
КОЛЕКТИВНИЙ

договIр

мiж роботодавцем, в особi директора
l. ТОВ (КООП Ужгородський ринок>)\'J

та

уповноваженим представником

працiвникiв ТОВ (КООП Ужгородський
ринок)>

на 202| - 2023 роки



ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

колективний договiр укладеifrо на 202|_2023 роки мiж роботодавцем: тов (кооп
Ужгородський ринок) та працiвниками ТоВ кКооП Ужгородський ринок> (аалi

Сторони) вiдповiдно до Закону Украiни <Про колективнi договори i уголи>, кПро

соцiальний дiалог в YKpaiHi> положень Обласноi Угоди.

.Щаний колектИвний договiР е правовиМ актом, який регулюе трудовi i соцiа,тьно-

економiчнi вiдносини мiж роботодавцем та працiвниками на ocнoBi взаёмного узгодження
iHTepeciB cTopiH,' 

ДаниЙ колективний договiр набирае чинностi з дня його пiдписання

представникаN,rи cTopiH. Пiсля закiнчення дii колективний договiр продовжу€ дiяти до того

часу, поки сторони не укладають новий.
змiни i доповнення до колективного договору вносяться за взаемною згодою

cTopiH, пiсля попереднiх переговорiв. Пропозицii щодо змiн i доповнень повиннi бути

аргументованi,
Взаемовiдносини CTopiH розвиватим}ться на принципах соцlального дlалогу,

вза€моповаги та рiвноправностi, дотриманЕя визначених колективним договором

зобов'язань i домовленостей, взаемноi вiдповiдальпостi.
Сторони домовились, що в перiод дii колективного договору. при yMoBi виконання

роботодавцеМ його положень, працiвники не висувЕlють нових вимог з питань, якi

охоплюються колективним договором i не використовують як засiб тиску на роботодавця,
зупинку роботи (страйки). У випадку порушення цього зобов'язання адмiнiотрацiя ТоВ
,кооli Ужгоролський риrrок) ма€ право вжити до уlасникiв зупинки роботи (страйку)

.*одr, пaрaдбчченi Законом УкраiЪи до порушникiв трудовоi дисциплiни,
Контроль за виконанням зобов'язань цього колективного договору здiйснюсться

сторонаI\.{и, якi його уклали.
у разi реорганiзачii пiдприемства колективний договiр зберiгае чиннiсть протягом

.rро*у 
"u "*rЙ 

його укладено, або може бри переглянугий за згодою cTopiн,

у разi змiни власника, чиннiсть колективного договору зберiгаеться протягом

строку його дii, але не бiльше одного року.
Прийнятi Сторонами зобов'язання та домовленостi е обов'язковими дJUI виконання.



роздIл 1

вироБничо_ЕкономIчнА дlяльнIсть,
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОi ЗАЙНЯТОСТI

Щиректор зобов'язусться:
1.1. Забезпечувати виконання комплексних заходiв з ефективвого використання

економiчних, трудових, фiнансових pecypciB, матерiально-технiчноi бази, впровадження
жорсткого режиму eKoHoMii для пiдвищення ефективностi господарювмня та
забезпечення беззбитковоi роботи.

1.2. Повiдомляти уповноваженого представника прачiвникiв про реорганiзацiю.
лiквiдацiю, перепрофiлювання пiдприемства та будь-якi змiни в оргшriзацii виробництва i
прачi не пiзнiше як за З мiсяцi до ii запровадження, Про змiни iстотних 1шов працi
повiдомляти працiвника не пiзнiше нiж за 2 мiсяцi до ix запровадження.

1,3. У разi скорочення чисельностi працiвникiв, попереджати про наступне
вивiльнення у письмовiй формi пiл розписку не пiзнiше, нiж за два мiсяцi.

1.4. Надавати працiвникам (на ix прохання), якi попередженi в установленому
порядку про звiльнення на пiдставах, передбачених пунктом 1 ст.40 КЗпП Украiни.
можливостi здiйснювати пошук роботи в робочий час (не менше 2 годин на тиждепь) iз
збереженням заробiтноi плати.

1.5. При тимчасових змеЕшеннях обсягiв дiяльностi, встановлювати неповний

робочий день або тиждень з виплатою заробiтноi плати вiдповiдно до вiдпрацьованого
часу, при необхiдностi запроваджувати гнучкий режим роботи. Встановити, що робота на

умовах неповного робочого часу не обмежу€ Еадtlння будь-яких соцiально-трудових прав,
пiльг, встановлених у колективному договорi.

Уповноважений представrrик працiвникiв зобов'язусться:
1.б. Сприяти досягненню економiчноi ефективностi роботи ТОВ (КООП

Ухгородський ринок), зростанню продуктивностi працi, змiцненню трудовоi i виробничоi
дисциплiни. Брати участь у пiдготовцi рiшень господарських органiв товариства, якi
стосуються трудових i соцiально-економiчних прав працiвникiв.

1.7. Прелставляти права та iнтереси на прохllння працiвникiв у вiдносинах з

роботодавцями.
1.8. Проводити робоry з формування свiдомостi найманих прачiвникiв щоло

збереження майна товариства, ощадливого використання матерiальних цiнностей,
I.9. Сприяти змiцненню виробничоi та трудовоi дисциплiни у труловому колективi.

