнiше як за 2 мiсяцi до ix запровадження.

4.1.5. Оплачу"ur, робоry у святковi i неробочi днi, у вихiднi днi, якщо вона

не компенсуеться iншим часом вiдпочинку, а також у надурочний час у

порядку та розмiрах, встановлених чинним законодавством,



4.1.6. Виплачувати заробiтну плату працiвникалt реryлярIrо в робочi лнi у
нацiональвiй валютi УкраiЪи в насryпнi строки:
о 20 числа поточного мiсяця - виплачу€ться заробiтна плата за

першу половину мiсяця, але не менше оплати за фактично
вiдпрацьований час iз розр€lхунку посадового окладу працiвника;

о 05 числа наступного мiсяця - виплачуеться заробiтна пJита за друry
половиIIу мiсяця.
заробiтна плата виплачуеться не рlдше двох р€вlв на мlсяць через

промiжок часу, що не перевищуе 16 (шiстнадцяти) календарних

днiв, та не пiзнiше 7 (семи) календарних днiв пiсля закiнчення
перiоду, за який проводиться виплата.

4.1.7. Якщо день виплати заробiтноi плати збiгаеться з вихiдним, святковим
або неробочИм днем, заробiтна плата виплачусться напередоднi,

4,1.8. За бажанням працiвникiв пiдприемство може здiйснювати виплату

заробiтноi плати через установи банкiв вiдповiдно до чинного

законодавства.
4.1.9. ОплатУ робочого часу за вимушенi простоi (iз розрахунку мiсячноi

норми робочого часу) не з вини працiвника здiйснювати вiдповiдно до

дiючогО законодавстВа, mle не нижче мiнiмального розмiру заробiтноi
плати, гарантованого державою. Час простою з вини працiвника не

оплачуеться.
4.1.10. Встановитинасryпнiдоплати:

- за роботу у важких та шкiдливих умовах прачi - 4Уо,, 8ОА та |2Yо

посадового окJIаду;
- за робоry в особливо важких та особливо шкiдливих умовах прачi -

16%,20% та 24Yo посадового окладу;
- за робоry у вечiрнiй час - з 18 год. до 22 rол,. - у розмiрi 20%

годинноТ тарифноi ставки (окладу) за кожну годину роботи в цей
час;

- за робоry в нiчний час (з 22.00 год. до 6.00 год.) - у розмiрi 35%

годинноi тарифноi ставки (окладу) за кожну годину роботи в чей
час.

4.1,11. За час вiдряджень Роботодавець зберiгае
серелнiй заробiток за робочi днi за графiком
працiвникiв.

4.|.12. З метою посилення матерlального заохочення прачiвникiв

пiдприсмства щодо пiдвищення ефективностi та якостi робiт на

застосовують систему матерiального стимулювання.пlдприеМстВlзастосоВУIоТЬсисtеМУМаItРlilrЬп\,r(,LlпlvlJJlп,Dагrгrл.
матерiальне стимулювання передбачае наявнiсть вiдповiдних базових

показникiв та критерiiЪ для визначення розмiру премii (,Щодаток J\Гч 2),

4.|.|з. Вiдомостi про оплату працi працiвникiв надаються iншим

органам та особам тiльки у випадкЕlх, прямо передбачених

законодавчими актами Украiни.

за працiвниками
ocHoBHoi роботи

4.1.|4. Проводити iндексацiю заробiтноi плати у вiдповiдностi до

{L
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чинного законодавства Украiни,
4.1 .15. Утримання iз заробiтноi плати працiвникiв здiйснюються тiльки у

випадках, передбачених чинним законодавством УкраtЪи.

4.2.

4.2.|. Здiйснювати своечасний контроль за дотриманням вимог Кодексу
законiв про працю, iнших законодавчих aKTiB стосовно оплати працi.

4.2.2.Проводити роз'яснювальну роботу серед працlвникlв щодо
впровадження у виробництво нових прогресивних норм l умов прац1,

якi забезпеч}тоть бiльш високу продуктивнiсть працi.
4.2.3. Оперативно розглядати Bci звернення членiв Ради трудового колективу

i роботодавця з питань оплати прац1, в установленому порядку
вирiшувати питання.

5.2.

V. Умови охорони працi та здоров'я працiвникiв

Забезпечення безпечних умов праui е обов'язком Роботодавця.
Роботодавець забезпечуе робочi мiсця належними засобами праui,,

iнструкчiями з охорони працi, створюс належнi санiтарно-побутовi

умови.
Прачiвники мають право вiдмовитись вiд дорученоi роботи,, якцо пiд
час ii виконання скJIада€ться ситуацiя, небезпечна для iхнього життя та

здоров'я (якщо TaKi умови прямо не передбаченi трудовими

договорами), а також для життя i здоров'я iнших людей та оточуючого
середовища.

-z
5.J.
5.3.1. Затверлити комплекснi органiзаuiйно-технiчнi заходи щодо досягнення

нормативiв безпеки, гiгiени працi, пiдвищення iснуючого рiвня
охорони прачi (лолаток J\! З) та видiлити кошти на ix виконання у
розмiрi, передбаченому чинним законодавством Украiни.

5.З.2. Забезпечувати сво€часне виконання комflлексних заходiв з охорони,
безпеки, гiгiени працi i виробничого середовища, створення безпечних
i нешкiдливих умов працi, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi.

5.3.3. Фiнансувати в межах наявних коштlв виконання запланованих
комплексних заходiв з питань охорони працi, передбачених Законом
УкраiЪи <Про охорону праut>.

