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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ЗАКАРПАТАВТОТРАНС)
ПЕРВИННА ПРОФСПIЛКОВА ОРГАНЗАЦIЯ
880l8, м,Ужгород_18, вул.Перемоги_ 102,тел.-,2-24-?8, тел,/фахс 2_З5_29

наМ

витяг
з протоколу рiшення профспiлковоi конференцii ПрАТ "Закарпатавтотранс"

вiд 0З червня 2021р.

По п.4 порядку денного : про прийняття колективного договору на
202|-2025р.

Щелегати постановили:

4.Колективний договiр на 2021-2025р. з доповненнями та змiнами прийняти
} uiлому.

Голова профкому
ПрАТ "Закарпатавтоцанс" Л.I.Батiй/
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНВ ТОВАРИСТВО (ЗАКАРПАТАВТОТРАНС)

l02.тел.2-24-?8,

2021р._Nэ_01/П -

список

осiб, якi бра:lи участь в розробцi колективного договору
ПрАТ <Закарпатавтотранс>> на 202|р.,2025р,

стельмах В,в.-заступник генерального директора з технiчних питань

та перспективного розвитку,
Логойда В.М.- адвокат,
Iýганич О.В.- в.о. головного бухгалтера,
Губан М.Ю. - менеджер з персоналу,
Батi Л.I. - голова профкому,головний спецiалiст,

Сливар P.I. - начальник вiддiлу контролю,
Тимканич H.I.- начальник вiддiлу перевезень та комерцiйноi роботи,

Голова профкому
ПрАТ "Закарпатавтотранс" Л.I.Батi

ПЕРВИННА ПРОФСПIЛКОВА ОРГАНЗАЦIЯ
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ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Колективний договiр /далi .Щоговiр/укладено вiдповiдно до Закону Украiни*Про колективнi договори i угоди" та ( кЗпП < мiж Роботодавцем Приватним
акllонерним товариством <<закарпатавтотранс> в особi генерЕIльного
диреIсгора Кречко Йосипа Васильовича з однiеi сторони (далi Сторона-1) та
виборним органом первинноi профспiлковоi органiзацii в особi голови
профспiлкового KoMiTery Батi Лiдii Iванiвни, з другоi сторони (далi Сторона-2).

Працiвники надiляють виборний орган первинноi профспiлковоi органiзацii
правом представляти ixHi iнтереси при веденнi переговорiв, розробцi i
укладеннi колективного договору, контролю за виконаtlням зобов'язань cTopiH
в перiод його дii.

I]ей договiр укладено з метою реryлювання виробничих, трудових i
соцiально-економiчних вiдносин та узгодження iHTepeciB акцiонерного
товариства i працiвникiв пiдприемства.
Сторони визнають цей договiр локaulьним нормативно-правовим актом i
зобов'язуютЬся виконуваТи встановлеНi в ньому норми, умови i домовленостi.
Жодна iз cTopiH не може в односторонньому порядку приймати рiшення, що
змiнюютЬ чи вiдмiняюТь зобов'язанНя, нормИ чи положенЕя цього договору.

,щоговiр укJIадено на п'ять pokiB i набирае чинностi з дня пiдписання його
сторонами i дiе до укладення нового або перегляду цього договору./ст.9 Закон
УкраiЪи Про колективнi договори i угоди /.

Змiни та доповненЕя до цього ,Щоговору вносяться в обов'язковому порядку у
зв'язку зi змiнами чипного законодавства, Генеральноi, Гал)zзевоi, Регiональноi
угод з питань, що е предметом колективного договору, а також за iнiцiативи
однiеi iз cTopiH./CT.l4 Закон Украiни Про колективнi договори i угоди /.

.Щодатки до колективного договору е його невiд'емними частинами
Щiя цього .Щоговору поширюеться на Bcix працiвникiв пiдприемства. l Ст.9

Закон Украiни Про колективнi договори i угоди /.

Сторона-1 ознайомлюе ycix працюючих, а також щойно прийнятих на
пiдприемство працiвникiв з колективним договором.

Сторони протягом l0 днiв пiсля пiдписання цього колективного договору
подають його на ресстрацiю до вiдповiдного суб'скта владних повноважень.
/ Ст. 9 Закон УкраiЪи Про колективнi договори i угоди /.

роздIл 1

ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ

Стороrrи домовилися:
1.1.Визначення основних напрямкiв, планування виробництва, органiзацiя
господарськоi економiчноi, фiнансовоi дiяльностi, управлiння Товариством
здiйснюеться Стороною-l згiдно iз Стаryтом Товариства. /Ст.14 КЗпП /.

Сторона-1 зобов'язусгься:
1.2.Здiйснити заходи, щодо забезпечення плану виробничих програм.



1.3.Вi.щовiдно до мiсячних виробничих планiв своечасно та у повному обсязi
створЕти для працiвникiв належних умов працi необхiдних для виконання
тудовID( завдань./Ст.252-8КЗпП.
l.-1.Систематично iнформувати трудовi колективи структурних пiдроздiлiв про
сrан виробничо-господарськоi дiяльностi пiдприемства i його найближчi
перспективи.
1.5.Розробити за участю виборного органу первинноi профспiлковоi
орmнlзацll та запровадити систему матерl€rльного l морЕrльного заохочення
працюючих за пlдвищеннrl продуктивност1 прац1, рацlонального та
ощадливого використання обладнання матерiальних та виробничих pecypciB.

ПРАЦIВНИКИ ПЦПРИ€МСТВА ЗОБОВ'ЯЗУЮТЬСЯ:
1.6.Забезпечити щомiсячно виконання виробничих планiв, дотримання
трудовоi, виконавчоТ та фiнансовоi дисциплiни.
1,7.Вивчати та професiйно виконувати своi функцiональнi обов'язки.

виБорниЙ оргАн пЕрвинноi прооспrлковоi
оргАнIзАцIi зоБов)язу€ться:

1.8.Проводити роботу з формування свiдомостi найманих працiвникiв щодо
збереження майна, пiдприемства, ощадливого використання виробничих
pecypclB та матерrЕrльних цlнностеи.
1.9.Сприяти змiцЕеЕню виробничоi та трудовоi дисциплiни у трудових
колективalх виробничих пiдроздiлiв.
1 .l0.Утримуватись вiд органiзацii страйкiв за умови виконання Стороною-1
зобов'язань та положень договору, а також пiд час проведення попереднiх
переговорiв та примирних процедур щодо вреryлювання спiрних питань.
1.11.Органiзувати збiр, узагальЕення пропозицiй окремих працiвникiв,
дiльниць та пiдроздiлiв щодо покращення виробничо-господарськоi дiяльностl
пiдприемства, свосчасно доводити ii до адмiнiстрацii, добиватися iх
реалiзацii./Ст.245 КЗпП.