розд Iл п

УСФЕРI ОПЛАТИ ПРАЦI

!иректор зобов'язусться :

2,1. Самостiйно визначати форми, системи оплати працi, норми прачi, розчiнки.
тарифнi ставки, схеми посадових окладiв, розмiри погодинноi оплати працi, умови
запровадження i розмiри надбавок, доплат, премiй, винагород та iнших заохочувaIльних,

компенсацiйних i гарантiйних виплат з дотриманням норм i гарантiй, передбачених
законодавством, колективним договором.

2.2. Формувати фонд оплати працi заlежно вiд результатiв господарсько-

фiнансовоi дiяльностi ТОВ (КООП Ужгородський ринок). Сприяти забезпеченню
tросIання реальноТ заробiтноI п-lати l )рахуванням зростання обсягiв дiяльностi та

продуктивностi працi,



2.3. Норми колективного договору, що допускtlють оплату працi нижче вiл норм,визначениХ обласноЮ угодою, але не нижче вiд державних норм i гарантiй в оплатi прачi,можуть застосовуватися лише тимчасово на перiод подопаrr" фiпансових труднощiвпiдприемства TepMiHoM не бiльш, як шiсть мiсяцiв.
2.4. Здiйснювати оплаry працi працiвникам товариства, згiдно штатного розпису,який затверджус розмiри посадових окладiв та погодинноi оплати працi, встановленоiчинним зzжонодавством УкраТни.
2,5. Розмiр заробiтноi плати встановлювати заJIежно

виконуваноi роботи, професiйно-дiлових якостей працiвника,
господарськоi дiяльностi товариства.

вiд складностi та },N{ов
результатiв його працi та

_ 2.6, Забезпечувати сво€часну i в повному обсязi виплату заробiтноi плати.Rиплачувати заробiтну плату в першочерговому порядку перед iншими платежами, пiс.пяобов'язкових платежiв.
2,7, Здiйснювати випл-ату заробiтноi плати в робочi днi два рази в мiсяць: аванс 20числа, остаточну виплату 5 числа. У випадку коли день виплати заробiтноi платизбiгаеться з вихiдним, святковим або неробочим днем, заробiтнч nrruru виплачуеться

напередоднi.
2.8. Здiйснювати виплату заробiтноi плати у грошових знакzж, що мають законпийобiг на територii УкраiЪи.
2,9, Забезпечити проведення iндексацii грошових доходiв працiвникiв, вiдповiдпо

до чинного законодавства.
2,10, При пiдведеннi пiдсуl l,u роботи за piK, при 1TtoBi одержання чистогоприбутку, нараховувати учасникам ТоВ (кооП Ужгородський ринок> дивiденди.

. 2.11, Щля застосуваЕня на пiдприсмствi, затвфлити перелiк видiв i мiнiма.llьних
розмiрiв доплат, надбавок ло тарифниi .r*о", оппчдi" i по.чдЪur" 

"ЙЙi" ,puul"r"*i",
що мalють мiжгалузевий характер, згiдно з додатком Ng l.

2.12, При звiльненнi працiвника виплата Bcix cуъl, що нalлежить йому вiдпiдприемства, проводиться в дЪнь звiльнення. Якщо працiвник 
" д""u a"in""bnr" 

"aпрацював, то зазначенi суми мають бути виплаченi HJ пiзнiше наступного дня пiсляпред'явленнlзвiльненим працiвником вимоги про розрахунок.
2.1З. Розмiр заробiтноi плати може фти нiжчим за встановлений трудовим

договором та мiнiмальпий розмiр заробiтноi плати у разi невикона"н" ,орnn Br'pooirky,невиконаfiня посадових iнструкцiй та з iнших причин, передбачених 
"r"nr"зaконодtlвством, якi мали мiсце з вини працiвника.

2,14. За час простою, коли виникла виробнича ситуачiя, небезпечна для життя чи
здоров'я працiвника не з його вини, за ним зберiгасться середнiй заробiток.

Час простою з вини працiвника не оплачусться.

_ 2.15. Робота У святковиЙ i неробочий день оплачусться у подвiйному розмiрi. Набажання працiвника, який працював у святковий i неiобочиЙ леп", Яому 
"Ъ*. 

Оуr"
наданий iнший день вiдпочинку.

2,16, Зберiгати заробiтну плату за основним мiсцем роботи за працiвниками, якi
направJUIються для пiдвищенля квалiфiкацii, пiдготовку, перiпiдготовку,'"*r*r" in*"*
професiй з вiдривом вiд виробництва.

-, л_ ?Jr.Самостiйно вирiuтувати питання покладання на працiвникiв виконання поряд
зl своею основною роботою,.обумовленою трудовим договором, додаткового обсяry робiтта встановлення доплат за збiльшення обсягу виконуваноi роботи.

2,18. Про HoBi або змiну дiючих умов працi 
" 

бiп по.iрrrr.r"я роботодавець повиненповiдомити працiвника не пiзнiше як за два мiьяцi до ik запровадження або змiни,

Уповноваженrrй представпик працiвникiв зобовrязуеться:
2.19. Представляти i захищати iнтереси працiвникiв пiдприемстJа . nrru"" onnu,

працi.



роздIл ш

ОХОРОНА ПРАЦI

з. l. забезпечит, о,"""",ДТо."iТ3"':'-""'J;IЖi в тов ккооп ужгородський
ринок> вiдповiдно з вимогами ст.15 Закону Украiни Kfipo охорону працi>.

З-2. Органiзувати робочу комiсiю з питань Б*ороrи прачi nu пiдприемствi увi:повiдностi до вимог ст.16 Закону УкраiЪи <Про охорону працili.
J,З, Положення розлiлiв колективного доlовору *Охорона працiu та комплекснi

]а\о.lи спрямувати на полiпшення умов прачi та приведення ii у вiдповiднiсть до вимог
]аконодавчих, нормативних aKTiB з охорони працi.

