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1. Загальнi положення
1.1. ЦеЙ колективниЙ договiр складениЙ вiдповiдно до закону Украiни ,,Про

колективнi договорИ i угоди" та визначаg взасмнi виробничi, трудовi i соцiально,

економiчнi вiдносини мiж власниками пiдпри€мства/ ix уповноваженими особами

[надалi - Власник) i працiвниками пiдприсмства.
Т.2, Умови цього колективного договору € обов'язковими для CTopiH, що його

пiдписали. I_\i умови у випадку будь яких спорiв iрозходжень не можуть трактуватися
як погiршуючи положення працiвникiв порiвняно з дiючим законодавством Украiни.

1.3, Предметом даного договору € переважно додатковi порiвняно з чинним

законодавством, положення з оплати iyMoB працi, соцiально, житлово-побутового

обслуговування працiвникiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <[I КOМ> (далi

- пiдприемствоJ, гарантii, якi надаються роботодавцем.
1.4. Положення цього колективного договору поширюк)ться на Bcix працiвникiв

пiдприсмства i е обов'язковими як для роботодавця i управлiнського персоналу, так i

для працiвникiв.
i.5. c"opon" пiдтверджують реальнiсть забезпечення прийнятих зобов'язань i

обов'язковiсть виконання умов даного договору.
1.6. Жодна iз CTopiH, що пiдписала колективний договiр, не може в

односторонньому порядку припинити виконання його положень,
1,7, Колективний договiр набирае чинностi з дня

представниками cTopiH i дiе 5 poKiB.

1.8. У разi змiни власника пiдприемства чиннiсть колективного договору
зберiга€ться протягом строку його дii, але не бiльше одного року.

1.9. У разi лiквiдацii пiдприемства колекгивний договiр дiе протягом усього
строку проведення лiквiдацii.

2. Органiзацiя виробництва, працi, забезпечення зайнятостi
2.L. ЖодниЙ iншиЙ трудовиЙ договiр (контракт), що пiдписусться

пiдприсмством з працiвниками, не може суперечити цьому колективному договору
таким чином, щоб порiвняно з ocTaHHiM права та iнтереси працiвника в трудовому

договорi (KoHTpaKTi) були якимось чином обмеженi. У випадку виникнення такого
npor"pi".r" вiдповiднi положення трудового договору (контракту) визнаються

недiйсними.
2.2. Кожний працiвник зобов'язаний добросовiсно i якiсно виконувати cBol

обов'язки, сво€часно i точно виконувати розпорядження, дотримуватися трудовоi та

технологiчноi дисциплiни, вимог нормативних aKTiB з охорони працi, дбайливо
ставитись до майна роботодавця, на запит пiдприсмства надавати звiти про виконання

cBoix конкретних обов'язкiв.
2.З. Роботодавець зобов'язуеться:
2.3.1. Забезпечити для працiвникiв умови,

ними прийнятих на себе обов'язкiв, надати робочi
засоби та пристроi.

2.3.2. ПрацiвНикам, попередженим про звiльнення у випадку скорочення

чисельностi [штату) працiвникiв, надаватИ час для пошуку HoBoi роботи,
2,3.З При регулюванню робочого часу на пiдприемствi сторони виходять iз того,

цо нормальна тривалiсть роботи не може перевицувати 40 годин на тиждень,
2.з.4. ЗасiосоВувати надурОчнi роботИ лише У винятковиХ випадках. 0плату

роботи в надурочний час проводити в подвiйному розмiрi,
2,4, Робочий час почина€ться i закiнчусться в час, встановлений Правилами

внутрiшнього трудового розпорядку [[одаток 1 до Колективного договору),
2.5.,щля окремих категорiй працiвникiв пiдприсмства може застосовуватися

його пiдписання

необхiднi для успiшного виконання
мiсця, видiлити необхiднi для роботи
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ненормований робочий день. у разi потреби ця категорiя працiвникiв викону€

роботу понад нормальну тривалiсть робочого часу (ця робота не вважаеться

надурЪчною1. Перелiк працiвникiв для яких встановлю€ться ненормованиЙ робочиЙ

депо-rа вiдповiдно нада€ться додаткова вiдпустка наведено у Додатку 2 до даного
Колективного договору

2.6. Максимальна тривалiсть робочоi змiни не повинна перевищувати:
- 1,2 годин у нормальних умовах працi;
- В годин у шкiдливих, важких i небезпечних умовах працi;
- 7 годин у нiчний час.
2.7. Звiльнення працiвникiв допуска€ться лише пiсля використання Bcix наявних

i додатково створених можливостей для забезпечення зайнятостi на пiдприсмствi.