СТОРОНИ ЗОБОВ'ЯЗУЮТЬСЯ:
l. l 2.Запобiгати виникненню колективних i iндивiдуальних трудов[тх спорiв.
,Щомагатися вирiшення Bcix розбiжностей шляхом переговорiв i консультацiй,
примlрних процедур, що проводитимуться протягом двох тижнlв з дня
звернення чи подання iншоТ сторони. Трудовi спори вирiшувати згiдно з
чинним законодавством, для чого створити комiсiю по трудових спорах.

роздIл п
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТI.

Сторона-1 зобовlязуються:
2.1.Проаналiзувати стан забезпечення пiдприемства працюючими вiдповiдно
до квалiфiкацii з урахуванням прогнозованих /планови></ обсягiв виробництва,
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ворм працi та нормативiв чисельностi.
Розробити, за погоджеIIням з виборним органом первинноi профспiлковоi

органiзацiТ та реалiзувати KoHKpeTHi заходи щодо збереження чисельностi
працоючих та забезпечення продуктивностi зайнятостi працiвникiв.
2-2-У разi виникнення необхiдностi змiн в органiзацii виробництва i працi, що
пркrведуть до скорочення чисельностi працiвникiв, повiдомляти виборний
орmн первинноi профспiлковоi органiзацii не пiзнiше як за 3 мiсяцi до ix
запровадженшI./Ст,49-2 КЗпП, та ст.22 Закон Украiни Про професiйнi спiлки,
iх права та гарантii дiяльностi /.
2.3.Проводити звiльнення працiвникiв лише пiсля використання Bcix
можливостей забезпечення ix зайнятостi на пiдприемствi.
2,4.Прп звiльненнi працiвникiв на пiдставi п.l ст.40 КЗпП виплачувати вихiдну
допомоry згiдно законодавства.

виБорниЙ оргАн пррвинноi прооспrлковоi
ОРГАНIЗАЦII ЗОБОВ>ЯЗУ€ТЬСЯ:

2.5 ЗДiйСнювати контроль за дотриманням чинного трудового законодавства та

2.б.Вести роз|яснювальну робоry серед працiвникiв щодо застосування
чицного законодавства, надавати консультацii.
2.7,Представляти iнтереси працiвникiв у розглядi спiрних питань зi Стороною-
l lcT.246 КЗпП, та cT.l9,26 Закон Украiни Про професiйнi спiлки, ix права таý' гарантii дiяльностi /.

роздIл пI
ТРУДОВI ВIДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦI ТА ВIДПОЧИНКУ.

CTopoHa-l зобов'язусгься:
3. 1 .Встановити трудовий розпорядок, час початку i закiнчення роботи, перерви
у роботi згiдно з Правилами вну,трiшнього трудовою розпорядку lCT.57,58,|42
КЗпГУ. (!одатки NчNе 01,02,03)
3.2.Змiнювати чи запроваджувати новий режим роботи у Товариствi
та виробничих пiдроздiлах, для окремих працiвникiв лише пiсля узгодження з з
виборним органом первинноi профспiлковоi органiзацii /Ст.52 КЗпП /. У
зв'язку iз запровадженнlIм карантину та iнших обмежень за рiшенням суб'ектiв
владних повноважень режим роботи може бути змiнено за наказом
генерального директора.
3.3.Забезпечити дотримання встановленоi законодавством норми тривалостi
робочого часу - не бiльше як 40 годин на тиждень. /Ст.50 КЗпП /.

3,4.Застосувати надурочнi роботи лише у виняткових випадках за
погодженням з виборним органом первинноi профспiлковоi органiзацii. але не
бiльше як 120 годин на рiк./Ст.62,б3,64,б5КЗпIU. Оплаry роботи в надурочний
час проводити в подвiйному розмiрi /Ст. 106 КЗпIU.
3.5.Встановити для працiвникiв функцiональнi обов'язки та посадовi iнструкцii
узгодженi з виборним органом первинноТ профспiлковоi органiзацii.. Не
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в,rчаrати вiд працiвникiв виконання роботи, що не входить до ix обов'язкiв i не

бумошlена трудовим договором /Ст.3 1КЗпП.
3.бЛадавати 

-щорiчнi 
вiдтryстки працiвникам згiдно з графiком вiдпусток з

поюдкеннrIм з виборним
орйом первивноi профспiлковоi органiзацii, графiк вiдпусток на поточний

pi* оr".рл"Ъи у TepMiH дЪ 20 сiчня. /Ст.10 Закон Украiни Про вiдпустки /.

i.Z.в"*rо"rr*щоiirrУ основнУ вiдпустку тривалiстю 24 календарних днiв.

3.8.Розглядати питаннJI про Еадання вiдгryстки у розмiрах згiдно чинного

з{tконодавства.
3.9надавати додатковi вiдrryстки без збереження зlплжи у випадкЕlх

передбачених чинним законодавством.
3.10.Забезпечувати виплату у розмiрi 400 грн. для догляду за одягом

працiвникам автостанцiй, для яких затверджена рекомендацiйна форма

оь.у/дрес ко,ц/ та якi мають стаж роботи на пiдприемствi бiльше б-ти мiсяцiв.

виплата проводиться один раз на pik за наявнiстю коштiв,

виБорний оргАн пЕрвинноi прооспrлковоi
оргАнIзАцIi зоБов>язу€ться :

3.1l.Брати участь у розробцi та здiйснювати коЕтроль за додержанням

осЕовних положень Правил внутрiшнього трудового розпорядку,
3,12.Разом з роботодавцем вирiшувати питанн,I робочого часу i часу

вiдпочинку, погоджувати графiки змiнностi та наданнlI вiдпусток../Ст.38

Закон Украrни Про професiйнi спiлки, ix права та гарантii дiяльностi /.

роздIл IY
НОРМУВАНIIЯ I ОПЛАТА ПРАЦI.