3.4. Забезпечувати працюючих необхiдним, якiсним спецодягом, спецвзутrям, а
також засобами iндивiдуального та колективного захисту згiдно з дiючими nop"u"".

3.5. Здiйснювати контроль та проводити ана,riз стану охорони працi, аварiйностi та
травматизму,

3.6, Забезпечувати виконання рекомендацiй i приписiв державних органiв з нагляду
за охороною працi. пожежноi безItеки, Фонду соцiального страхування вiд нещасних
випадкiв на виробництвi. комiсiй з iх розслiдування.

3.7. В установленому порядку органiзувати навчання
працi працiвникiв Товариства.

l перевlрку знань з охорони

З.8. При уклаланнi тр}дового договору проiнформувати пiл розписку прачiвника
про )ъ{ови працi. Працiвникам, якi працюють на роботах, пов'язаних iз забрулненням,
видавати безплатно за встановленими нормами мило на роботах, дa lrоrппrurй впJIив Еа
шкiру шкiдливо дiючих речовин, видавати безплатно за tsgтановленими нормаý,tи миючi та
знешкоджуючi засоби.

3.9. За рахунок коштiв Товариства здiйснювати проведення при прийомi на роботу
та перiодичних медичних оглядiв певних професiй у вiдповiдностi з пч*азо" МОЗ Украiни
}ф246 вiд 21.05.2007p. та працiвникiв, якi пiдлягають обов'язковим профiлактичним
медичним оглядом у вiдповiдностi з постановою Кабiнетом MiHicTpiB Украihи <Про
затвердження перелiку професiй, виробництв та органiзацiй, працiвники яких пiдлягають
обов'язковим профiлактичним медичним огJIядаIи, порядку проведення цих оглядiв та
видачi особистих медичних книжок> Ns 599 вiд 23.05.2001 року,

проходження обов'язкового медичного огляду.
3,10. Вiдповiдно до чинного законодавства

загатьнообов'язкового державного страхування працiвникiв
пiдприемствi та професiйних захворювань.

3.1 1. Забезпечувати на пiдприемствi виконання рекомендацiй i приписiв державних
органiв з нагляду за охороною працi, пожежноi безпеки, Фонду соцiалiноaо 

"rp*,yuunn"вiд нещасних випадкiв на виробництвi, комiсiй з ix розслiдування.
_ з.l2. Проводити страхування працiвникiв вiдповiдно до вимог Закону УкраiЪи

кпро загальнообов'язкове державне соцiальне страхування) вiд нещасного 
""пчдпу 

nu
виробництвi та професiйного зaжворювання, якi спричинили втату працездатностi, а
також iншi види стр€lхування дJ.Iя окремих категорiй прачiвникiв.

працiвники тов <d(ооп Уrкгородський риною> зобовrязуються:

3.13. Вивчати та виконувати вимоги нормативних aKTiB про охорону працi, правил
експлуатацii механiзмiв, устаткування та iнших засобiв виробництва. 

-

не лопускати ло роботи працiвникiв, якi без поважних причин }хиляються вiд

забезпечити здiйснення
вiд нещасних випадкiв на



3,14. Застосовувати засоби iндивiдуального захисту у випадкaж, передбачених
правилalми технiки безпеки прачi.

3.15. Проходити у встановленому порядку та в строки попереднiй i перiодичнi
медичнi огляди.

3.1б. Свосчасно iпформувати вiдповiдну посадову особу про виникнення
небезпечних та аварiйних ситуацiй на робочому мiсцi. особисто'"*n"uш noa"nunr*
змодiв щодо ix запобiгання та усунення.

3.17. .Щбайливо та рацiона,тьно використовувати майно
його пошкодження чи зницення.

норми трива,rостi

4.7. Встановити зменшену триватiсть робочого часу iз збереженням заробiтноi
п-lати для таких категорiй працюючих:

Олну голину для жiнок. якi вихов}тоть двох
-]итинч з iнвалiднiстю;

Одну годину для працiвникiв BiKoM вiд 16 до

Уповповаэкений представник працiвникiв зобовrязуеться:
З,18. Здiйснювати контроль за дотриманням законодЕlвства про охорону працi,

створення безпечних i нешкiдливих умов працi, належних виробничих та санiтфно-
побlтових умов.

У разi виявлення порушень вимагати ix усунення.
З.19. Представляти iнтереси працiвникiв у вирiшеннi питalнь з охорони працi, увипадк:ж, визначених чинЕим законодавством.
3.20ЗабезпечуВати захисТ пр,lв та законних iHTepeciB застрахованих осiб щодосвоечасноi i повноi виплати допомоги за рaжунок коштiв Фонду соцiЬьпо.о arp*y"*n" узв'язку З тимчасовоЮ втатоЮ працездатностi та витратаь{и, зумовленими народженням i

похованням, нещасним випадком на виробництвi та професiйному захворюваннi.

роздIл ly
ТРУДОВI ВIДНОСИНИ ТА ВIДПОЧИНОК

_ 4.1. регулювати трудовi ffJ""fl"J"lX'r"""J}"'i|?nororu".rBa украiни лро працю
та Статуту Тов (кооп Ужгородський ринок) та при укладаннi тру!ового до,.uuuруознайомлювати працiвникiв з розпорядженням про прийняття nu iooory, правилами
внr,трiшнього трудового розпорядку, посадовими iнструкчiями, дч"", 

'*onbnrr"n",
-1оговором.