5.3.4. При укладеннi трудового договору проiнформувати пiд розписку
працiвника про умови працi, HMBHicTb на робочому Micui небезпечних i

шкiдливих виробничих факторiв, можливi наслiдки ix впливу на

здоров'я, а також про його права на пiльги i компенсацii за роботу в

таких умовах.
5.З.5. Проводити атестацiю робочих мiсць за умовами прачi та за ii

резуль,Iатами вживати заходiв шодо покрашення умов праui.

.л
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медичногО обслуговування, оздоровлення працlвникlв та надання lM

вiдповiдких пiльг i компенсацiй.
5.3.6. Забезпечити чiтке виконання працiвниками вимог Закону Украiни <Про

охорону працi>, нормативних aKTiB про охорону працi.

5.3.7. Забезпечувати умиваJIьники милом, серветками для рук.
5.3.8. Забезпечити на пiдприсмствi належний питний режим.
5.3.9. Забезпечити пiдприемство вiдповiдними засобами для чищення та

дезiнфекцii, антисептиками.
5.3.10. За рахунок коштiв пiдприсмства здiйснювати проведення

попереднього (при прийнятгi на роботу) i перiодичних (протягом

труловоi дiяльностi) медичних оглядiв працiвникiв, зайнятих на

рЪбоr"* iз шкiдливими, небезпечними i важкими умовами працi, або

таких, де с потреба у професiйному лоборi, а також щорiчного
медичного огляду осiб BiKoM до 21 року. Забезпечити виконання

рекомендацiй i висновкiв медичноi koMicii за результатами огляду

працiвЕикiв.
5.3.1l. При сво€часЕому проходженнi працiвником перiодичного

медичного огляду зберiгати за ним середнiй заробiток на встановлений

час проходження медогляДУ. Не допускати до роботи працiвникiв, якi

без поважних причин ухиляються вiд проходження обов'язкового
медичного огляду.

5.з,|2. працiвникiв, якi потребують за станом здоров'я надання легшоi

роботи, переводити, за ii згодою, тимчасово або без обмеження строку

на iншУ роботУ у вiдповiдностi з медичним висновком. Оплату працi у
таких випадках проводити згlдно з чинним закоЕодавством.

5.3.13. Вiдшкодовувати працiвниковi шкоду, заподiяну йому калiчтвом
або iншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним iз виконанням ним

трудових обов'язкiв у розмiрах i порядку, передбачених чинним

закоЕодавством.
5.3.14. За робiтниками, якi втратили працездатнiсть у зв'язку з нещасним

випадком на виробництвi, зберiгати мiсце роботи i середню заробiтну
плату на весь перiод до вiдновлення працездатностi без визнання ii в

установленому порядку iнвалiдами. У випадках неможливостi
виконаннJI потерпiлим попередньоi роботи, забезпечити у вiдповiдностi
з медичними рекомендацiями його перепiдготовку i працевлаштування,
встановити пiльговi умови i режим роботи.

5.з.15. Якщо нещасний випадок трапився внаслiдок невиконання

потерпiлим вимог нормативних aKTiB про охорону працi, розмiр
одноразовоi допомоги може бути зменшений на 50 О/о у залежностi вiд

вiдповiдного розмiру. Факт HMBHocTi вини потерпiлого встановлю€ться

комiсiсю по розслiдуванню нещасЕого випадку.
5.3.16. Не рiдше разУ на квартаJI комплектувати необхiдними

медикаментами аптечки в ycix структурних пiдроздiлах Товариства.

Вiдповiдно до чинного законодавства забезпечити здiйснення

загшtьнообов'язкового державIrого соцiа.ltьного страхування
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працiвникiв пiдприемства вiд нещасних випадкiв на виробництвi та

професiйних захворювань.
5.3.17. З метою дотримання вимог Закону Украiни <Про основи

соцiальноi захищеностi iнвалiдiв в YKpaiHi> Ns 875-ЖI вiд 21,03,1991

року та створення нормативу робочих мiсць для працевлаштування
iнвалiдiВ у розмiрi чотирьоХ вiдсоткiв середньооблiковоi чисельностi
штатних працiвникiв облiкового складу за piK, вживати заходи щодо
створення робочих мiсць для iнвалiдiв у вiдповiдностi до рекомендацiй
медико-соцiальноi експертноi koMicii та вимог чинного законодавства,

5.4.
5.4. 1 .

5.4.2.

П оа uiBH uкu п idпо uсмсmва зобов' яза н i :

знати та виконувати вимоги нормативно-правових актв з охорони

праui.
.Щбати про особисту безпеку i здоров'я, а Taкo)t( про безпеку i здоров'я
оточуючих людей у процесi виконання будь-яких робiт або пiд час

перебування на територii товариства.
5.4.3. .ЩотриМуватисЬ трудовогО розпорядку та дисциплlни на пlдприемств1,

5.4.4. Застосовувати засоби iндивiдуального та колективного захисту.

5.4.5. Проходити у встановленому порядку та у вiлповiднi строки попереднiй

та перiодичнi медичнi огляди.
5.4.6. Ставити до вiдома керiвництво пiдприемства про нещасний випадок.

5.4.7. Свосчасно iнформувати вiдповiдну посадову особу про виникнення

небезпечних та аварiйних ситуачiй на робочому мiсцi, у структурному
пiдроздiлi. особисто вживати посильних заходiв щодо ix запобiгання та

усунення.
5.4.8. !байливо та рацiонально використовувати майно пiдприсмства не

допускати його пошкодження, знищення.
5.4.9. Прачiвники мають право вiдмовитися вiд дорученоi роботи, якщо при

виконаннi TaKoi роботи створюеться сиryацiя,, небезпечна для Тхнього

життя i здоров'я iнших осiб та навколишнього середовища, якщо

умови прямо не передбаченi трудовими договорами (контрактами).