Сторона-1 зобов'язусгься:
4.1.Розробити узгоджену з виборним органом первинноi профспiлковоi

органiзачii програI\,IУ /заходи/ удоскоЕаленЕя органiзацii i нормування

працi,встановленнЯ та запровадженнЯ технiчно-обгрунтоваIIих норм

"rpodir*y, 
часу обслуго"уuur"", нормативiв чисельностi, якi вiдповiдали б

ло."оуrоrУ рЬню технiКи, технологii, органiзацiТ виробництва i працi

4.2.забезпечити формування фонду оплати працi з урахуванням зростання

обсягiв виробництва i продуктивностi працi.ДI.1ст.19 КЗпП /,

4.3.Встановити мilriмальний посадовий окJIад для працiвникiв,якi виконують

просту неквалiфiковану працю - на piBHi, Ее IIижчому закоЕодавчо

встаЕовленого розмlру
4.4.Встановло"ur, фор*и, системи та розмiри оплати працi, норми працi,

розцiнки, тарифнi сiтки, тарифнi ставки та посадовi окJIади, умови
запровадження та розмiри iнших видiв доходiв за погодженням з

профспiлковим KoMiTeToM.

4.5.Проводити доплати i надбавки до тарифних ставок i посадових окладiв в

таких розмiрах:
ДОПЛАТИ:
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4,6- за сумiщення професiй/посад/ розширенЕlI зони обслуговування або

бiльшення обсяry робiт, з урЕlхуванням наявностi eKoHoMii фонду оплати працi

у розмiрi до 50% тарифноi ставки або окладу сумiщуваних працiвникiв,
- за виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника до 50%

тарифноi ставки /окладу/ вiдсутньою працiвника /ст.105 КЗпГV,
- за робоry в гiрських умовах працiвникам АС Мiжгiр'я, PaxiB, Ясiня,
Воловець, Н.Ворота в розмiрi 25 0% посадового окладу,
- за роботу в нiчний час 2о yо тарифноi ставки /посадового окладу/ за кожну
годину роботи в цей час.
4.7. Виплачувати заробiтну плату двiчi на мiсяць: аваrтс 22 числа та заробiтну
плаry 7 числа Еаступного мiсяця./Ст.24 Закон УкраiЪи Про оплаry прачi /.

4.8.При порушенi cTpoKiB виплати заробiтноi плати вживати ефективних

заходiв щодо ii лiквiдацiТ.
4.9.При остаточному розрахунку за мiсяць надавати працiвникам iнформацiю
про Еараховану суму, утримання за BciMa видами, суму до виплати в грошовiй

формi.
4,10 При наданнi вiдпустки виплачувати Bci належнi виплати не пiзнiше, як

за 3 днi до ii'початку.
4.11.премiювання працiвникiв, виплату винагород та iнших стимулюючих
виплат здiйснювати згiдно з Положенням "Про додаткову заробiтну плаry".
(,Щодатки М 04, 05) за наявностi фiнансових можливостей.
4.12.Встановити розмiри тарифних ставок /окладiв/ працiвникiв загаJIьIIих

професiй i посад /ст.18 Закону "Про оплаry працi"/.
+.tЗ,Здitснювати тарифiкацiю робiт та присвоення квалiфiкацiйних розрядiв

робiтникам згiдно з вимогами ЕТКЩ робiт i професiй.
4.14.Проводити iндексацiю грошових доходiв працiвникiв згiдно Постанови

Кабмiну Украни Ns 1078 вiд 17 липня 2003р.

виБорниЙ оргАн пЕрвинноi пrооспrлковоi
оргАнIзАцIi зоБов,язу€ться:

/Ст. 38 Закону "Про профспiлки"/.
4.15.здiйснювати контроль за дотриманням на пiдприемствi законодавства з

питань оплати працi, своечасною виплатою заробiтноi плати.

представляти i захищати iнтереси працiвникiв пiдприемства з питань оплати

працi.
4.16.Контролювати використання коштiв фо"ду оплати працi, вносити

пропозицii щодо пiдвиЩення розмiрУ заробiтноi плати та надання пiльг

працiвникам.
4.17.Дналiзувати piBeHb середньоi заробiтноi плати на пiдприемствi, вносити

пропозицii щодо удосконЕlлення оплати працi.
4.18.Оперативно розглядати Bci звернення членiв профспiлки i роботодавця з

питань оплати працi, в установленому порядку вирiшувати питмня.
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роздIл ч
УМОВА ТА ОХОРОНА ПРАЦI

та без пiдпри€мствi
Сторона-1 з о б о в' я зy с т ь с я:

5.1.Забезпечити викоЕання комплексних заходiв щодо досягЕення
встаIiовлених нормативiв безпеки, гiгiени працi та виробничого середовища,

пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi, запобiгання випадкам
виробничого травматизму. (Додаток Л! 06).
5.2.Виконувати заходи щодо пiдготовки примiщень структурних пiдроздiлiв
пiдприемства до роботи в осiнньо-зимовий перiод у TepMiH до 1 жовтня
кожного року. Забезпечити протягом цього перiоду стiйкий температурний

режим у виробничих примiщеннях згiдно iз встановленими нормами.
5.3.Проводити перiодично, згiдно з Еормативними актами, експертизу
технiчного стану обладнання, механiзмiв, споруд, щодо ix безпечного
використ€lння.
5.4.Надавати спецодяг, спецвзутгя та засоби iндивiдуального захисту, мило та
iншi миючi засоби вiдповiдно дiючих нормативiв i умов працi / ст. lб3 КЗпП
та ст.8 Закон Украiни Про охорону прачi /. (,Щодаток Nч 07)
5.5.При проходженнi працiвником медичного огляду забезпечити оIIлату

медогляду.
Не доrryскати до роботи працiвникiв, якi без поважних причин ухиляються вlд
проходжеЕня обов'язкового медичного огляду./ cT.l7 Закон Украiни Про
охорону працi /.
5.6.Проводити спiльно з профспiлковою стороною своечасне розслiдування та

вести облiк Еещасних випадкiв,
Забезпечити безумовне виконання запропонованих комiсiею з розслiдуванвя
нещасного випадку на виробництвi органiзацiйно-техпiчних заходiв по

кожному нещасному випадку.
5.7.Проводити щоквартаIьно за участю представникiв профспiлкового
KoMiTeTy аналiз причин виникнення нещасних випадкiв на виробництвi.
Вiдповiдно до висновкiв розробляти заходи щодо зниження i запобiгання
травматизму та забезпечувати ix виконання.
5.8.Вiдповiдно до чинного законодавства забезпечити здiйснення
загЕцьЕообов'язкового державного соцiального страхуванюI працiвникiв
пiдприемства вiд нещасних випадкiв на виробництвi./ ст.5 Закон Украiни
Про охорону працi /.