4.2. Застосовувати контрактну форму трудового договору згiдно з чинним
законодавством Украiни.

4.З. Вiдповiдно до квалiфiкацiйних характеристик встановлювати для працiвникiв
фl,нкцiональнi обов'язки та посадовi iнструкцii. Не вимагати вiд працiвникiв bunonunn"
роботи, що не входить до Тх обов'язкiв i не обумовлена трудовим договором.

1.4. Здiйснювати лереведенIlя прачiвникiв на iншу роботу виключно у випадках, на
пIJставах в порядку, встановленому чинним законодавством.

4.5. Забезпечувати дотримання встalновленоi законодавством
рбочого часу не бiльше як 40 годин на тиждень.

скорочувати на одну годину тривалiсть робочого часу напередоднi святкових днiв.4.б. У зв'язКу з специфiКою роботи ринку, зtlпровадити для буфетникiв,
контролерiВ - касирiв, прибиральникiВ виробничиХ примiщень та двiрникiв пiлфмковиИ
облiк робочого часу таким чином, щоб тривапiсть роЪо"о.о "асу.а 

обпi*оuий пЪрiод не
перевищувала законодавчо визначену норму робочого часу передбаченого Кодексом
Законiв про прачю Украни.

пiдприемства, не допускати

i бiльше дiтей BiKoM ло 14 poKiB, або

1 8 poKiB;



Одну годину для працюючих iнвалiдiв;
Не бiльше як Зб годин на тиждень для прибиральникiв виробничих примiщень

рЕнку.
4.8. Застосовувати надурочнi роботи лише у виЕяткових випадках, a,re пе бiльше як

l20 годин на piK. Оплаry роботи в надурочний час проводити в подвiйному розмiрi.
4.9. Не допускати звiльнення працiвника з iнiцiативи власника в перiод його

тпrчасовоi непрацездатностi, KpiM випадкiв передбачених п.5 ст.40 КЗпП Украiни, а
тllкож у перiод перебування працiвника у вiдпустцi, kpiM випадку лiквijlацii пiдприемства.

4.10. Не допускати звiльнення з пiдстав, зазначених у п.1 ст.40 КЗпП Украiни, лише
у випадках, якщо неможливо перевести працiвника за його згодою, на iншу роботу.

4.11. Надавати щорiчну осЕовну вiдпустку працiвникам не менше 24 календарнi днi
за вiдпрацьований робочий pik, який вiдлiчусться з дня укладання тудового договору
вйповiдно до вимог ст, б Закону УкраiЪи кПро вiдпустки>. При затвердженнi графiка
щорiчних вiдпусток враховуватй черговiсть надання вiдпусток у лiтнiй перiод.

Затверджувати графiки надання щорiчних вiдпусток до 20 сiчня поточного року.
4.12. Надавати додатковi вiдпустки за умови працi:
_ працiвникам з ненормовtlним робочим днем та з особливим характером працi

тривмiстю до 7 календарних днiв. згiдно з затвердженим списком посад, робiт, професiй
(додаток J'ф 2 до колективного договору).

тривалiсть щорiчних додаткових вiдпусток, умови та порядок iх надання
встановлюються нормативно-правовими актами Украiни.

4.1З. Щороку надавати додаткову оплачувану вiдпустку трива;riстю 10 ка.лендарних
днiв без урахуваIrня святкових i неробочих днiв працюючим жiHKarrl, якi мають двох або
бйьше дiтей BiKoM до l5 poKiB, або дитину-iнвыriда, або яка усиновила дитияу, одинокiй
MaTepi, батьку, який виховус дитину без MaTepi ( у тому числi й у разi триваJIого
перебування MaTepi в лiкувальному закладi), а також особi, яка взяла дитину пiд опiку. За
ваявностi декiлька пiдстав для наданЕя цiсi вiдпустки iT загальна тривалiсть не може
перевищувати 17 календарних днiв;

Надавати оплачуванi вiдпустки у зв'язку з вагiтнiстю та полог{lN{и;
Надавати вiдпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного BiKy;
Надавати вiдпустку без збереження заробiтноi плати трlивалiстю, визначеною у

медичному висновку, ме не бiльш як до досягнення дитиною шестирiчного BiKy.
4.14. Надавати працiвникам додатковi вiдпустки при збереженнi ocHoBHoi

заробiтноi плати:
- при реестрацii шлюбу - 1 день;
- при cMepTi рiдних i близьких - 3 днi;
- народженнi дитини - 1 день;
- жiнкам, дiти яких навчаються у 1-3 класах - 1 вереспя.
4.15. Надавати працiвникам додатковi вiдпустки у зв'язку з навчанням у порялку i

на умовах, перелбачених чинним законодавством.
4.16. Вiдповiдно до ст.. 26 Закону Украiни <Про вiдпусткиll, }tадавати працiвникам

вiдпустку без збереження заробiтноi плати за сiмейними обставинами та з iнших причин
працiвнику на TepMiH, обр{овлений угодою мiж працiвником та директором Товариства, а
тzжож надавати iншi види вiдпусток перелбаченi ст..25 Закону УкраiЪи <Про вiдпустки>.

Уповноважений представник працiвникiв зобов'язусться:
4.17. Забезпечувати дотримання працiвниками трудовоI дисциплiни, правил

внутрiшнього трудового розпорядку, свосчасного i точного виконання розпоряджень та
функцiональних обов'язкiв.