J.J.
5.5. l . здiйснювати контроль за дотриманням Роботодавцем законодавства

про охорону працi, створенням безпечних i нешкiдливих умов працi,

наJIежних виробничих та санiтарно-побутових умов. У разi виявлення

порушень вимагати ix усунення та дотримання умов працl на

виробництвi.
5.5.2. Систематично вивчати i розглядати на засiданнях Ради трудового

колективу питання, пов'язанi з безпечними умовами працi.

5.5.3. Представляти iнтереси працiвникiв у вирiшеннi питань охорони працi,

у випадках, визначених чинним законодавством, вносити власнику

вiдповiднi подання.
5.5.4. Iнформувати прачiвникiв про ix права i гарантii у сферi охорони працi,,

змiни в законодавствi з охорони праui.
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5.5.5. У разi загрози життю або здоров'ю працiвникlв

робЬтолавчя негайного припинення робiт на робочих
необхiдний для усунення чiеi загрози.

вимагати вlд
мiсцях на час,

роботу в
заподiяноТ

5.5.6. Здiйснювати контроль за наданням пiльг i компенсацiй за

шкiдливих i небезпечних умовах, вiдшкодуванням шкоди,

здоров'ю працiвника.
5.5.7. Брати участь:

- в органiзацii навчання працюючих з питань охорони прац1,

- у проведеннi атестацii робочих мiсць, за ii результатами вносити

пропозичii щодо покращення умов працiо медичного обстryговування,

оздоровлення працiвникiв, надання iм вiдповiдних пiльг i компенсацiй;
- у розслiдуваннi нещасних випадкiв, профзахворювань, аварiй,

складаннi пропозицiй, представляти iнтереси потерпiлого у спiрних
питаннях.

vI. Соцiальнi пiльги та гарантii, соцiально-побутове, медичне
обслуговування, органiзачiя вiдпочинку

I

6.2.з. Здiйснювати контроль за проведенням медичних оглядlв працlвникlв.
конфлiктних ситуацlи

спiрнi питання вирiuтувати
6.2.4, Не створювати

прачiвниками. Yci
мiж Роботодавцем та
шляхом переговорiв.

Надавати працiвникам
6. 1, Робоmоdаве ць зобов'язусшhсд!
6.1.1. пiдприсмства вiльний час для проходження

медичних оглядiв без проведення будь-якого вiдрахування iз заробiтноi

плати.
6.1.2. Надавати допомогу працiвникам товариства у зв'язку з трив€Iлим

захворюванням та В iнших виняткових випадках' за погодженням з

РадоЮ трудового колективу, у межах прожиткового MiHiMyMy,

встановленного законодавством Украiни для працездатних осiб,

6. 1,3. Забезпечувати працiвникiв питною водою.

6,1.4. За рахунок коштiв пiдприемства проводити медичний огляд

працiвникiв.
6.1.5. Забезпечити належне утримання, ремоЕт, прибирання об'сктiв

соцiальноi сфери (санiтарно-побутових примiщень тощо),

6.1.6. Проводити страхування працiвникiв у вiдповiдностi iз чинним

законодавством Украiни.

6.2.
6.Z.t. Здitснювати систематичний контроль за дотриманням передбачених

колективним договором соцiальних пiльг.
6.2.2. ознайомлювати членiв трулового коллективу з новими нормативними

актами з питань соцiального страхування та пенсiйного забезпечення,

надавати консультативну й метоличну допомогу з питань соцiального

захисту.
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7.1.
7.1.1.

VI[. Гарантii дiяльностi Ради трулового колективу

роботодавець визнае Раду трулового колективу повноваженим

представником iHTepeciB працiвникiв, якi працюють на пiдприемствi, i

погоджуе з нею накази та iншi локальнi нормативнi акти з питань, що е

предметом цього Колективного договору.

Роб оmоdаве ць з обов' язчеmься;
Безоплатно надавати Радi
зв'язку для забезпечен ня iT

,Iрудового колективу примiщення, засоби

дiяльностi, проведення зборiв тощо.

VIII. Контроль за виконанням Колективного договору

8. 1. Робоmоdаве ць i поацiвн uкu зобов'язv юmься:
8.1.1. Контроль за виконанням Колективного договору здiйснюеться

безпосередньо сторонами, що його укл€lли, чи уповноваженими ними

представниками.
8.1.2. Сторони, що пiдписали цей Колективний договiр, щорiчно, не пiзнiше

01 лютого, спiльно аналiзують стан викондtня Колективного договору

та звiтують про його виконання.
8.1.3. У разi несвоечасного виконання, невиконання зобов'язань, положень

Колективного договору, аналiзувати причини та вживати термiнових

заходiв щодо забезпечення ix реалiзацii.
8.1.4. У разi невикоНаЕнrI положень Колективного договору з об'ективних

причин (погiршення фiнансового стану через тимчасовi економiчнi

труднощi, iншi об'ективнi причини) своечасно вносити до

Колективного договору вiдповiднi змiни i доповнення у порядку,

встаЕовленому в Колективному договорi та чиним законодавством

Украiни.

IX. Вiдповiдальнiсть cTopiH, розв'язання спорiв

9.1. У випадках невиконання або неналежного виконання обов'язкiв'

передбачених .Щоговором, виннi особи притягуються до

вiдповiдальностi згiдно з чинним законодавством.
9.2. Спори мiж Сторонами вирirrгутоться у порядку, встановленому

законодавством.
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х. Заключнi положення

l0.1. Колективний договiр укJIадено на 5 (п'яmь) poшiB, набирае чинностi з

20 квimня 2021 pol<y та дiс по 19 квimня 2026 pol<y i не довше трьох
мiсяцiв пiсля закiнчення TepMiHy його дii.