ПРАЦIВНИКИ ПЦПРИ€МСТВА ЗОБОВ'ЯЗУЮТЬСЯ:

5.9.1 .Вивчати та виконувати вимоги нормативних aKTiB про охорону працi.

5.9.2.Застосовувати засоби iндивiдуального захисту у випадках, передбачених
правилами технiки безпеки працi.
5.9.3.Проходити у встановленому порядку та в строки попереднi i перiодичнi
медичнi огляди.
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5.9.4.Своечасно iнформувати вiдповiдну посадову особу про виникнення
вебезпечних та аварiйних сиryацiй на робочому мiсцi, дiльницi, в
Фруктурному пiдроздiлi. Особисто вживати посильних заходiв щодо ix
запобiгання та усуненюI.
5.9.5.Щбайливо та рацiонiл,льно використовувати майно пiдпри€мства не
доIryскати його пошкодженцJI чи знищення./ст.14 Закон УкраiЪи Про охорону
працi /.
5.9.6.,,Щотримуватись затвердженого дресс - коду /рекомендацiйноi форми
омry/
для диспетчерiв-квиткових касирiв при виконаннi с.тryжбових обов'язкiв.

виБорниЙ оргАн пЕрвинноi прооспIлковоi
ОРГАНIЗАЦII ЗОБОВ'ЯЗУ€ТЬСЯ:

5.10.Здiйснювати контроль за дотриманням Стороною-l законодавства про
охорону працi, створенням безпечних i нешкiдливих умов працi, належних
виробничих та санiтарно-побутових умов, забезпеченням працiвникiв
спецодягом, спецвзуттям, iншими засобами iндивiдуального та колективного
захисту. У разi виявлення порушень вимагати ix усуненrrя,КЗпП ст.160, та
cT.4l Закон Про охорону працi /.

5.11.Представляти iнтереси працiвникiв у вирiшеннi питань охорони працi, у
випадках, визначених чинним законодавством, вносити роботодавцю
вiдповiднi подання.ЛЗпП ст.244, та.ст.l9,26,37,З8 Закон УкраiЪи Про
професiйнi спiлки, ix права та гарантii дiяльностi /.

5.12.Iнформувати працiвникiв про ix права i гарантii в сферi охорони працi,
змiни в закоЕодавствi з охорони працi.
5.13.Брати участь:.
5,13.1. В розробцi програм, положень, нормативно-правових документiв з
питань охороtIи працi на пiдприемствi.
5.13.2.В органiзацii навчання працюючих з питань охорони працi.
5.13.3.В управлiннi загальнообов'язковим державним соцiальним
стр€lхуванням працiвникiв вiд нещасних випадкiв на виробництвi.КЗпП
ст.258-1, та ст.24 Закон УкраiЪи Про професiйнi спiлки, ix права та гарантii
дiяльностi /.

5.13.4.У розслiдуваIrнi нещасних випадкiв, аварiй, складаннi пропозицiй,
представляти iнтереси потерпiлого у спiрних питаннях./ cT.21,28, Закон
УкраiЪи Про професiйнi спiлки, ix права та гарантiТ дiяльностi, та ст.41Закон
Украiни Про охорону працi /.

5.13.5.У проведеннi перевiрки знань посадових осiб з охорони працi /cT.l8
Закон Украiни про охорону працi / та посадових обов'язкiв.

роздIл vI
СОЦIАЛЬНI ПIЛЬГИ ТА ГАРАНТIi, СОЦIАЛЬНО-ПОБУТОВЕ,
МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ,ОРГАНIЗАЦIЯ ВIДПОЧИНКУ.
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6.1.Сторони домовились спiльно формувати, розподiляти кошти на соцiальнi,
культурно-масовi заходи i житлове будiвництво та використовувати ix,
виходячи з фiнансових можливостей, вiдповiдно до кошторису на:
б.1.1 .Розвиток та належне утримання об'ектiв соцiальноi сфери.
б.1.2.Премiювання кращих працiвникiв до дня професiйного свята - .Щень
автомобiлiста / проводити по представленню нач€шьникiв АС за рiшенням
генерЕrльного директора та згодою з виборним органом первинноi
профспiлковоi органiзацii при HtrяBHocTi коштiв. Працiвникам може бути
зменшена, або повнiстю позбавлена виплата при наявностi дисциплiнарних
стягнень.
6. 1 .3.Премiювання працiвникiв-жiнок до дня 8 Березня проводити за рiшенням
генер€lльного директора та згодою з виборним органом первинноi
профспiлковоi органiзацii. Працiвникам може бути зменшена, або повнiстю
позбавлена виплата при н€rявностi дисциплiнарних стягнень.
б.1.4.Органiзовувати проведення святкових заходiв у святковi днi.

сТоРонА-1 ЗоБоВ'яЗУ€ТЬСЯ:
б.2. Виплачувати одноразову матерiальну допомоry на оздоровлення BciM
працiвникам ВАТ до щорiчноi вiдпустки згiдно Положення при
добросовiсному викоЕанню посадових обов'язкiв, при вiдсутностi у
працiвникiв зауважень. (,Щодаток Nч 08) та за наявностi фiнансовоТ можливостi.
б.3.Надавати одноразову грошову допомоry працiвникам у зв'язку з такими
обставинами:
- при досягненнi пенсiйного BiKy - жiнкам та чоловiкаru - l посадовий оклад.
- компенсувати ритуальнi послуги Еа похованIlя працiвника за рахунок
пiдприемства.
6.4.Надавати довгострокову безвiдсоткову позику працiвникам, якi мають
стаж роботи в системi Товариства не менше 5 poKiB, iз строком погашення не
бiльше одного року, при клопотаннi начЕrльника автостанцii, та при рiшеннi
генерального директора.
6.5.Створити належнi умови для дiящьностi KoMicii соцiального cTpaxyBaHIuI на
випадок тимчасовоi непрацездатностi на пiдприемствi.
б.6.Щомiсячно перераховувати профспiлковiй cTopoHi кошти на культурно-
масову, фiзкульryрну i оздоровчу роботу в розмiрi 0,З % фонду оплати працi з
вiднесенням цих сум на валовi витрати пiдприемства. КЗпП ст.250, та ст.44
Закон Украiни Про професiйнi спiлки ix права та гарантii дiяльностi /.