3. НормуванНя i оплата працi, встановлення норми, системи, розмiрiв
заробiтноi плати Й iнших видiв трудових виплат

Роботодавець зобов'язуеться:
3.1. Виплачувати заробiтну плату працiвникам за повнiстю вiдпрацьований мiсяць

не менше мiнiмального рiвня зарплати, дiючого в YKpaiHi, i рiвня, передбаченого

вiдповiдною галузевою угодою.
3.2. Виплачувати заробiтнУ плату iнженерно-технiчному персоналу, керiвництву

та офiсним працiвникам виходячи iз ставки встановленоi штатним розписом
(погодинна оплата працi). При цьому оплата працi iнших працiвникiв здiЙснюеться

вr"одrчи iз ставки встановленоi штатним розписом та премii за результати роботи
(погодинно-премiальна оплата працi).' 

з.з. РозЙiр мiсячноi заробiтноi плати працiвника, визначеноi на безтарифнiй

ocHoBi, не може бутИ менше мiсячного заробiтку, виходячи з тарифноi ставки

працiвника вiдповiдного квалiфiкацiйного розряду,
3.4. Працiвникам, виконуючим поряд зi своею основною роботою додаткову

роботу iншоi професii (посади) або обов'язки тимчасово вiдсутнього працiвника,

проводиться доплата за сумiщення професiй (посад) у розмiрi до 100Уо тарифноi ставки

(окладу) вiдсутнього працiвника.
3.j. За розширену зону обслуговування або збiльшення обсягу виконуваних

працiвником робiт встановлю€ться доплата у розмiрi 5Уо вiд окладу,

3.6, забезпечили виплату заробiтноi плати та вiдпускних працiвникам, що йдпь у
вiдпустку, не пiзнiше нiж за 3 робочих днi до ii початку.

3.7. ВстановИти винагороДу за працЮ понад встанОвленi норми [доплати,
надбавки, компенсацiйнi виплати), в тому числi:

- за трудовi успiхи та винахiдливiсть;
- особливi умови працi;
- iншi види досягнень.
З.В. Встановити премii, пов'язанi з виконанням виробничих завдань i функцiй,
3.9. Забезпечувати оплату вiдряджень працiвникiв на початку або пiсля

завершення таких, з оформлення вiдповiдного наказу у кожному конкретному випадку.

3.10.0плату працiвникiв окремих пiдроздiлiв пiдприемства, якi виконують роботи
(надають послуги), не властивi основнiй дiяльностi, встановлювати з дотриманням
гарантiй, визначених угодами тих галузей, до яких вони належать за характером

виробництва.
3.11. Час простою не з вини працiвника оплачувати в розмlрl не

третин тарифноi: ставки встановленого працiвниковi розряду (окладу),

3.12. ВиплачУвати заробiтну плату не рiдше двох разiв на мiсяць -

поточного мiсця (включно) аванс i 7 числа мiсяця (включно) наступного

звiтним основну частину заробiтноi плати.
3.].3. Компенсувати працiвникам втрати частки заробiтноi плати у

менше двох

22 числа
мiсяця за

зв'язку з
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затримкою ii виплати.
3.14. Проводити iндексацiю заробiтноi плати у порядку, встановленому чинним

законодавством.
3.15. При звiльненнi працiвника виплачувати належнi йому суми в день

звiльнення, а в разi порушення цього строку з власноi вини - середнiй заробiток за весь

час затримки.
З.16. ПрО HoBi абО змiну дiючих умов оплати працi в бiк погiршення повiдомляти

працiвникам не пiзнiше як за 2 мiсяцi до ix запровадження або змiни, заздалегiдь
погодивши свое рiшення з профспiлковим представником.

Представник працiвникiв зобов'язусться:
3.17. забезпеЧити контролЬ за дотриманням дiючих нормативних документiв з

питань оплати працi, а також за правильним визначенням допомоги в разi тимчасовоi
непрацездатностi, вихiдноi допомоги, вiдпускних, тощо.

3.18. Вносити пропозицii щодо внесення змiн i доповнень в положення про оплату

працi.
3.19. 3дiйснювати контроль за виконанням умов даного колективного договору.