10.2. Сторони, щороку, не пiзнiше 3 1 сiчня
звiryють про виконання Колективного договору на загаJIьних зборах
трудового колективу.

10.3. Роботодавець пiсля пiдписання Колективного договору або змiн
(доповнень) до нього, у двомiсячний строк подае його на повiдомну

реестрацiю у вiдповiдний орган мiсцевого самоврядування.

робоmоdавець: працiвнuкu:

Голова Ради трудового колективу

року, що наста€ за звiтним,

.Щиректор ТОВ (ТРИОНЕДА>

,ry!!цр
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XI. - Додаток ЛЪ 1

Колекгивного договору

ПРЛВИЛА ВНУТРIШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

|.2.

1.3.

1.1. У вiдповiдностi до Констиryчii Украiни кожен мае право на працю, що

включае можливiсть заробляти собi на житгя працею, яку вlн вlльно

обирае або на яку вiльнО погоджу€ться. Кожен ма€ право на ншIежн1,

безпечнi i здоровi умови працi, на заробiтну плаry, не нижчу вlд

визначено1 законом.
ТрудовиЙ розпорядок на пiдприемствi визначасться цими Правилами,

якi е обов'язковими для виконання.
трудова дисциплiна забезпечуеться створенням роботодавцем
необхiдних органiзаuiйних та економiчних умов
високопродуктивноi працi, вiдповiдмьним i свiдомим ставленням

прачiвникiв до роботи, а також заохоченнями за сумлiнну працю, До
працiвникiв, якi поруrrryтоть трудову дисциплiну, застосовуються

заходи дисциплlнарного впливу.
|.4. Питання, пов'язанi iз застосуванням Правил внутрiшнього трудовоIо

розпорядку, а також внесення змiн та доповнень до даних Правил

вирiшуються Роботодавцем та працiвниками.

.i

{

для

)

2.1. Працiвники реалiзують право на працю шляхом укладення трудового

договору про робоry на даному пiдприемствi.
2.2. При укладеннi трудового договору громадянин подае:

що посвiдчуе особу;

реестрачiЙного номеру облiковоi картки

a

a
у разi звiльнення з лав Збройних сил Украiни - вiйськовий квиток;

при прийняттi на робоry, що потребус спецiальних знань - документ
про оЪ"iту (спечiмьнiсть, квалiфiкачiю); про стан здоров'я та iншi

2.3. Укладення трудового договору оформляеться
пlдприемства або iншоi уповноваженоi особи,

a

a

a

паспорт, iнший документ,
трудову книжку;
довiдку про присво€ння
платника податкiв;

документи.
наказом директора
що оголошу€ться

працlвнику пlд розписку.
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2.4. При укладеннi трудового договору може бути обумовлене угодою
cTopiH випробування з метою перевiрки вiдповiдностi прачiвника

роботi, яка йомУ доруча€ться. Умова про випробування повинна бути

застережена в наказi про прийняття на роботу.
у перiод випробування на працiвникiв поширюеться законодавство про

працю.
Випробування Ее встаЕовлюсться при прийняттi на робоry: осiб, якi не

досягли вiсiмнадцяти poKiB; iнвалiдiв, направлених на робоry
вiдповiдно до рекомендацii медико-соцiальноi експертизи.

Випробування не встановлю€ться також при переведеннi на роботу на

iнше пiдприемство.
2.5. Строк випробування при прийняттi на роботу, якщо iнше не

встановлено законодавством Украiни, не може перевищувати трьох
мiсяцiв. Строк випрОбуваннЯ при прийняТтi на робоry робiтникiв не

може перевищувати одного мiсяця.
Якщо праuiвник у перiод випробування був вiдсутнiй на роботi у
зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю або з iнших поважних причин,

строк випрОбуваннЯ може бутИ продовженО на вiдповiдну кiлькiсть

днiв, протягом яких BiH був вiдсутнiй.
2.6. Коли строк випробування закiнчився, а працiвник продовжу€

працювати, то BiH вважаеться таким, що витримав випробуванняп i
наступне розiрвання трудового договору допускаеться лише на

загальЕих пiдставах.
Якщо протягом строку випробування встановлено невiдповiднiсть
працiвника роботi, на яку його прийнято, директор пiдприемства або

iнша уповноважена особа протягом цього строку вправi
трудовий договiр.

2.7. .Що початку роботи за укладеним трудовим договором
переведеннi працiвника на iнше мiсце роботи директор пiдприсмства
(iнша уповноважена особа пiдприемства) зобов'язаний:
1) роз'яснити працiвниковi його права i обов'язки та проiнформувати
пiд розписку про умови працi, наявнiсть на робочому Micui, де BiH буле

працювати, небезпечних i шкiдливих виробничих факторiв, якi ще не

усунуто, та можливi наслiдки ii впливу на здоров'я, його права на

пiльги i компенсацiт за робоry в таких умовах вiдповiдно до чинного
законодавства;
2) ознайомити працiвника з Колективним договором i Правилами

внутрiшнього 1рудового розпорядку, що дiють на пiдприемствi;
3) ознайомити працiвника з дорученою роботою, визначити

працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його необхiдними для роботи
засобами;
4) проiнструктувати працiвника з охорони працi, виробничоi caHiTapii,

гiгiени працi, протипожежноi охорони.
2.8. На Bcix працiвнИкiв, якi працюють на пiдприемствi понад п'ять днiв, у

тому числi на сезонниХ i тимчасовиХ працiвникiв, ведуться трудовi
книжкИ у порядку, встановленоМу чиЕним закоЕодавством Украiни.