6.7.Надавати працiвникам на пiльгових умовах, згiдно з визначеним спiльно з
виборним органом первинною профспiлковою органiзацiею автотранспорт
для проведенЕrI культурно-масових мlропри€мств.
6.8.Здiйснювати з участю виборного органу первинноi профспiлковоi
органiзацii щоквартЕ}льний аналiз стану непрацездатностi на пiдприемствi та
причин захворювань.
Вживати заходiв щодо зниження захворюваностi працiвникiв i щодо
зменшення робочого часу через хвороби.
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6.9. Забезпечити автостанцii та адмiн. апарат аптечками.
6.10.Видiлити та облаштувати на автостанцiях /меблями, приладами розiгрiву
iki,тощо/ кiмнати для вiдпочинку та харчування.
6.1l Забезпечити за рахунок коштiв пiдприемства доставку на роботу та

з роботи працiвникiв,що працюють за межами населеного пункту де

розташовано пiдприемство при наявностi коштiв.

виБорниЙ оргАн пЕрвинноi прооспrлковоi
оргАнIзАцII зоБов,язу€ться:

б.12.Контролювати цiльове використання коштiв на виплату соцiальних пiльг,
проведення культурно-масових заходiв, доводити iнформацiю до членiв
трудового колективу./ ст.24 Закон Украiни Про професiйнi спiлки, ix права та

гарантii дiяльностi /.

6.13.Органiзувати проведення культурно-масових, фiзкультурних i оздоровчих
заходiв для працiвникiв пiдприемства та членiв rxHix сiмей.
6.14.Ознайомлювати членiв трудового колективу з новими нормативними
актами з питань житлового законодавства, соцiального страхування та

? пенсiйного забезпечення, надавати консультативну i методичну допомогу з

питань соцiального захисту.
6. 15.Здiйснювати контроль за проведенням медичних оглядiв працюючих.
Представляти iнтереси працiвникiв у KoMicii з соцiа.пьного страхування.

РОЗДIЛ ЧII
ГАРАНТIi ДШЛЬНОСТI ПРОФСПШКОВОi ОРГАНIЗАЦIi.

Сторона-1 визнае профспiлковий KoMiTeT повноважним представником

та iншi нормативнi акти з питань, що е предметом цього.Щоговору.
Сторона -1 зобов'язусться:

7.1.Створити умови для дiяльностi профспiлковоi органiзацii i профкому:
- надавати на безоплатнiй ocHoBi примiщення для проведення зборiв та iнших
заходiв профспiлковоi органiзацii для органiзацii кульryрно-масовоi i
спортивно-оздоровчоiроботи./ ст.4З Закон УкраiЪи Про професiйнi спiлки, ix
права та гарантii дiяльностi /.

7.2.Забезпечити утримання бухгалтерiсю пiдприемства профспiлкових BHecKiB

в установленому порядку перерахуванrul ix на рахунок профспiлки не пiзнiше
12 числа кожного мiсяця./ ст.42 Закон Украiни Про професiйнi спiлки, ix
права та гарантii дiяльностi /.

Проводити централiзований збiр i вiдрахування профспiлковому KoMiTeTy 95Ой

та обласному KoMiTery профспiлки працiвникiв автотранспорту та шляхового
господарства 5Оlо членських BHecKiB через бухгалтерiю ПрАТ з н€uIежних

виплат одноразово з виплатою зарплати.
7.3.Забезпечити дотримання норм i гарантiй, встановлених для профспiлкових
кадрiв чинЕим законодавством, зокрема, щодо притягнення ix до



дисциплiнарноi вiдповiдальностi, змiни умов трудового договору, оплати
працi, звiльнення з iнiцiативи роботодавця.

ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ.

З метою забезпечення реалiзацii положень цього .Щоговору, здiйснення
контролю за його виконаЕням сторони домовилися:
1.Пiсля пiдписання договору, у 10 денний TepMiH визначити KoHKpeTHi заходи,
термlни реалlзацll норм l положень колдоговору.
2.Розглядати пiдсумки виконання колективного договору на загаJIьних
зборах/конференцii7 трудового колективу за piK - у лютому-березнi кожного
наступного poKy/cT.l5 Закон УкраiЪи Про колективнi договори i угоди /.

3.У разi невиконання зобов'язань положень колдоговору, аналiзувати причини
та вживати TepMiHoBi заходи щодо забезпечення ix реаrriзацii.
Осiб винних у невиконаннi положень Колективного договору притяryвати до
вiдповiдальностi згiдно з чинним законодавством./ ст.18 Закон Украiни Про
Колективнi договори i угоди /.

4.Колективний договiр укладено в двох примiрниках, що зберiгаються у
кожноi iз cTopiH i мають однакову юридичну силу.
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t Режим роботи

працiвникiв апараry ПрАТ "Закарпатавтотранс"
(правила внутрiшнього трудового розпорялку)

Додаток Nэ /., '

до Колективного договору ПрАТ
кЗакарпатавтотранс> на 2021-2025 р,р.

Вихiднi днit
!-
t
L
г

г

I"

г

t:

г

*

:

Режим
роботи
(гол.)

Режим
роботи служб

(гол)

lбФ-8ш

00Ф-24ф

LзФ -22ф Прибирмьниця

,Щиспетчер
центральноi

диспетчерськоi
служби

Водii легкового
автомобiля

Працiвники
апараry ПрАТ
<Закарпатавто-

транс)

Перерва
(гол.)

по графiку

l0щ-llщ
l9Ф-20ф

l7щ- 18ф
субота
недiля

1зФ-14ф по графiку

12ф-lзф

Мар'яна ГУБАН

ящ- rвф

субота
недiля

субота
недiля

Менеджер з персоналу

Л.I. Батi

(З

й.В. Кречко

Охорона
(по найму)

I \ентральний
сервер

12Ф-lзф8Ф-l7ф

8ф-17ф
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,ЩолатокNч J
до Колекгивного договору
ПрАТ <Закарпатавтотранс>> на 2021-2025 р.р.

прАвилА
внутрiшнього трудового розпорядку

загальпi положення
Правила внутрiшнього трудового розпорядку розроблено вiдповiдно до

чинного законодавства .

Правила реryлюють трудовi вiдносини мiж роботодавцем i працiвниками,
сприяють виконанЕю основних завдань i функцiй, пiдвищенню ефективностi i
якостi роботи змiцненЕю трудовоi i виробничоi дисциплiни, рацiональному
використанню робочого часу.