4. Охорона працi
Роботодавець зобов'язуеться:
4.1. При укладаннi трудового договору iнформувати працiвника, про стан умов

працi на робочому мiсцi, можливi наслiдки та пiльги i компенсацii, якi йому належать,

за роботу в шкiдливих умовах.
4.2. Забезпечувати здоровi i безпечнi умови працi.
4.З. Виконати у повному обсязi комплекснi заходи по oxopoHi працi, технiцi

безпеки та промисловоi caHiTapii.
4.4. Свосчасно видавати працiвникам пiдприсмства, згiдно з caHiTapHo-

гiгiснiчними вимогами i нормами, спецодяг, спецвзуття, iншi заходи iндивiдуального
захисту .

4.5. Органiзувати проведення перiодичних медичних оглядiв працiвникiв
передбачених законодавством.

4.6. Проводити щорiчне навчання i атестацiю працiвникiв, якi зайнятi на роботах з

пiдвищеною небезпекою.
4.7. Проводити навчання працiвникiв по oxopoHi працi за рахунок пiдприсмства,
4.8. Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та спецiалiстами вимог

Закону Украiни "Про охорону працi", нормативних aKTiB, технологiчних процесiв,

графiкiв ремонту устаткування та вентиляцii.
Представник працiвникiв зобов'язуеться:
4.9. Органiзувати контроль за використанням фонду охорони працi, правильним

нарахуванням розмiру вiдшкодування шкоди, заподiяноi працiвниковi, сво€часним

забезпеченням працюючих спецодягом, iнше.
4.10. Проводити аналiз i перевiрку умов працi та вносити пропозицii керiвництву

пiдприсмства щодо ix полiпшення.
4.11. Брати гrасть у розслiдуваннi нещасних випадкiв

профзахворю вання.
на виробництвi та

5. Встановлення гарантiй, компенсацiй i пiльг
Роботодавець зобов'язуеться:
5.1. Надавати додатковi оплачуванi вiдпустки працiвникам у разi народження

диT йни або cмepтi члена ciM'i тривалiстю 1,0 календарних днiв по ix вимозi.
5.2. Жiнкам, що мають дiтей, якi навчаються в 1-4 класах, надавати додатково

оплачуваний день вiдпочинку в перший день кожного учбового року по iх вимозi,
5.3. Нада"аr" матерiальну допомогу працiвникам на оздоровлення у зв'язку з ix
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щорiчною вiдпусткою, у розмiрi прожиткового MiHiMyMy по ix вимозi.
5.4. Надавати матерiальну допомогу на придбання лiкiв працiвникам, якi

знаходяться в лiкарнi.
5.7. Виплачувати одноразову допомогу в розмiрi - посадового окладу працiвника

при виходi його на пенсiю.
5.В. Видiляти транспортнi засоби працiвникам для ix господарсько-побутових

потреб по пiльговим тарифам.
5.9. Фiнансувати за погодженням з представником трудового колективу

проведення новорiчного вiдпочинку працiвникiв.
5.10. Роботодавець зобов'язу€ться сво€часно i в повному обсязi сплачувати

cTpaxoBi внески до персонiфiкованого облiку вiдомостей у системi обов'язкового
державного пенсiйного страхування та iнформувати працiвникiв про суму сплачених
страхових BHecKiB.

Представник працiвникiв зобов'язусться:
5.11,. Iнформувати трудовий колектив про наявнiсть путiвок в caHaTopii,

пансiонати та ix розподiл.
5.12. Здiйснювати контроль за своечасною виплатою доломоги по тимчасовiй

непрацездатностi.
5.13. Здiйснювати контроль за сво€часним поданням роботодавцями до органiв

Пенсiйного фонду достовiрних вiдомостей про стаж i заробiток, cTpaxoBi внески,
iнформуванням роботодавцями працiвникiв про суму сплачених страхових BHecKiB.

6, Режим роботи, тривалiсть робочого часу i вiдпочинку
6.],. Робочий час почина€ться i закiнчуеться в час, встановлений Правилами

внутрiшнього трудового розпорядку ([одаток 1 до Колективного договору),
6.2. У будь-якому випадку тривалiсть робочого часу працiвникiв не може

перевищувати встановлену законодавством Украiни: 40 годин у тиждень.
6.3. На передоднi святкових i неробочих днiв тривалiсть роботи працiвникiв

скорочу€ться на одну годину.
6.4. Тривалiсть щорiчноi вiдпустки для працiвникiв пiдприсмства встановлю€ться

не менше 24 календарних днiв.
6.5. Графiк чергових щорiчних вiдпусток затверджу€ться Власником до 1сiчня

поточного року, для чого не пiзнiше 3-х днiв до цього строку надаеться Йому трудовим
колективом. При визначеннi черговостi вiдпусток враховуються сiмейнi й iншi особистi
обставини кожного працiвника.