розlрвати

або при
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2.9. Припинення rрудового договору може мати мlсце тlльки на пlдставах,
передбачених чинним законодавством Украiни.

2.10. Працiвник ма€ право розiрвати трудовий договiр, укладений на
невизначений строк, попередивши про це директора пiдприемства або
iншу уповноважену особу письмово за два тижнi. При вiлсутностi
заперечення з боку директора пiдприсмства останнiй може звiльнити
працiвника за власним бажанням у строк, про який просить працiвник.
У разi, коли заява працiвника про звiльнення з роботи за власним
бажанням зумовлена неможливiстю продовжувати робоry (переiзд на
нове мiсце проживання; переведення чоловiка або дружини на роботу в

iншу мiсцевiсть; вступ до навч€Iльного закладу; неможливiсть
проживання у данiй MicцeBocTi, пiдтверджена медичним висновком;
вагiтнiсть; догляд за дитиною до досягнення нею 14-рiчного BiKy або

дитиною-iнвалiдом; догляд за хворим членом ciM'i вiдповiдно до
медичного висновку або iнвалiдом I групи; вихiд на пенсiю; прийняття
на роботу за конкурсом, а також з iнших поважних причин), директор
пiдприемства (iнша уповноважена особа) повинен розiрвати труловий
договiр у строк, про який просить працiвник.
Припинення трудового договору оформляеться наказом директора
пiдприсмства або iншоi уповноваженоi особи.

2.11. У день звiльнення роботодавець зобов'язаний видати працiвниковi
н€Lпежно оформлену трудову книжку та провести з ним остаточний

розрахунок. .Щень звiльнення с ocTaHHiM днем роботи

3.1.
3.1.1. дотримуватися встановленого режиму робочого часу;
3.1.2. своечасно, до початку змiни, прибути на робоче мiсце та пiдготуватися

до виконання трудових обов'язкiв;
3.1.3. почати робоry вiдповiдно до дiючого режиму робочого дня;
3.1.4. бути на робочому Micui впродовж Bciei змiни за винятком перерв на

вiдпочинок та харчування, технiчних перерв;
3.1.5. працювати чесно i сумлiнно, дотримуватися труловоi дисциплiни;
3.1.6. використовувати весь робочий час для продуктивноi працi,

утримуватися вiд дiй, що заважають iншим працiвникам виконувати ixHi
труловi обов'язки;

повному обсязi робочi завдання,3.1.7. виконувати своечасно та в

функчiональнi обов'язки згiдно iз
директора пiдприемства або iншоi

посадовою 1нструкцlею та наказами

уповноваженоi особи, забезпечувати
належну якiсть виконуваних робiт;

3.1.8. своечасно, точно та в повному обсязi виконувати розпорядження,
нака:tи директора пiдприемства (iншоi уповноваженоi особи), свого
безпосереднього керiвника, вимоги внутрiшнiх iнструкцiй та положень;

прАвА прА
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пiдприемства, вживати заходiв до
витрачати сировину, матерiали,

ресурси;

3.3. ПDацiвнпкамзабоDонясться:
3.3.1. спiзнюватися на роботу без поважних причин;
3.3.2. вiдлучатися з робочого мiсця без поважних причин понад l0 хвилин;

3.1.9. виконувати обов'язки, покладенi на нього трудовим договором;3.1.10. покращуватиякiстьроботи;
3.1.11. знати i викоt{увати вимоги нормативних aKTiB з охорони працi,

виробничоi caHiTapii, гiгiени працi та протипожежноi безпеки, що
передбаченi вiдповiдними правилами та iнструкцiями;

3.1.|2. проходити у встановленому порядку попереднi та перiодичнi
медичнi огляди;

3.1.13. особисто вживати посильних заходiв щодо усунення будь-якоi
виробничоi ситуацii, яка створю€ загрозу його життю чи здоров'ю або
людей, якi його оточуrоть, навколишньому природному середовищу,
повiдомляти про небезпеку безпосередньому керiвнику або iншiй
посадовiй особi;

3.1.14. вживати заходiв для негайного усунення причин та умов, що
перешкоджають або ускJIаднюють нормальну роботу та TepMiHoBo
повiдомляти про це керiвника пiдприемства;

3.1.15. утримувати свое робоче мiсце, обладнання, устаткування у
порядку, чистотi та робочому cTaHi, а також зберiгати чистоту у
структурному пiдроздiлi, вiддiлi та на територii пiдприсмства;

3.1.1б. дотримуватися установленого порядку зберiгання матерiальних
цiнностей та документiв;

3.1.17. дбайливо ставитися до майна
запобiгання шкоди, рацiонально
енергiю, п€шIиво та iншi матерiальнi

3.1.18. виконувати доручену йому роботу особисто i не передоручати ii
виконання iншiй особi;

3.1.19. не користуватися засобами, майном пiдприемства (транспортнi
засоби, телефон, IHTepHeT ресурси тощо) в особистих цiлях, не
пов'язаних з виконанням посадових обов'язкiв;

3.1.20. не знаходитися в примiщеннях або на територii пiдприемства в
неробочий час iз причин, не пов'язаних з роботою, а також не
запрошувати туди cтopoнHix осiб;

3.1.2l. дотримуватися правил дiлового етикетУ у взаеминах з iншими
працiвниками та шtiентами пiдприемства;

3.1.22. доброзичливо ставитися до cBoix спiвробiтникiв, клiентiв
пiдприемства, проявляти професiйну грамотнiсть;

3.1.23. володiти такими особистими якостями як охайнiсть, ввiчливiсть,
уважнiсть, привiтнiсть, комунiкабельнiсть, чеснiсть, вiдповiдальнiсть,
пунктуыIьнlсть, поряднlсть, органtзованlсть.