4.18. Здiйснювати контроль за виконанням зобов'язань цього роздiлу, своечаснiстю
внесення записiв до трудових книжок, виданням розпоряджень про прийнrгтя, звiльнення,
переведення на iншу робоry.

4.t9. Спiвпрацювати з держaвними органaш\rи, Фондом соцiадьного стахувмня.



роздIл v

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦIАЛЬНИХ ГАРАНТIЙ

!иреrсгор зобов'язуеться:
5.1. Формувати та розподiляти кошти на соцiа,тьнi, культурно-масовi заходи,

виходячи з фiнансових можливостей пiдприемства на:
- забезпечення належного утримання соцiально-побутових примiщень для збереження
особистий речей працiвникiв, вiдпочинку i харчування;
- клопотати про видiлення працiвникам путiвок на лiкування, вiдпочинок i до дитячих
оз.]оровчих таборiв з виконавчоi дирекцii Фонду соцiального страхування,

5.2. Надавати одноразову грошову допомогу працiвникам, при наявностi грошових
коштiв. у зв'язку з такими обставинами:
- з нагоди одруження ;

- при народженнi дитини;
- з нагоди ювiлейних дат, починаючи з 50 poKiB i старше;
- 1, tв'язк1 з виходом прачiвника на пенсiю. ]алежно вiд стажу роботи на пiлприсмствi:
- \, випадках cMepTi працiвника, або його близьких роличiв.

5.3. Надавати працiвникам вiльний вiд роботи день iз збереженням основноi
заробiтноi пла] и при святкуваннi дня народження.

5.4. Створити на,rежнi умови для дiяльностi KoMicii iз соцiального страхування на
випадок тимчасовоi непрацездатностi на пiдприемствi.

5.5. Забезпечити збереження архiвних локрrентiв, згiдно з якими здiйснюеться
оформлення пенсiй, iнвалiдностi, отримання пiльг i компенсацiй, визначених
]аконодавством.

Уповноважений представник працiвникiв зобов'язусться:
5.6. Здiйснювати контроль за свосчасною i повною сплатою власником страхових

BHecKiB на зага,,rьнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою
втатою працездатностi.

5.7. Орrанiзов)вати проведення к) л ьтурно-масових. оздоровчих заходiв для
працiвникiв пiдприемства.

5.8. Проволити щорiчно в трудовому колективi професiйне свято.

роздIл ч1

СОЦIАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

!ля забезпечення пода!rьшого розвитку i вдосконалення соцiального лiалогу.
пi:вицення ефекгивносti соцiапьноl о пар,Iнерсгва та координацiТ дiяльностi по
виконанню зобов'язань колективного договору Сторони домовилися:

6.1 . Укладати та виконувати колективний логовiр с обов'язковим лля обох cTopiH.
!отримуватись норм Законiв Украiни кПро соцiапьний дiалог>.

6,2. Роботодавець визнас представника прашiвникiв повноважним представником
iHTepeciB прачiвникiв. якi працююгь на пiдприсvствi i поголжус з ним локальнi
нормативнi акти з питань, що € предметом цього договору.

6,3. Проводити пiдсумки виконання колективного договору не менше 2 разiв на pik.
У разi невиконання окремих положень колективного договору здiйснювати додатковi
заходи щодо ix ремiзацii i свосчасно надавати iнформаuiю iншiй cTopoHi.



6.4. Вносити змiни i доповнення до цього колективного договору за взаемною
згодою cTopiн. При виникненнi необхiдностi внесення змiн i доповнепu *o*nu iз cTopiH
iнформус та узгоджус з iншою стороною за l5 днiв про наступне ix прийняття. Рiшення,
прийнятi в односторонньому порядку, вважаються недiйсними.

6.5. Постiйно удоскона!-Iювати нормативно-правову базу, Без проведення
соцiацьного дiалогу Сторонами внесення пропозицiЙ до- au*ononpo"KTiB, змiн до
нормативно-правових aKTiB, якi стос}тоться соцiально-економiчних та rрудових iHTepeciB
працiвникiв, не допускасться.

6,6. Забезпечувати членам представницького органу трудового коJtективу
lrо;*сцивiсть безперешкодно вiдвiдувати та оглядати ,i"ч" робоr", ознайомлюватися з
_foк\ ]\,lентами, що стосуються трудових прав та iHTepeciB працiвникiв, додержання
rр} Jового законодавства про працю.

6.7. Контроль за виконанням колективного договору проводити Стороншrи, що
itого уклми, чи уповноваженими ними представниками.

ЗАКЛЮЧШ ПОЛОЖЕННЯ

з метою координачii дiяльностi щодо колективно-договiрного регулюваннясоцiапьно-економiчних вiдносин та вдосконалення соцiальноrо nupa"apai"u сторони
_]о\lовилися:

l. У разi невиконання або несвосчасного виконання зобов'язань колективного
lоговору, аналiзувати причини та вживати заходи щодо забезпечення ix реалiзацii. Осiб,
винних у невиконаннi положень колективного договору, притягувати до вiдповiдальностi
згi.lно з чинним законодавством.

2. Розглядати раз на pik на загальних зборах трудового колективу викOнання
по,]ожень колективного договору.

3. Вносити змiни i доповнення до колективного договору за взаемною згодою
cTopiH.

4, I_{ей колективний договiр пiдписаний у трьох примiрниках, зберiгаеться у кожноi
iз cTopiH та мае однакову юридичну силу. Проходиr"- поuiдоr"у' реестрацiю u'op.unu"
виконавчоi влади.