6.6. Працiвникам за ix заявами можуть бути наданi KopoTKoTepMiHoBi вiдпустки за

сiмейними обставинами та з iнших поважних причин без збереження заробiтноi платнi
на TepMiH, обумовлений мiж працiвником i роботодавцем, тривалiстю не бiльше 15
календарних днiв.

6.7. Жiнцi, яка працюе i мае двох або бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB, або дитину з
iнвалiднiстю, або яка усиновила дитину, MaTepi особи з iнвалiднiстю з дитинства
пiдгрупи А I групи, одинокiй MaTepi, батьку дитини або особи з iнвалiднiстю з

дитинства пiдгрупи А I групи, який виховус ix без MaTepi (у тому числi у разi тривалого
перебування Maтepi в лiкувальному закладi), а також особi, яка взяла пiд опiку дитину
або особу з iнвалiднiстю з дитинства пiдгрупи А [ групи, чи одному iз прийомних
батькiв нада€ться щорiчно додаткова оплачувана вiдпустка тривалiстю 10

календарних днiв без урахування святкових i неробочих днiв.
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7. Прийом i звiльнення працiвникiв
7.1. Форми i умови ,рудоЬо.о договору (контракту), включаючи звiльнення, не

передбаченi законодавством, пiдлягають узгодженню з роботодавцем, .' 'i.Z. 
П"р.д прийняттям на роботу працiвник зобов'язаний пройти попереднiй

медичниЙ о.п"д 
" 

М"д""номУ центрi <,Щiамед> за рахунок роботодавця,
7.з. Кожний прийнятий працiвник зобов'язаний ознайомитися з умовами

пiдписали його.
1,0.4. Сторони щорiчно зв[тують

'язку з лiквiдацiею робочого мiсця,
пропрацювати 1,5 poKiB.

можливiсть сумiщати трудову дiяльнiсть

сторони вступають в

колективного договору пlд розписку.
7,4. Не допускасться звiльнення працiвника у зв

якщо до досягнення пенсiйного BiKy йому необхiдно

в. 3абезпечення рiвних прав та можливосгей жiнок i чоловiкiв,
Заборона дискримiнацii.

В.1. Обов'язки уповноважёного з rендерних питань - радника керiвника

пiдприемства покласти на представника трудового колективу на громадських засадах,

в.2. КомплектуваннЯ кадрамИ i просуваннЯ працiвникiв по роботi

здiйснюватиметься з дотриманням принципу надання переваги особi Tiei cTaTi, щодо

якоi в них icHye дисбаланс.
8.3. Роботодавець бере на себе зобов'язання:
В.3.1. створювати умови працi, якi дозволяли б жiнкам i чоловiкам здiйснювати

трудову дiяльнiсть на рiвнiй ocHoBi;

В.3.2. забезпечувати жiнкам i чоловiкам
iз сiмейнимИ обов'язками;,-r, 

лп па.т\, ппаlli rKiHoK i чс '- лiфiкацii
в.3.з. здiйснювати piBHy оплату працi жiнок i чоловiкiв при однаковlи ква

та однакових умовах працi;
в.3.4. вживати заходiв щодо унеможливлення випадкiв сексуальних домагань,

В.4. В межах пiдприсмствi з"6оро"".,о," дискримiнацii за будь-якою ознакою [за

ознакою раси, мови, рБлiгii, нацiонаri"о.о "" 
соцiального походження тоцо)

9. Гарантii дiЯльностi представницьких органiзацiй працiвникiв

9.]..ВласникгарантУ€свободУ.органiзацiiдiяльностiпрофспiлковоiорганiзацii,
ради трудового колективу, про""дЪ"п" в неробочий час загальних зборiв трудового

колективу.

10. 3аключнi положення
],0.1. Змiни та доповнення до цього колективного договору вносяться в

обов,язковомУпорядкУУзВ.язкУзiзМiнамичинногозаконодаВстВатазаiнiцiативою
однiсi iЗ cTopiH пiсля про""дa""" переговорiв [консультацiЙJ та досягнення згоди i

набувають чйнностi пiсля схвалення зборами працiвникiв i пiдписання сторонами,

10.2. У п'ятиденний TepMiH пiсля пiдписання колективного договору власник

подае його на реестрацiю у вiдповiднi органи i пiсля реестрацii доводить до вlдома Bclx

працiвникiв.
10.3. Контроль за виконанням договору здiйснюють обидвi сторони, якt