3.2. обсяг завдань та обов'язкiв (робiт), якi виконус кожний працiвник за
своею спецiальнiстю, квалiфiкацiею або посадою, визначаеться
посадовими iнструкчiями, положеннями, затвердженими в
установленому порядку.
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3.3.3. пмити на робочому мiсцi та в заборонених мiсцях;
3.3.4. виясняти вiдносини на робочому мiсцi у присутностi cTopoHHix осiб;
3.3.5. з'являтися на роботi в нетверезому cTaHi. у cTaHi наркотичного або

токсичного сп'янiння, розпивати алкогольнi, слабоалкогольнi напоi на

робочому мiсцi або на територii пiдприсмства;
3.3.б. виносити з роботи буль-якi матерiальнi цiнностi пiдприсмства;
3.3.7. користуватися засобами пiдприсмства (транспортнi засоби, телефон,

IHTepHeT ресурси тощо) в особистих цiлях, не пов'язаних з виконанням
посадових обов'язкiв;

3.3.8. розголошувати комерчiйну таемницю.

3.4.
3.4.1. вимагати вiд роботодавця сво€часного забезпечення його роботою

згiдно з професiею, квалiфiкацiсю вiдповiдно до укJIаденого трудового
договору;

3.4.2. на належнi, безпечнi та здоровi умови працi;
3.4.3. на сво€часне одержання винагороди за працю;
3.4.4. оскаржувати HeпpaBoMipHi дii посадових осiб, якi дають йому завдання,

якщо BiH не в змозi ix виконати через не створення },1!{ов для виконання;
3.4.5.оскаржувати дисциплiнарне стягнення в порядку, встановленому

чинним законодавством;
3.4.6. звертатися до керiвництва з пропозицiями щодо полiпшення органiзацii

працi.

I
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3.5. Кожному працiвниковi гарантусться право знати
обов'язки. Закони та iншi нормативно-правовi акти,
права та обов'язки працlвникlв,

4.1.3. видавати заробiтну плату в установленi строки;
4.1.4. вживати необхiднi заходи з профiлактики виробничого травматизму,

професiйних та iнших захворювань працiвникiв; у випадках,
передбачених законодавством, своечасно надавати пiльги та

18

свосю спецiальнiспо i квалiфiкацiею, мав закрiплене за ним робоче
мiсце, своечасно до початку роботи був ознайомлений iз встановленим
завданням та забезпечений роботою протягом всього робочого дня
(змiни), забезпечити здоровi та безпечнi умови працi, справний стан

законодавства про працю l правил охорони працl, уважно ставитися до
потреб i запитiв працiвникiв, полiпшувати ушrови ix працi та побуту;

трудову дисциплiну, не\хильно

z

I

',l

,I

*1

I

i

il

Il,,l

l:

iil,dltI
Il
l.
l],l

I

I

lI

i,
il
||

своi права та
що визЕачають
тх вiдома вдоводяться до

установленому порядку через Раду трудового колективу.

4.|. Директор пiдприемства (iнша чповноважена особа) зобов'язаний:
4.1.1. правильно органiзувати роботу працiвникiв, щоб кожний працював за

обладнання;
4.1.2. забезпечувати додержувати
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компенсацii у зв'язку зi шкiдливими умовами прачi (скорочений
робочий день, додатковi вiдпустки, лiкувально-профiлактичне
харчування);

4.1.5. постiйно контролювати знання та додержання працiвниками Bcix вимог
iнструкцiй з питань охорони праui; виробничоi caHiTapii та гiгiени
прац1, протипожежноl охорони;

4.1.б. забезпечувати суворе дотримання труловоi дисциплiни.

4.2. Директор пiдприсмства (iнша чповноважена особа) мас право:
4.2.1. вимагати вiд працiвникiв дотримання положень Правил внутрiшнього

трудового розпорядку, посадовоi (робочоi) iнструкцii, наказiв,
розпоряджень керiвництва пiдприемства та вживати необхiдних заходiв
щодо притягнення порушникiв трудовоi дисциплiни до
вiдповiдальностi;
вживати вiдповiдних заходiв для морЕuтьного та матерiального
заохочення за сумлiнне дотримання вимог цих Правил;
вимагати вiдшкодування шкоди, заподiяноi пiдприемству.

д) )

4.2.3.

5.1. На пiдприемствi встановлюеться п'ятиденний робочий тиждень з двома
вихiдними днями - субота, недiля.

5.2. Час початку та закiнчення роботи, перерва для вiдпочинку та
харчування, технiчнi перерви для працiвникiв встановлюються
насryпнi:

- початок роботи - 9.00 год.,

- перерва для харчування та вiдпочинку - 13.00 - 14.00 год. (перерву для
харчуванця та вiдпочинку працiвники використов},ють за власним
розсудом),

- закiнчення роботи - 18.00 год.
5.3. Режим роботи iнших працiвникiв встановлюеться згiдно iз

щомiсячними графiками змiнностi.
5.4. Введення технiчних перерв, перерв для вiдпочинку та харчування,

змiна режиму роботи, запровадження iншого режиму роботи тощо
вирiшуються шляхом прийнятгя вiдповiдних наказiв по пiдприемству
за погодженням iз радою трудового колективу.