Питання пов'язанi з застосуванням цих Правил вирiшуються роботодавцем у
межах наданих йому прав у випадках передбачених чинним законодавством
Украiни i цими Правилами Питання щодо застосування цих Правил вирiшуються
також працiвниками вiдповiдно до ix прав

Порядок прийняття та звiльнення працiвникiв
Працiвники реалiзують право на працю шляхом укJIадення письмового

г]

г]

г]

[-]

l-]

трудового договору про робоry на пiдприемствi вiдповiдно до Кодексу законiв про
працю УкраiЪи. Прийняття на робоry здiйснюеться на пiдставi письмовоi змви
працiвника.

При прийнятгi на роботу працiвник зобов'язаний надати:
- Заяву на прийняття на роботу;
- Паспорт;
- Трулову кrтижку, оформленуу встановленому порядку;

Л.I.Батi

,Щовiдку про присвоення iдентифiкацiйного коду.
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_*J зЕвначеЕо найменування роботи

,Iрудового договору.-l На Bcix працiвникiв, якi працюють

t{

прийняття на робоry без подання зазначених документiв Ее допускаеться,

при прийнятгi на роботу, яка вимагае спецiальних знань, роботодавець мае право

,ч*uдчr" вiд працiвниКа поданЕя диплома або iншого докумеЕта про здобуry ocBiry

або професiйну пiдготовку в Itавч€Iльцих закJIадах рiзних видiв акредитацii.

при прийнятгi на робоry заборонясться вимагати документи, подання яких не

передбачено законодавством, а також вlдомостl про прописку,

Прийнятгянаробоryоформляетьсянаказом(розпоряДженням)роботодаВця'
що оголошуеться працiвнику пiд розпис. У наказi (розпорядженнi) мае бути

(посади), умови оплати працi та iншi icToTHi умови

понад 5 днiв, у тому числi осiб, якi е

спiввласниками (власниками)пiдприсмств, ведуться трудов1 книжки,

Працiвникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформляеться не

пiзнiше п'яти днiв пiсля прийнятгя на робоry
припинення дii трудового договору може мати мiсце тlльки з пlдстав,

передбачених закоЕами УкраiЪи.

за iнiцiативою працiвника трудовi вiдносини припинJIються згlдно зl

статгями 38 та 39 Кодексу законiв про працю(далi КзпП),

припинення дii трудового договору за iнiцiативи власника може мати мiсце з

пiдстав, передбачених статтями 40 та 4lКзпП,

,щiю трудового договору може бути припинено також за уллов, передбачених

пунктами |,2,З,5,6,7, та 8статгi 36 КзПП.

При уклаленнi трудового договору-може буги обумовлене угодою cToplн

випробування з метою перевiрки вiдповiдностi працiвника роботi, яка йому
cTopiH

дор)ЕIа€ться, строком до трьох мiсяцiв, oKpiM робiтникiв, яким може

встановлюватися строк випробування до одного мiсяця (ст.36 КЗпП). ,Що початку

iз Стаryтом,

договором: 2)

оплати працi,

роботи роботодавець зобов'язаний: 1) ознайомити працiвника

трудового розпорядку, колективним

з посадовою Iнструкцiею, умовами

роз'яснити його права i обов'язки: 3) визначити працiвниковi робоче мiсце,

забезпечити його необхiдними для роботи засобами; 4) проiнструктувати

працiвника з технiки безпеки, виробничоi caHiTapii, гiгiени працi та протипожежЕоi

охорони. Працiвники мають право розiрвати трудовий договiр, попередивши про це

роботодавця письмово за два тижнi. При розiрваннi трудового договору з поважЕих

причин, передбачених чинним законодавством, роботоджавець звiльняе працiвника

у строк, про який BiH просить. Строковий трудовий-договiр розриваеться IIа вимоry

працiвника у разi хвороби або iнвалiдностi, якi перешкоджають виконаЕIIю цим

роботи за трудовим договором, а також у випадку порушення роботодавцем

правилами
ознайомити

внутрlшнього
працiвника
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закоЕодавства про працю, колективItого або трудового договору та з iнших

поважних причин, передбачених чинцим законодавством. Розiрвання трудового

договору з працiвЕиком здiйснюеться з урахуванням вимог Кодексу законiв про

працю УкраiЪи. Припинення тудового договору оформляеться наказом, який

o.ono*y.""." працiвниковi пiд розписку, У день звiльнецня роботодавець

повинеЕ видати працiвниковi трудову кIlижку та здiйснити повний розрахуЕок,

Робочий час та час вiдпочинку на виробнпцтвi,

ВiдповiдноДостатгi50КЗпПнормальнатрива;liстьробочогочасУнеможе
перевищувати 40 годин на тиждеЕь. .Щля окремих категорiй працiвникiв

встаЕовлюеться скорочена трива.гliсть робочого часу (ст, 5l КзпП),

На пiдприемствi, в ycTaHoBi, органiзацii встановлюеться п'ятиденний

робочий тиждеЕь i такий розпорядок роботи:
Початокроботи - 08.00 год.

- 17.00 год.Закiнчення роботи
- Перерва дJuI харчування та вiдпочицку - з 12,00 до 13,00 год,

перерва для харчування i вiдпочинку надасться, як правило, через 4 години

роботи i використовуеться працiвником на власний розсуд, Тривалiсть перерви не

може бути меншою 30 хвилин.

при прийнятгi на робоry працiвника , а також пiд час дii трудового договору

за угодою cTopiH може встановлюватися неповЕий робочий час з визначенням

тривалостi роботи, ii розпорядку та оплатою пропорцiйно до вiдпрацьованого часу,

за наявностi умов, передбачених частиною третьою статгi 32 Кзпп, роботодавець

може змiнювати режим роботи, встановлювати або скасовувати неповIIий робочий

час, попередивши про це працiвникiв за два мiсяцi,

на безпосередньо дiючих пiдприемствах, в устаЕовах, органiзацiях, в

окремих виробництвах, цехах,дiльницях, вiддiленнях i на деяких видах робiт, де за

умовами виробництва (роботи) не може бути додержано встановленоТ для даноi

категорiТ працiвникiв щоденноi або щотижневоi ,гривалостi робочого часу,

роботола"че, може бути запроваджено пiдсумований облiк робочого часу за

погоджеIIнJIМ з представЕИцьким органом, При пiдсумованому облiку робочого

часу робота працiвникiв реryлюеться графiками роботи (змiнностi), якi

розробляються роботодавцем i погоджуються з виборним оргаЕом первинноi

npo6..rin*o"oT органiзацii. ГрафiК роботИ (змiнностi) при пiдсумованому облiку

роОоrо.о часу розробляються таким чином, щоб за облiковий перiод було

oorprru"o нормаJIьноi тривалостi робочого часу, передбаченоi статтями 50 i 5l

КЗпП. Облiковим перiодом при пiдсумованому облiку робочого часу, як правило, е
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OcHoBHi обов язкп працiвнпка та роботодавця.
Прачiвник зобов'язаний:

Почати робоry вiдповiдно до дiючого режиму робочого дня;

ВиконуватИ своечаснО та в повномУ обсязi робочi завлання(функцiональнi

обов'язки), забезпечувати нaлежну якiсть виконуваних робiт ;

- Виконуватирозпорядженняроботодавця;
Виконувати обов'язки, покладенi на нього трудовим договором;

- .Щотримуватись вимог з охороЕи працi, технiки безпеки,виробничоi

caHiTapii, гiгiени працi та протипожежноi безпеки, передбаченими

вiдповiдними правилами та iнструкцiями;
- .Щотримуватись чистоти та порядку на робочому мiсцi;
- ,Щотримуватись правил дiлового етикету у взаеминах з iншими

працiвниками та клiентами пiдприемства.

Роботодавець зобов' язаний :

- Ознайомити працiвника з правлшами вrrутрiшнього liрудового розпорядку
та колективним договором;

- Забезпечити працiвниковi робоче мiсце та надати робоry за умовами
трудового договору;
Ознайомити працiвника з його робочим завданням;

Органiзувати своечасне проведеннJI iнструктажу працiвника щодо вимоr

охорони працi, протипожежноi безпеки та iнших правил;

- Видавати заробiтну плату у встановленi законодавством та колективним

договором термlни;
- Контролювати дотримання працiвниками трудовоТ дисциплiни;
- Органiзовувати облiк робочого часу i табелювання працiвникiв;

- .Щотримуватись вимог законодавства про працю пiд час вирiшенrrя

соцiально-трудових питань на пiдприемствi.

Права працiвпика та роботодавця.
Працiвник мае право:

- Вимагати вiд роботодавця свосчасного забезпечення його роботою згiдно

професiеrо та кваrriфiкацiею вiдповiдно до укладеного трудового

договору(контракту);
- На належнi,безпечнi та здоровi умови працi;
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на заробiтну плату, не Еижчу вiд визначеноi законом,колективним

договором;
ко*"оrу працiвниковi гарtштуеться право знати cBoi права та обов'язки,

Роботодавець мае право:

вимагати вiд праuiвника дотримаЕня положеЕь Правил та вживати

необхiдних заходiв щодо притягнення порушникiв трудовоi дисциплiни

до вiдповiдальностi;
Вiдсторонити працiвника вiд виконаннJI ним посадових обов'язкiв

(шляхоМ виданнЯ усного, або письмовОго розпорядЖення безпосереднiм

керiвтrиком працiвника) у випадку якщо працiвник знаходиться у

,"r""рa.оrУ cTaHi або cTaHi наркотичного (токсичного) сп'янiння, якщо не

пройшоВ у встановленi строкИ перiодичногО медичного огляду,або

плацового (позапланового) iнструктажу з охорони працi та пожежноi

безпеки, скпавши при цьому акт про вiдсторонення,

Вживати вiдповiдних заходiв дJUI морального та матерr€!льного

заохочеЕЕЯ за сумлiнне дотримаIrн,I вимог цих Правил,

Вiдповiдальнiсть працiвппкiв за порушення Правил,

працiвник несе вiдповiдальIiiсть за порушеннJI трудовоi, техцологiчноi та

виробничоi дисциплiни, у тому числ1 за :

невиконання або неналежне виконання з власноi вини покJIадених Еа

нього тудових обов'язкiв , визЕачених трудовим договором, колективним

договором та цими Правилами;

проryл ( у тому числi вiдсутнiсть на роботi бiльше 3 годин протягом

робочого дня) без поважЕих причиЕ;

Появу на роботi у нетверезому cтaнi або cTaHi ЕаркотичЕого( токсичного)

сп'янiння;
Розпивання спиртних напоiв на робочому мiсцi;

вчинення за мiсцем роботи розкрадання майна власника,

за порушення трудовоi дисциплiн до працiвника може бути застосовано тlльки

одиЕ з такшх заходiв стяп{енЕя:

- ,Щогана;
- Звiльнення.

щля застосування дисциплiнарного стягнення роботодавець повинен

зажадати вiд працiвника письмового поясцеЕн,I проступку, Вiдмова працiвника

надати поясЕенЕя не може бути перешкодою для застосування стягнеIIнJI. Порядок

накJIадеЕЕЯ дисциплiнарНого стягненНJI визначаеться законодавством про працю,

статутами i положеннями про дисциплiЕу,

J-.-.
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Заохоченшя та успiхи в роботi.
за зразкове виконаЕня обов,язкiв, встановлених трудовим договором,

iнiцiативу, тривалу i бездоганну робоry, значнi трудовi досягнення застосовуються

TaKi заходи заохочеЕня:
- ОголошеннlI подяки;

- Видача премii;
- Пiдвищення в посадi;
- НагородженнrI грамотами, iншими вiдзнаками пiдприемства,установи,

органiзацii.

Менеджер з персоналу м Мар'япа ГУБАН

г\L.:
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ПрАТ

,Щодаток Nп_|_
до колективного договору ПрАТ

<ЗакарпатавтотраItс> на 202 1 -2025piK

ПрАТ

ПОЛОЖЕННЯ
про виплату додатковоi заробiтноi плати працiвникам

ПрАТ <Закарпатавтотранс)) по результатах роботи
за мiсяць у 2021-2025 роцi.

Умови виплати додатковоi заробiтноi плати :

l. Положення про додаткову заробiтну плату дi€ при yMoBi внесення

працiвниками ПрАТ "Закарпатавтотранс" посильного вкладу в виконання

au"дur" по збiльшеннi надходжень вшIовоi виручки за мiсяць та виконання

додаткового об'ему робiт.

розмiри нарахування додатковоi заробiтноi плати :

1. Пропозицiею про нарахування додатковоi заробiтноi плати нада€

генеральний директор за погодженням з виборним органом первинно1

профспiлковоi органiзацii та наглядовою радою.

2. Працiвники, яким оголошеЕо догану в мiсяцi, за який нарахову€ться

додчr*о"ч заробiтна плата, позбавляються додатковот з/плати повнiстю.