про виконання колективного договору на зборах

трудового колективу.
представник трудового колективу для контролю за виконанням колективного

договору може проводити перевiрки його виконання,
10.5. 3а три мiсяцi до закiнчення дii колективного договору

переговори по укладанню нового договору,
10,6. ,ЩлЯ веденнЯ переговорiВ по укладаннЮ колективного договору l

пiдведення пiдсу**i" його виконання, а також розгляду конфлiктних ситуацiй i

суперечностей по колективному договору утворю€ться двостороння комlсlя,
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Вiд роботодавця
,Щиректор

Вiд працiвника
Представник трудового
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додАток 1

до колективного договору
ТOВ (ДI КOМ)
на 2027-2026 р.

(ЗАТВЕРДЖЕН0>

[Наказом Мр &JЦвiд Ю фпkL 2021 poKyJ

прАвилА
внугрiшнього трудового розпорядку для працiвникiв

ТОВ (ДI КОМ>

1. 3агальнi положення
Правила внутрiшнього трудового розпорядку (далi- Правила) Товариства з

обмеженою вiдповiдмьнiстю K{I КOМ> [далi - Пiдприемство) розроблено вiдповiдно
до чинного законодавства.

Метою Правил € визначення обов'язкiв та прав працiвникiв Пiдприемства,
передбачених законодавчими нормами, якi встановлюють внутрiшнiй розпорядок
на пiдприемствах.

Правила поширюються на Bcix працiвникiв Пiдприемства.
Правила регулюють трудовi вiдносини мiж керiвництвом i працiвниками

Пiдприемства, сприяють виконанню основних завдань i функцiй Пiдприемства,
пiдвищенню ефективностi i якостi роботи, змiцненню трудовоi i виконавчоi

дисциплiни, рацiональному використанню робочого часу.
Питання, пов'язанi iз застосуванням цих Правил, вирiшуються керiвником

Пiдприсмства у межах наданих йому прав, а у випадках, передбачених чинним
законодавством Украiни, i цими Правилами, а також трудовим колективом
вiдповiдно до його повноважень.

2. Порядок прийняrтя та звiльнення працiвникiв
Працiвники реалiзують право на працю шляхом укладення трудового

договору (контракту) про роботу на Пiдприемствi вiдповiдно до Кодексу законiв про
працю Украiни.

прийняття на роботу на Пiдприемство здiйснюеться на пiдставi письмовоi
заяви працiвника (для Bcix категорiй працiвникiв].

При прийняттi на роботу на Пiдприемство працiвник зобов'язаний:
2.1. подати трудову книжку, оформлену в установленому порядку, а у випадку,

коли особа поступа€ на роботу вперше i не мае трудовоi книжки, - паспорт, диплом
або iнший документ про ocBiTy чи професiйну пiдготовку. Вiйськовослужбовцi,
звiльненi iз збройних сил украiни та iнших вiйськ пред,являють вiйськовий квиток;

2.2, пре д' явuти паспорт
2.З. пройти попереднiй медичний огляд.
Особи, при прийняттi на роботу, яка потребу€ спецiальних знань, зобов'язанi

подати вiдповiднi доrсументи про ocBiTy або професiйну пiдготовку (диплом, атестат,
посвiдчення).

Укладення трудового договору оформляеться наказом керiвника
Пiдприемства про зарахування працiвника на роботу, який оголошусться йому пiд

розписку.
При укладеннi трудового договору може бути обумовлене угодою cTopiH

випробування з метою перевiрки вiдповiдностi працiвника роботi, яка йому

доруча€ться, строком до трьох мiсяцiв, oKpiM робiтникiв, яким може
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встановлюватися строк випробування до одного мiсяця.

.Що початку роботи керiвництво Пiдприемства зобов'язане:
2.3. ознайомити працiвника з правилами внугрiшнього трудового розпорядку,

колективним договором;
2.4. ознайомити працiвника з умовами оплати працi, роз'яснити його права та

обов'язки;
2.5. визначити працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його необхiдними для

роботи засобами;
2,6. провести iнструктаж працiвника з технiки безпеки, виробничоi caHiTapii,

гiгiсни працi та протипожежноi охорони.
2.7. ПрацiвнИки маютЬ право розiрвати трудовий договiр, укладений на

невизначений строк, попередивши про це керiвництво Пiдприемства письмово за

два тижнi. При розiрваннi трудового договору з поважних причин, передбачених

чинним законодавством, керiвництво Пiдприемства звiльняе працiвника у строк,

про який BiH просить.
2.в. Строковий трудовий договiр розрива€ться на вимогу працlвника у разl

хвороби або iнвалiдностi, якi перешкоджають виконанню ним роботи за трудовим

договором, а також у випадку порушення керiвництвом Пiдприемства законодавства
про працю, колективного або трудового договору та з iнших повая(них причин,

пЬред6""arr" 
"инним 

законОдавством, та Умовами, передбаченими в KoHTpaKTi,

2.9. Розiрвання трудового договору з працiвником Пiдприемства здiйснюсться
з урахуванням вимог Кодексу законiв про працю Украiни.