5.5. При пiдсумованому облiку робочого часу робота працiвникiв
реryлю€ться графiками роботи (змiнностi), якi розробляються
роботодавцем,

5.б. Норму робочого часу за облiковий перiол розрахов},ють за календарем
п'ятиденного робочого тижня з двома вихiдними днями в суботу та
недiлю при однаковiй тривалостi часу роботи за день упродовж
робочого тижня та вiдповiдним зменшенням
напередоднi святкових та неробочих днiв.
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5.7. Надурочнi роботи можуть застосовувати лише у виняткових випадках з

додержанням вимог статей 62-65 КЗпП УкраiЪи,

5.8. У разi простою не з вини працiвника скJIадаеться акт простою

(фiксуються причини, що зумовили припинення роботи) та наказ

"nuarr*u 
або уповнов€Dкеного ним органу, Якщо простiй ма€

цiлодобовий (тижневий) характер, власник або уповноважений ним

орган повинен у наказi зробити застереження про необхiднiсть

присутностi або вiдсутностi працiвника на роботi.
5.9. Забороняеться в робочий час:

а) вiiволiкати працiвникiв вiд ix безпосередньот роботи, викликати або

усувати iх з роботи для виконання громадських обов'язкiв;

б) скликати збори, засiдання та рiзного роду Еаради по суспlльним

справам.
5.10. Прачiвники використовують час перерви на свiй розсуд, На цей час

вони можуть вiдлучатися з мiсця роботи. Якщо перерву встановити не

можЕа, лрацiвниковi надаеться можливiсть приймати iжу протягом

робочого часу, при цьому порядок i мiсце приймання iжi встановлюе

директор пlдприемства.
5.11. ПрацiвникаМ Товариства надаеться щорiчна основна вiдпустка

тривалiстю 24 календарних днi.
5.12. Черговiсть надання щорiчних вiдпусток встановлюсться графiком

вiдпусток з врахуванням необхiдностi забезпечення нормального ходу

роботи пiдприемства та сприятливих умов
Можливе надання щорiчних вiдпусток
працiвникiв у зручних для них час.

б.1. За зразкове виконання трудових обов'язкiв, пiдвищення продуктивност1

прuцi, ,rокрuщення якостi продукцii, тривалу та бездоганну роботу та за

iншi досягнення в роботi застосовуються наступнl заохочення:

а) оголошення подяки;
б) премiя, доплата, винагорода
гарантiйнi виплати;
в) нагоролження цiнним подарунком:
г) пiдвищення по посадi.

б.2. ,Щиректор пiдприемства (iнша уповноважена особа) вида€ наказ про

заохочення.

для вiдпочинку працiвникtв.
за письмовими заявами

7.1. Порушення трудовоi дисциплiни тобто
виконання з вини працiвника покJIадених
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заходiв дисциплiнарного впливу, а також iЕших

п1

споичиняс Вжиття ЗахOлlб лrlчц,lrt",_,-,г

;;IЫ ;,.о.дбачених чинним законодавством,

Праu,iвник r.., "ionou,iil'J;;;';; 
;;ру,uеЕЕя трудовоi, технологlчно1

дri.urппirr, у тому числi за:
сциплlЕи' У тоМУ чи\'Jrl Jq' 

___л пr,rrл ат]I]о .. власноi вини поклаДених

.*;;;;;;;""ня або неналежЕе викон_ан:::,::"..,,"вим 
договором!

:r:::::ъi;#;;;r;.ы"ч,_:1"i::"уJ::1уilili.,#,
;:#::Н*ЁЖ;;"i;й;-1l:::,_:."":i#,т#",#1тт,:*
Н:Нffi:r":Ж;Ё;*"no"'*,рi"*'"цтва 

пiдприемства та цими

a

a

Правилами;
por.onorll.""" -."*л":i';;;IilТ;"u 

робоri бiльше з-х годин
проryл (у тому числt

,J"ri*лiЪ"Оочого дня) без поважних.пр"""1i_;

появу на роботi у ";й;;у 
cTaHi, у cTaHi наркотичного або

токсичЕого сп'янiння;

. розflиванt{" **o,ono"x, слабоалкогольних напоiв на робочому

. Ii;Т;"", за мiсцем роботи розкраданнЯ 
(У Т.Ч. ЛРiбНОГО) МаЙНа

власника та 1Еше,

1.3. За порушен," ,ii,о*i дисциплiни до прачiвника можуть бути

,uaroao"urri насryпнi заходи стягltення:

1) догана;

1.4. поu,,?) ;ъ,J";;;fr"" позбавлення пр'Y-'i, зменшеЕt{я або скасування

доплат, ""u,оро!Ъ 
i"*" ,uо*о"увальних виплат може провадитися

незалежно "iд 
д"]ц,ппiнарного ,"",*"rl"" шляхом видачi вiдповiдногс

1.6.

1.1.

Еаказу.
й. ц,поi, up,. :lT:,:;;" ;ffiы т:li"ёЪý:Н ": 

" 

*#i+Ё'ф

!;"Ж"*lЖ:Т:ýlЪ""a,"_:,y:н*"J#,"Т"liХiХ;'l
ВраховУючи "i:]--Ъriстю або перебування йоЪо У вiлпУстui, 

__]

ffiiХ?"",l"1ЁХ1xi1lН;_Ц*;;*JЪfi 
накладенепiзнiшешести

Ё;"*:;Ш;;Т'iii;Нffifl ;".]:::._:::#ffi 
;1*'il#ЁЖХ1

G".чу.,о",о""*.il:Ё'Ё;{;;*:;:fi r":т^}ъгYr'"ilХiil'Ё
iýHЖ;""-;#J:Ц"i'iJJJ,Ы*{'T;:*;:,JT;#;x,,ff;:'
дисциплiни може ,;у" ,u"o,o"u"o лиlце одН€ дисциплlнарне

стягнення. Пр, оОрu*ii';";;;,;,"ня дир_ектор пiдприсмства (iнша

чповноважена особа) no*".n враховувати стvпiнь тяжкостi вчиненого

Ш;й;- i ;:туН 
"yjli,,,"";;i'; 

j:;,a".Hl;" ii "xlil,iЁTT;
Xlii]iiil;i,Ёi}'iJil;JrЖi;ffi 

';;;;;,;"*упротягомтрьохднiв

з MoMeIlTy пiдписанвя наказу,
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робоmоdавець:

Якщо протягом року з дня накладення дисциплlнарного стягнення
працiвника не буле пiддано новому дисциплiнарному стягненню, то BiH

вважа€ться таким' що не мав дисциплiнарного стягнення. Якщо
працiвник не допустив нового порушення трудовоТ дисциплiни i до
того ж проявив себе як сумлiнний працiвник, то стягнення може бути
зняте до закiнчення одного року. Протягом строку дисциплlнарного
стягнення заходи заохочення до працlвника не застосовуються.