колективний логовiр пiдписали:

Вiд уповноваженого представникд
працiвникiв
ТОВ кКООП Ужгородський ринок)):

Грись О.В,

вц роботодавця:

9



додаток до колективного
договору No 1

пЕрЕлIк
видiв i мiнiмальних розмiрiв доплат до тарифних ставок

i посадових окладiв працiвникiв

Найменування доплат та
надбавок

Розмiри доплат та надбавок

.Щоплати:
За с}тiщення професiй (посал) ,Щоплати одному працiвнику не обмежуються

максиммьними розмiрами i визначаються
наявнiс I ю eKoHoMii за тарифними ставками i
окладами сумiщуваних посм ппапiвникiв

За розширення зони
обс-,l1 говування або збiльшення

обсягу робiт

.Щоплати одному працiвнику не обмёжуюiЙя-
максиммьними розмiрами i визначаються

нмвнiстю eKoHoMii за тарифними ставками i
окладами, якi могли б оплачуватися за умови

ДОТРИмання нормативноi чисельностi ппаrriпникiр
за виконання обов'язкiв
тимчасово вiдсутнього

працiвника

flo l00 вiдсоткiв тарифно'r ставЙ Ф-""ду,
посадового окладу) вiлсутнього прачiвника

10



працiвникiв
тоВ (к

ПОГОДЖЕНО
\-повноважений представник

дський ринок)

Грись О.В.

25.0б.202l р.

!одаток до колективного
логовору Л! 2

ЗАТВЕРДЖУЮ

дський ринок>

picb Т.В.

Грись О.В.

пЕрЕлIк
професiй, посад працiвникiв Тов (кооп Ужгородський ринок)>з ненорD!ованим робочим днем та тривалiсть додатковоi випустки

Т.в.о. iнспектора з кадрiв
.= \.-4<

ll

.\} Назва професii кiлькiсть
Днiв

ocHoBHoi
вiдпустки

кiлькiсть
Днiв

додатковоi
вiдпустки

Всього
вцпустки

]
)
;

)
]gt\ l U

з 4 5
l+ 7 Ji

{

=

24 7 31
Jаступник директора з технiчних
питЕlнь та охоDони пваrri
l оловний блхгалтеп
ьухгarлтер

24 7 зl

7 31
6 24 4 28/ касир
8 Юрист
9 A:MiHi
l0 Завiлчв

L Pi1l Up
ч госпо

4 28
4 28

21 4 28
24 4 28

Головний енергетик 4 28



[одаток до колективного
договору Nч 3

дський

picb Т.В.

плАн
комплексних заходiв з охорони працi на 2021

к. #d

Найменування заходiв Строк
виконання

BapTicTb

робiт
(тис.гон.')

виконавець

1 | 3абезпечення ефективного
l,
| Функцlонування розрооленоl
| та затверlDкеноl системи

| управлiння охороною прачi

TepMiHoBo,
постiйно

Керiвники струкryрних
пiдроздiлiв, СОП,
уповноважений
представник трудового
колективу

2 i Пiлготовка матерiалiв л,ля

] колективного договору
Травень -

липень

Керiвники сlруктурних
пiдроздiлiв, СОП,
уповноважений
представник трудового
колективу

Провелення навчання членlв
KorriciT з перевiрки знань з

_: питань охорони працi та
посадових осiб на яких
пою-rаденi обов'язки
вi:повiдальних за охорону

Згiдно
графiку

2,0 Iнспектор з кадрiв

забезпечення чинними
; нор\lативно-правовими

акта\lи_ положен ня м и.

7{i\ рн&]ам и ресстрацit'тощо

Протягом
року

з,8 соп

Перегляд вiдомчих
нормативних aKTiB з охорони Il пiврiччя 0,6 соп

6

Забезпечення працюючих
засобами iндивiдуального
захисту, миючими засобами,
згiдно норм

Згiдно
графiку

3,0 Завiдувач господарства

Проведення замiрiв опору
iзоляцii електричних мереж
та електрообладнання на
дiелектричну мiцнiсть

Згiдно
графiку

5) Головний енергетик

Прилбання лiкувальних
препаратiв та медикаментiв
для аптечки

Протягом
року

1,0

Завiдувач господарства,

уповноважений
представник тудового
колективу

9l
Органiзацiя та контроль
проведення перiодичного
медичного огляду

Згiдно
графiку

)6 Iнспектор з кадрiв

12



додаток до колектиtsного
логовору М 4

прАвилА
, "r,о', i.ъ r,H#i"i,"-ffi:lНly- frх;кч " " " 

-*

1.зАгАльнI положЕнЕrI

1.1 !исциплiна працi - це не тiльки суворе лотримання правил внутрiшнього
ро3поря-]ку. але i cBi.]oMe. tворче вi:ношення до сво€i прачi. забЬзпеченн" 'ii в"со*оi
якостi. продуктивне використання робочого часу.

ЕфективниМ засобоМ у вихованнi працiвникiв, встановленi високоi дисциплiни е
чiтке_виконання Кодексу законiв про Працю Украiни та Статуту.
l .2 Щi питання визначас внутрiшнiй трудовий роrпор"доп.1,j yci питання пов'язанi iз застосуванняй правил внутрiшнього трудового
розпорядку, вирiшlrотьсЯ директороМ ТоВ кКооП Ужгоролсiкий ринок), у ".*u*наJаних йому прав, а випадках передбачених чинним aчпоподаu"r"о, i Пiавилами
внrтрiшнього трудового розпорядку - спiльно або за погодженням уповноваженогопре.]ставника трудовоI.о колективу.