В.О. головного бухгалтера
ПрАТ "ЗакарпатавтотраЕс"

<зАтвЕр

ервня 2021р.

О.В.LIуганич.
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(ПОГОДЖЕНО>

Додаток Ns -/
до колективного договору ПрАТ

<Закарпатавтотранс> на 2021 -2025piK

ктор ПрАТ

,Кречко

021р.

ПОЛОЖЕННЯ
про виплату додатковоi заробiтноi плати диспетчерам-квитковим касирам

ПрНТ <Закарпатавтотранс) по результатах мiжстанцiйного, мiжобласного, а

також попереднього продажу квиткiв на мiжнароднi рейси
за мiсяць в 2021-2025роцi.

Умови виплати додатковоi заробiтноi плати :

l. Положення про додаткову заробiтну плату дiе лри yMoBi здiйснення

диспетчерамИ-квитковимИ касирамИ ПрДТ "Закарпатавтотранс"

мiжстанцiного та мiжобласного продажу, а також попереднього продажу

квиткiв на мiжЕароднi рейси..

Розмiри HapaxyBaHIUI додатковоi заробiтноi плати :

2. Розмiри додатковоi заробiтноi плати:

- 1,00 грн. з кожноi послуги мiжстанцiйного продажу квиткiв;

- 1 % з BapTocTi квитка проданого через систему мiжобласного продажу;

-5,0грн.зкожноТпослУгизпопередЕьоiпродажiкВитканамiжнародний
рейс.

3. Пропозицiю про HapaxyBaHIUI додатковоТ заробiтноi плати надае генер.lльний

директор за погодженням в иборним органом первинноi профспiлковоТ

органiзацii та наглядовою радою.
4. Iнформацiю про результати мiжстанцiйного, мiжобласного та попереднього

продажу на мiжнароднi рейси по диспетчерам-квитковим касирам Еадають

щомiсячно старшi диспетчера-квитковi касири(бухгалтера) за погодженням

з начаJIьниками АС.
5. Працiвпики, яким оголошено догану в мiсяцi, за який нараховуеться

додua*оuu заробiтна плата, позбавляютря додатковоi з/плати повнiстю.

В.О. головного бухгалтера

кому ПрАТ
Z<заgцр

{.j*K*

ПрАТ "Закарпатавтотранс" О.В.I_\уганич
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План
комплексних органiзацiйно-технiчних заходiв з охорони працi

(ЗАтв

Додаток Nо ,6
Колективного договору ПрАТ

р.р.

Кречко

t8

Л.I. Батi

%*-*J

на 2021 piK

Ng

п/п
Найменування професiй i

посад
Найменування

спецодяry,
спецвзуття i

других засобiв
iндивiдуального

захисry

TepMiH
ношення

мiсяцях

1 Провести аналiз стану охорони
праui за piK

KBiTeHb Вiдповiдальний
з охорони працi

2 Забезпечити працiвникiв
пiдприемства захисними

масками, миючими засобами,
санiтайзерами, тощо

Перiодично Завiдувач
господарством -

центальним
скJIадом

J ,Щоукомплекryвати аптечки
для вiддiлених робочих мiсчь

За мiрою
необхiдностi

Завiдувач
господарством -

центральним
скJIадом

4 Забезпечити проведеннJI
медичних оглядiв працiвникiв

Перiодично вiдповiдальний
з охорони працi

5 Забезпечити на пiдприемствi
належний питний режим

Постiйно Завiдувач
господарством -

центрtIльним
скJIадом

6 Систематично проводити
аналiз стану охорони прачi та
невиробничого травматизму

Щомiсяця Вiдповiдальний
з охорони працi

It Мар'яна ГУБАН
в.о. начальника вiллiлу
з охорони працi та пожежноТ безпеки
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r.t
ДодатокN Z

Колективного договору ПрАТ
Ha2011-2025 р,р.

й.В. Кречко
202l

Перелiк
безоплатпоi видачi спецiального одяrу, спецiального взугтя i лругих

засобiв iндивiдуального захпсту працiвникам
ПрАТ <Закарпатавтотранс)

В.о. начальнидд зiмiлу
з охорони працi та пожежноi безпеки

ф

Л.I. Батi

ЛЬ п/п Найменування
професiй i посад

Найменування
спецодягу,

спецвзуття i других
засобiв

iндивiдуального
захистY

TepMiH
ношення в

мiсяцях

1 Прибира,rьник
примiщень

Халат 12

Рукавицi |2
2 Пiдсобний робiтник Костюм 24

Рукавицi 6

Колошi ryMoBi 12

J Прибиральник
територii

Костом 24
Рукавицi 6
Жилет |2

4 Сторож,
охоронник

KocTtoM 24
Куртка зимова 24

5 ,Щиспетчер-квитковий
касир

.Щля роботи на
перонi в зимовиЙ

перiод
забезпеч}тоться

утепленими
куртками

зб

Мар'япа ГУБАН
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ЩодатокNч 8

до колективного договору ПрАТ
<ЗакарпатавтотраIIс) на 202 1 -2025piK

ДЖЕНО)

кому ПрАТ
с))

.Батi

ёрвня2021р

ПОЛОЖЕННЯ

(ЗАТВЕР

,4:фуrп8/Гоп

ýВ;,9

про надання матерiальноi допомоги Еа оздоровлення

до щорiчноi вiдпустки працiвникам ПрАт <закарпатавтоцаЕс)

1. Працiвникам ПрАТ (Закарпатавтотранс>> 
. 
надаетьy 

__л:llор*о"u
матерiЕшьЕа допомога на оздоровлення до_ rт\орiчноi вiдпустки в розмiрi вiл 50

до 100 Ой посадовог" ;й;; згiдно графiка вiдпусток, при добросовiсному

виконаЕЕюпосаДоВихобов'язкiвзапреДстаВленнJIМначальникааВтостанцii,

"u"-""r*i" 
вiддiлiв за рiшенням генерЕuIьного директора та погодженн,Iм з

виборниморганоМпервинноiпрофспiлковоiорганiзаuiiтанаглядоВоюрадою.
2. Матерiальна допомога Еадаеться при yMoBi роботи у ПрАТ не менше 11

мiсяцiв.
3. ПрацiвникаМ, при дiючому дисциплiнарному стягнеЕнi MaTeplaJIbHa

допомога Ее цадаеться.

В.О. головного бухгалтера
ПрАТ "Закарпатавтотранс" О.В.IJ,уганич.
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