поацiвнакu:

Щиректор В (ТРИОНЕДА) Голова трудового колективу

М.В. [гнат
2021 року

,] i.

i'J'
l1l

B-/l l
I
{
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ХII. - Додаток Ns 2

до Колективного договору

ПОЛОЖЕННЯ
про премiювання працiвникiв ТОВ <ТРИОНЕДА>

1. Ife Положення про премiювання працiвникiв ТОВ (ТРИОНЕДА> (далr

- Положення) розроблено згiдно iз нормами Кодексу законiв про
працю Украiни,, Закону Украiни <Про оплату прачi> JrГs 108/95-ВР вiд
24.03.1995 року, i встановлю€ порядок визначення розмiрiв,
нарахуванюI та виплати премiй працiвникам пiдприемства.

1 Премiювання прачiвникiв пiдприсмства проводиться з метою
матерiального стимулювання високопродуктивноТ та iнiцiативноi працi,
пiдвищепня iT ефективностi, якостi, зацiкавленостi у досягненнi ri
кiнцевого результату та посилення персон€шьноТ вiдповiдальностi
працiвникiв за дорrrену роботу або поставленi завдання.

3. Працiвникам ТОВ (ТРИОНЕДА) можуть встановлюватись наступнi
види премlи:
1) премiя за результатами щорiчного оцiнювання роботи (за виконання
i перевиконання виробничих завдань i посадових обов'язкiв,
пiдвищення ефективностi i якостi роботи);
2) щомiсячна премiя вiдповiдно до особистого внеску в загальний

результат роботи пiдприсмства (за виконання виробничих завдань та

функчiй).

4.

5.

Премiювання працiвникiв здiйснюеться на пiдставi рiшення директора
пiдприемства, оформленого наказом.

Розмiр премiй, визначених у п.3 цього Положення, становить вiд 20 до

директора пiдприемства.

б. Виплата премiТ за пiдсумками роботи за мiсяць проводиться разом iз

200 0% мiсячноi заробiтноi плати працiвника, i визначасться на розсуд

виплатою заробiтноi плати за звiтний перiод у встановленi строки для ii
виплати.

7. Премiя за результати щорiчного оцiнювання роботи виплачу€ться
працiвникам, якi пропрачювали на пiдприемствi не менш як один piK, у
строки для виплати заробiтноi плати за грудень мiсяць поточного року.

За порушення трудовоi дисциплiни, за
виконання завдань працiвникiв може

}rесвоечасне та неякiсне
бути позбавлено премii.

2з



Прачiвник повнiстю позбавляеться премii за мiсяць, у якому до нього

було застосовано дисциплiнарне стягнення.

9. За перiол вiдпусток (ocHoBHoi, додатковоi та iнших, передбачених
законодавством), тимчасовоi непрацездатностi та в iнших випадках'
коли згiдно iз законодавством виплати проводяться з розрахунку
середньоi заробiтноi плати, премiя прачiвникам пiдприсмства не

нарахову€ться.

10. Працiвникам, якi звiльнилися з роботи протягом мiсяця, за який

проводиться премiювання, премii не виплачуються.

11. За вiдсутностi фiнансовоi можливостi роботодавець мас право не

нараховувати працiвникам премiю.

Робоmоdавець: працiвнuкu:

ового колективч

{
{
(l

1

I;
'l

.i

!иректор Т

!!gьslф

М.В. Iгнат
квiтня 202l року
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XIII. -.Ц,олаток JYs 3

до Колекгивного договору

з охорони працl
плАн

комплекснИх органiзачiйно-технiчпих заходiв
па 2021 piK

виконавецьСтрок виконання
Найменування заходlв

ыдповiдальний за

охорону прачi
Бiтень 2021 р.

Проu-есм анмiз стаяу охорони
прац1 за рlк

Завiлувач склалу5БЙБЙ, працiвникiв

пiдприсмства захисними масками,

"rо*"", 
засобами. санiтайзерами

тощо

Завiдувач складу
за мiрою

необхiдностi

Дуко M-rrne кrо uy вати а пте ч к и дл я

структурних пlдроздlлlв

пiдпрrе*.тuанеобхiдними ..

матерiалами з Еадання першо1

медичноi допомоги

гйповiдальний за

охорону прачi
перiодично

заб"зпе,rrт, проведення меДИЧНИХ

оглядiв працiвникiв

Завiдувач складу

-ъое.п"r-иrrоапiдприсмствiна.тежний питний режим

Завiдувач складу
ЗГб"зп"rrr, пiдприсмство
вiдповiдними засобами для

чишення та дезiнфекшiТ

Вiдповiдмьний, за

охорону працl
щотижня
цомiсяця

Ей]"ar a 
" 

ur" 
"n 

о п ро водит и ан аЛlЗ

стану охорони праIIl та

невиробничого травматизму

l

Jl
l

{

колективу

;

l
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