2.порядок нАЙму t звlльнЕння прАцIвникIв

2,1, Праuiвник реапiзус право шляхом укладення трудового договору! а у випадках,
пере:бачених чинним законодавством, контрактом .

при укладеннi трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт абоiнший документ, що посвiдчуе особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених
]aKoHofaBcTBoM, - також документ про ocBiTy (спецiальнiсть, квалiфiкацiю), про стан
]_]оров'я та iншi локумен ги.

Працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору,офорlt.rеного наказом та повiдомлення центрмьного органу виконавчо.i влади з llитань
забезпечення формування та реалiзацii державноi ,ronirrn, з алмiнiстру"аfr" 

-uo"no.o

внеск\ на загальнообов'Язкове державне соцiальне страхування про прийняття прачiвника
на роботу в порядку! встановленому Кабiнетом MiHicipiB Украiни.

особи. якi вперше lu)каюгь робог1 i не мають rруловот книжки. повиннi
пре-l'явити паспорт. диплом або_iнший документ про ocBiTy чи лрофесiИну пiдготовку.
вrliськовослужбовцi, звiльненi iз Збройних Сил Украi.ни пред'являюiь вiйськьвий к"иток.

Прийняття на роботУ без пред'явленн" au,,"u"a""r, документiв не допуска€Iься.
питаннях прийняття на роботу, переводом, звiльнення з робЬтu, директор

Товариства керуеться трудовим законодавством Украiни та Статутом.2..z. Укладання трудового договору оформлясться наказом тс]в ккооП Ужгородський
ринок) про зарахування працiвника на роботу, яке оголошусться працiвнику пiд розпис. У
розпоряцженнi вказу€ться посада у вiдповiдностi з квалiфiкацiйн", oouior"nb" ,,u"*
керiвникiв, спецiшtiстiв i службовцiв iз штатним розкладом, умови оплати працi та ii
початок, строк дi'i договору.

!о початку роботи працiвника за укладениv договором. або переведеннi увстановленому порядку на iншу роботу ТоВ кКооП Ужгородський ринок,l зоЪов'язане:- ознайомити працiвника з дорr{еною роботою та посадовою iнструкцiею, умови iоплатою працi,
- ознайомити його з прави.папlи внутрiшнього трудового розпорядку,- ознайомити працiвника iз правилами технiки бЪзпеки, виробничоi' caHiTapii, гiгiени

працi, протипожежноi безпеки та iнших правил охорони працi.
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2.З, На Bcix працiвникiв, що працювzrли бiльше 5 днiв заводяться труловi книжки у
порядку, встановленому чинним законодавством,
2.4. Розiрвання трудового договору може бути здiйснене з пiдстав, передбачених
законодавством УкраiЪи.

Працiвники мають право розiрвати труловий договiр, укладений на невизначений
строк, попередивши про це директора письмово за два тижнi.

При розiрваннi трулового договору з поважних причин, дцректор ТОВ (КООП
Ужгородський ринок) повинен розiрвати договiр у строк, про який просить працiвник.

Розiрвання трудового договору з iнiцiативи директора ТОВ (КООП Ужгородський
ринок) допускаеться, у випадках, передбачених чинним законодавством УкраiЪи.
2.5. В день звiльнення адмiнiстрацiя зобов'язана видати працiвнику трудову книжку з
внесеним у Hei записом про звiльнення i провести остаточний розрахунок, Запис в трудову
книжку про причину звiльнення повинен робитися у точнiй вiдповiдностi з
формулюванням чинного законодавства i з посиланням на вiдповiдну стат-гю, пункт
закону. .Щнем звiльнення вважаеться останнiй день роботи,

3.ocHoBHI оБов,язки прАцIвникIв

r ] ]. Працiвники зобов'язанi:|, - :lрацювати чесно 1 сумлlнно! додержуватися дисциплlни працr, сво€часно i точно
:ii{\'Н\ВаТИ НаКа3И Та РОЗпорядження керiвничтва. а гакож функчii. якi визначенi
,: . !uвиtl и iнструкчiями:
, ..-.стiЙно вдоскона-пюваIи органiзацiю свосi працi, пiдвищувати професiйний piBeHb i
-:.;,зr кватiфiкацiю;
- :,r]ер;*t},ватись вимог охорони працi. технiки безпеки та протипожежноi охорони;
- з;{itвати заходiв до термiнового ус),нення причин i умов, якi перешкоджають або
,_:}.]нюють нормальну робот1,, iнформувати про це керiвництво Товариства;
- jlрIt\t},вати свос робоче мiсче у чистотi i порядку,
- Эiективно використовувати обчислювапьну та iншу оргтехнiку, бережливо ставитись до
',:j;lHl ТОварисгва. економно iрачiонально витрачати матерiали. електроенергiю та iншi
,.t::eгia-rbHi ресурси:
- i. р!rзго-lошувати cTopoHHiM особам iнформацiю, цо стосу€ться дiяльностi Товариства i
.-::1!1виrь комерцiЙну тасмницю чи с конфiденчiЙними вiдомостями;
- \ В.]rКНО СТавитись до колег по роботi, сприяти створенню нормацьного психологiчного
,.t iкг..кr irtaTy у колек ги Bi.