2,10. Припинення трудового договору оформля€ться наказом керiвника
пiдприемства, який оголошуеться працiвниковi пiд розписку.

2.11. КерiвнИцтво Пiдпри€мства у день звiльнення вида€ працiвниковi
трудову книжку i проводить з ним вiдповiднi розрахунки. ,щнем звiльнення
вважа€ться останнiй день роботи.

3. OcHoBHi обов'язки працiвникiв
3.1,Працiвники Пiдприемства зобов'язанi:
3.1.1. працювати чесно i сумлiнно, додержуватись дисциплiни працi, а також

виконуватИ функцii, якi визначенi трудовим договором та посадовими iнструкцiями;
з.1.2. постiйно вдосконалювати органiзацiю cBoei працi, пiдвищувати

професiЙниЙ piBeHb i дiлову квалiфiкацiю;
3.1.3. виконувати вимоги охорони працi, технiки безпеки та протипожежноi

охорони;
3.],.4. вживати заходiв до термiнового усунення причин l умов, якl

перешкоджаЮть або утруднюють нормальну роботу, iнформувати про це вiдповiдне

керiвництво;^ 
3.1.5. утримувати свое робоче мiсце у чистотi i порядку, не палити в слркбових

примiщеннях;
3.1,.6. ефективно використовувати обчислювальну та iншу оргтехнiку,

бережливО ставитись до майна, економити i рацiонально витрачати матерiали,

електроенергiю та iншi матерiальнi ресурси;
3.1.7. уважно ставитись до колег по роботi, сприяти створенню нормального

психологiчного мiкроклiмату у колективi .

4. OcHoBHi права працiвникiв:
4.1. Yci працiвники Пiдприемства мають право:
4.1.1. на отримання заробiтноi плати залежно вiд посади;

4.|,2. на просуваннЯ по роботi вiдповiдно до чинного законодавства з
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ур;D(уванняМ квалiфiкацii та здiбностеЙ, сумлiнного виконання cBoix слу]кбових

обов'язкiв;
4.1.З. на здоровi, безпечнi та належнi умови працi;
4,|.4. на соцiальний i правовий захист вiдповiдно до чинного законодавства:
4.1.5. захищати cBoi законнi права й iнтереси у порядцу, передбаченому

чинним законодавством.

5. OcHoBHi обов'язки керiвництва
Керiвництво Пiдприемства зобов'язане:
5.1. забезпечИти необхiднi органiзацiйнi та економiчнi умови для ефективноi

роботи працiвникiв Пiдприемства вiдповiдно до ixнboi спецiальностi та квалiфiкацii;
5.2. правильно органiзувати працю працiвникiв, закрiпити за кожним з них

робоче мiсце, створити здоровi i безпечнi умови працi;
5.З. забезпечУвати працiвникiв обчислювальною та iншою оргтехнiкою,

необхiдними для роботи матерiалами i приладдям;
5.4. створювати умови для зацiкавленостi працiвникiв у результатах ix

особистоi працi, видавати заробiтну плату в установленi строки;
5.5. постiйно здiйснювати органiзаторську та виховну роботу, спрямовану на

змiцнення трудовоi i виконавчоi дисциплiни;
5.6. неухильнО додержуватись законодавства i правил охорони працi, вживати

заходiв до сво€часного усунення причин i умов, що перешкоджають нормальнiй

роботi працiвникiв;
5.7. забезпечувати належнi умови для ефеюивноi i висо копродуктив Hoi працi,

систематичного пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв;
5.В. надаватИ вiдпусткИ BciM працiвниКам пiдприемства вiдповiдно до графiка

вiдпусток.
5.9. визначати функцiональнi обов'язки працiвникiв пiдприемства,
5.10, уважно ставитися до потреб i запитiв працiвникiв.

6. Робочий час i його використання
6,1. Тривалiсть робочого часу працiвникiв Пiдприемства становить 40 годин

на тиждень з двома вихiдними днями; субота та недiля.
6.2, Час початку i закiнчення роботи для працiвникiв Пiдприемства, перерви

для вiдпочинку i харчування встановлюються такими:
6.2.1. початок робочого дня - 9.00

закiнчення роботи -1В.00

6.2.2. перерва на вiдпочинок i харчування - 13.00-14.00
6,2,З,дляокреМихпiдроздiлiвпiдприемства,Узв,язкУзособливостямиiх

функцiонуванНя, керiвниК Пiдприемства може cBoiM наказом запровадити iнший

рЬ*"" роЪо"" (в тому числi встановити меншу норму тривалостi робочого часу),

6.з. Напередоднi святкових днiв тривалiсть роботи скорочу€ться на одну

годину.
6.4. Заборонясться в робочий час вiдволiкати працiвникiв вiд ix

безпосередньоi роботи для виконання ними громадських доручень, якi не пов'язанi з

дiяльнiстю Пiдприсмства, скликати збори, засiдання i рiзного роду наради з

громадських питань.
6.5. Надурочнi роботи застосовуються лише у виняткових випадках, 0плату

роботи в надурочниЙ час проводити в подвiЙному розмiрi.
6.6. Працiвникам надаються щорiчнi та додатковi вiдпустки вiдповiдно до

чинного законодавства.
6.7.ПривизначеннiчерговостiвiдпУстоквраховУютьсясiмейнiйiншi
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особистi обставини кожного працiвника,
6.В. На прохання працi"r"*" щорiчна вiдпустка може бути подiлена на

частинибУдь-якоiтривалостiзаУМови,шоосновнабезперервнаiiчастинастаноВитЬ
не менше 1,4 календарних днiв.

6.9. За рiшенн"" фi"rrц,"а Пiдприемства працiвники мож),ть бути за ix

згодою вiдкликанi з щорiчноi вiдпустки у зв'язку з виробничою потребою (ст,79,\2

К3пП згiдно чинного законодавстваJ.
6.10. Щорiчна вiдпустка може бути перенесена на iншiй перiод як з iнiцiативи

керiвництва Пiдприсмства так i на вимогу працiвника вiдповiдно до чинного

,"*о"од"".r"". У разi перенесення щорiчноi вiдпустки новий TepMiH ii надання

встановлю€ться за згодою мiж працiвником i керiвництвом Пiдприемства,

6.11. За сiмейними обставинами та з iнших причин працiвниковi може бути

надана вiдпустка без збереження заробiтноi плати на TepMiH, обумовлений угодою

"i* 
працi"""*ом i керiвницr"о", anb не бiльше 15 календарних днiв на piK, Також

вiдпуiтка без збереження заробiтноi плати надаеться в обов'язковому порядку

пр"цi"rr*"п,l передбаченим ст. 25 3акону Украiни <Про вiдпустки>,

7. 3аохочення за успiхи у роботi
7.1. За зразкоВе виконаннЯ трудових обоВ'язкiв, сумлiнне ставлення до роботи

та вагомi досягнення в роботi до працiвникiв Пiдприемства застосовуються Taki

види заохочень:
1) оголошення подяки;
2J грошова премiя;
3) нагородження цiнним подарунком,
7.2. заохочення оголошуються наказом, доводяться до вiдома всього

колективУ i заносятьсЯ до трудових книжок працiвникiв вiдповiдно до правил ix

ведення.

В. Стягнення за поруrлення трудовоi дисциплiни
В.1. Дисциплiнарнi стягнення застосовуються до працiвникiв Пiдприемства за

порушення трудовоi дисциплiни, правил внутрiшнього трудового розпорядку,

невиконання або неналежне виконання покладених на них трудових обов'язкiв,

перевищення повновФкень.
В.2. За порушення трудовоi дисциплiни до працiвника можуть бути

застосованi TaKi дисциплiнарнi стягнення:
} догана:
} звiльнення з роботи.