l.
1.ocHoBHI оБов,язки кЕрIвництвА

],l, Керiвництвозобов'язано:
- правиJьно органiзl ваr и прачю працiвникiв. закрiпи t и за кожним робоче Micue. створити
_Llя Hll\ зJоровi i безпечнi r rtови працi.
- Забезпечити працiвникiв обчислювапьною та iншою оргтехнiкою, необхiдними для
роботи rtатерiапаrt и i прила;lаvи.
- СтвОРЮвати умови для зацiкавленостi лрацiвникiв у результатах iх особисто'i працi,
ви.]авати заробiтну плату в установленi строки,
- постiйно з;tiйснювати органiзаторську та виховну робот1_ спрямовану на змiцнення
Tpy,.roBoi i виконавчоi дисциплiни,
- неухильно додер)(уватись законодавства i правил охорони прачi. вживати заходи доУ свосчасного усунення причин iyMoB. що перешкоfжаюгь норммiнiИ робоli прачiвникiв.
- ЗабеЗПеЧИти належнi умови для ефективноi i високопролуктивноi працi, систематичного
пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв.

l4



5.РОБОЧИЙ ЧАС I ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

j.l. ,Щля прачiвникiв ТОВ <КООП Ужгородський ринок) установлений п'ятиденний

робочий тиждень з.fвома вихiдними днями.
Тривмiсть робочого часу прашiвникiв - 40 годин в тиждень.
Час початку, закiнчення робочого часу i обiднi перерви становить:

- Початок роботи о 08 гол, 00 хв.,
- Закiнчення роботи о l7 год. 00 хв.,
- Обiдня перерва з 12 год. 00 хв. до lЗ год, 00 хв,

Трива,тiсть робочого дня у передсвятковi днi скорочу€ться на одну годину. У
TaKo\I} випадку, коли передсвятковому дню передують днi щотижневого вiдпочинку за

ка]ен.]арем або перенесенi за постановою уряду, скорочення дня не проводиться.
У випадку, коли святковий чи неробочий день збiгаеться з вихiдним, то вихiдний

,]ень переноситься на наступний пiсля святкового або неробочого дня.
\' зв'язку з специфiкою роботи ринку, запровадження пiдсумованого облiку

робоч.rго часу, контролери-касири, буфетники, прибиральники виробничих примiщень та
:BipHltKlt працюють за графiком змiнностi.
5.]. Прачiвники, що з'явились на роботi в нетверезому cTaHi. звiльняються.
5.3. В робочий час заборонено:
- вi:в..,,iкати працiвникiв вiд Jx безпосередньоi роботи, викликати або знiмати 1х з роботи
д-,1я в;a{(rаання громадських обов'язкiв i проведення рiзного ролу заходiв, не пов'язаних з

вир.,_' - ;l ;..ю :iяльнiстю;
- cL...:::.il збори. засiдання iвсякого роду нара-]и з громадських справ.
5.-+ iJ: .,Bic,lb на.lання вi:пусrок цорiчних всIановлюсться алмiнiсrрачiсю за

погr_r-]i;jiя\t з повноважним представником трудового колективу Товариства, з

),pa\i =J--,,i;\I необхiдностi забезпечення HopМajlbнoгo ходу роботи Товариства та

спрi.r-,].:i.\ \\toB для вiдпочинку працiвникiв. Графiк вiлпусток складаеться на кожен
Kale--.:iii. BiK i доводиться до вiдома Bcix працiвникiв Товариства.

6.ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПIХИ В РОБОТI

l] ;. -:._Jе виконання трулових обов'язкiв, Itiдвищення продуктивностi праui,

:i ._ J,:,:-:гiн\ роботу. HoBaTt-lpcTBo iiншi J,осягнення в роботi. засrосовуються TaKi

_ _. _ ,_ _a-:,:;.._:якII.
- -;,: :.

- ::a _ :,. _,. -. - i ],.чесною грамотою.
:- ,-::": \,:ll Iош)FIься ) розпоря_]7tен н i. -foBoLиlься -1,o вiдопtа коJlекгиву.

6.]. . _:._ :..;l::-.1.1. шо \,спiшно i сумIлiнно виконують своi обов'язки надаються перевагIu

ПРtl ПРtla:. a _. - - 3.11iqlTi.

7.вI_1повц.\.Iьнlсть зА порушЕння трудовоi дисциплlни

7.|, Порlшlе;.l;я .a\JtlBoi дисциплiни. тобто невиконання або неналежне виконання :

вини прачiвнllк: -a,_.,_ленlI\ на нього трудових обов'язкiв тягне за собою застосуваннr
заходiв Jисцltп.tiн": н.,: tl вп.lив). а також застосування iнших заходiв, передбачени>
ЧиНниМ ЗакоНоJ?ВС Т Bt]\1,

7.2. За порl,шення Tp\foBoi дисциплiни керiвництво Товариства застосовус так

дисчиплiнарнi стягнення:
- догану;
- звiльнення.

Звiльнення як:ltсчllп.liнарне стягнення може бути застосоване за систематичн(
невиконання працiвникоll без поважних причин обов'язкiв. покладених на нього трудовиN

a

о
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договором або правилами внутрiшнього трудового розпорядку, якщо до працiвIrика
ранiше застосовувалися заходи дисциплi нарного впливу.
7З Працiвник, який ухиляються вiд проходження обов'язкового медичного огJlяду
(без повФкних причин) притягуеться до дисциплiнарноi вiдповiдальностi i
вiдсторонюсться вiд роботи без збереження заробiтноi плати.
7.4. Щисциплiнарнi стягнення застосовуютьсядиректором Товариства.

,.Щиректор ТОВ кКООП Ужгородський риною)

Уповноважений представник працiвникiв
ТОВ (КООП Ужгородський ринок)
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