в.3. За кожне порушення трудовоi дисциплiни може бути застосовано лише

одне дисциплiнарне стягнення.
В.4..Що застосування дисциплiнарного стягнення керiвництво Пiдприсмства

зобов'язане зажадати вiд порушника трудовоi дисциплiни письмове пояснення,

вiдмова працiвника дати таке пояснення не може бути перешкодою для

застосування стягнення.
В.5. Стягнення оголошусться наказом i повiдомлясться працiвниковi пiд

дисциплiнарного стягнення
стягненню, то BiH вважаеться

порушення трудовоi дисциплiни i до
то стягненвя може бути зняте до

розписку.
В.6. Якщо протягом року з дня накладення

працiвника не було пiддано новому дисциплiнарному
таким, що не мав дисциплiнарного стягнення,

В.7. Якщо працiвник не допустив нового

того ж виявив себе сумлiнним працiвником,

закiнчення року,
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В.9. Протягом строку дисциплiнарного стягнення заходи заохочення,
передбаченi цим Положенням, до працiвника не застосовуються,

9. Конфiденцiйнiсть
9.1. Працiвник повинен дотримуватися конфiденцiйностi стосовно ycix

вiдомостей iiнформацii, що стосуються дiяльностi пiдприемства протягом усього
строку дii трудового договору,

9,2. Працiвник повинен повернути безпосередньому керiвнику плани,
проекти, звiти, списки та yci iншi документи на паперових та iнших носiях, що с у
його розпорядженнi.

9.3. Розголошення вiдомостей, що становлять конфiденцiйну iнформацiю, ix
незаконне використання тягне за собою вiдпов iдал bHicTb у вiдповiдностi з дiючим
законодавством, в тому числ i:

/ - дисциплiнарну, аж до звiльнення;
/ _ цивiльно - правову, в частинi вiдшкодування завданих збиткiв,

Вiд роботодавця
{иректор

Вiд працiвника
Представник трудового колективу

половець !iaHa Петрiвна

Кукла 0ксана 0лександрiвна
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додАток 2

до колективного договору
ТОВ (ДI КОМ)
Ha2021-2026 р,

пЕрЕлlк
посад i професiй прачiвникiв з ненормованим робочипt лнем

та трива_,riсть додатковоi вiдпустки

М з/п назва посади
Тривалiсть

додатковоТ вiдпустки
(лнiв1

l .Щиректор 28
2. Головний бухгалтер ]а

Вiд роботодавця
,Щиректор

Вiд працiвника
Представник трудового колективу

ець !iaHa Петрiвна

Кукла 0ксана 0лександрiвна
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додлток л! 3

.Ц,о колективного договору
ТОВ (ДI KOMD

плАн
Комплексних заходiв з охорони працi на 202

л!
п/п

Найменування заходiв Строк
виконання

Затрати,
грн.

виконавець

l Провести ана,riз стану охорони прачi за piK, Сiчень Вiдповiда,rьний за
охорону працi

2.
,Д,о укладення нового колективного договору
пiдготувати пропозицiТ до роздiлу <охорона працi>

Лютий Вiдповiдальний за
охорону працi

_],

Провести перевiрку знань працiвникiв, якi у
вiдповiднос гi з uПерелiком робiт з пiдвищеною
небезпекою> повинн i проходити щорiчну
перевiDк} знань з питань по oxopoHi прачi

Березень Екзаменацiйна
комiсiя

4,
Забезпечити прачiвникiв спецодягомJ спецвз}rггям,
страхувальними засобами, миючими засобами та
iншими засобами згiдно встановлених норм

Травень 2000 Директор

5.
Органiзувати та провести вивчення нових <Правил

технiчноТ ексгl"пуатацiI електроустановок
споживачiв>, якi набрми чинностi з 01.05.07 р.

К BireH ь Вiдповiдал ьний за
охорону прачi

6.
!оукомплекryвати або придбати аптечки
необхiдними матерiалами по наданню першоj
медичноi допомоги

Червень l000 ffиректор

1.

Провести и навчання з питань охорони прачi на
тему:
-Електробезпека. OcHoBHi заходи по забезпеченню
е.л ектробезпек и,

- Правила надання першоТ медичноТ допомоl и при
нещасних випадках,
- Заходи безпеки з охорони прачi при роботi на

висотi.

Лютий,
червень

листопад

Вiдповiдальний за
охорону прачi

8, Проведення медичного огляду Bcix працiвникiв, що
пDиймаються на робоry.

l l00 Мед.заклад

9,
Систематично проводити аналiз стану охорони
працi та не виробничого травматизму на об'сктах.

Щотижня.
щомiсяця

Керiвники пiдроздiлiв.
вiдповiдапьний за

охорону працi

l0, Проводити цiльовi та позаплановi iнструктажi. Впроловж
року

Вiдповiдальний за

охорону працi

l]
Забезпечити контроль за проведенням обстеження
технiчного стану устаткування з подальшим
пDоведення ремонry.

Впродовж

року

Керiвники
пiлрозлiлiв

коМ,>
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ано, пронум€ровапо,
ечаткою /| сrор.

коМ))
Копо.повець Д.П.
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