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ПЕРВИННЛ IIРОФСПIЛКОВА ОРГАНIЗАЦIЯ
СJIvrКБИ АВТОМОБIЛЬНИХ ДОРIГ У ЗАКЛРПАitБftЙ ОБЛАСТI

ъгеьш зооl*в ffi пiлlсовоl- оргапьfr
с:rJабп авюмобьпш дорiг у Закарпътськiй обrrасгi

вй 02 грудrrя 202l року м. Ужгород

Всього членiв профспiлки - ,, €.l ,, 
"onПрисутнi на зборах - r, 44 , ,r.*

Порцдокденнпй зборiв

про обрапня головуючого та секретаря зборiв Профспiлки.
Про внесенНя змiн та доповIlень до дiючого Колекгивного договору на
2020-2022 роки мiж Сrryжбою автомобiльних дорiг у Закарпатськiй областi
i.ПервинноЮ профспiлковОю органiзацiею Служблл автойобiльних дорiг у
Закарпатськiй областi.
Iншi питання.3.

РОЗГЛЯДПИТАНЬ:

1. Слухалп: Яцкiв М.В., яка заJIропонув€ша обрати
зборiв, голову Первинноi профспiлковоi органiзацii

головуючим
Копач Р.В.,

секретарем - Померанську С.В., а також уповновaDкити головуючого та
секретаря устаIIовчих зборiв пiдписати даний протокол.

Голосувалп; "За" --одноюлосно, "Проти" - немае, "У,тримались" - немае.
Ухвалпли: Обрати головуючим зборiв - Копач Р..В., секретарем -

Померанську С.В., а також уповноважити головуючого та секретаря

установчих зборiв пiдписати даний протокол.

2. Слухали: Копач Р.В. - голову Первинноi профспiлковоi органiзацii,
про необхiднiсть внесенrrя змiн до Колективного договору мiж Службою
автомобiльних дорiг у Закарпатськiй областi та Первинною профспiлковою
органiзацiею Сrryжби автомобiльних дорiг у Закарпатськiй областi на
2020-2022 роки, з метою приведеЕЕя окремих положень Колективного

договору у вiдповiднiсть до ПоложенюI про Службу автомобiльних дорiг у
закарпатськiй областi та Гшryзевоi угоди мiж ,щержавним агенством

автомобiльних дорiг Украihи i Профспiлкою працiвникiв автомобiльного
транспорту та шляхового господарства УкраiЪи на 2020-2022 роки (додаток

Змiни Л! 2).
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Голосували; ,<За> - одцоголосно, ..Проти'' 
- немае, ..Утримаlrись'' 

- Еема€.Ухвалпли: Внести запропонованi змiни в Колективний договiр мiж Службоюавтомобiльних дорiг у Закарпатськiй областi та Первинноrо .rpo6.rriri*o"oro
:l:1rilч"о Служби автомоб_iльних дорiг у Закарпатськiй областi на2020-2022 роки згiдно додатку (Змiпи JФ 2).

Голова

Секретар зборiв

Ростцслава коПАЧ

Свiтлана ПоМЕРАнськАtr
ffi
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змIнил!2
до Колективного договору мiж Службою автомобiльних дорiг у

Закарпатськiй областi та.ПервиЕною профспiлковою органiзацiео Сrцо,О,
автомобiльних дорiг у Закарпатськiй областi Hai020-2022 рокп

1.Роздiл II. Взаемнi обов'язкп cTopiH у сферi впробництва та зайнятостi.

Пункг 2.2 Колективного договору, вiдповiдно до п. 2.1 Положення про Сlryжбу
автомобiльних дорiг у Закарпатськiй областi, викJIасти у наступнiЙ редакцii::<Забезпечувати розвиток та функцiонування €лвтомобiльних дорiг загального
користуванЕя держ€вцого значення у Закарпатськiй областi шляхом ix
будiвництва, реконструкцii, peMoHTiB та утриманшI в iHTepecax держави i
корисryвачiв автомобiльних дорiг).

,ЩоповнитИ роздiл II КолективноГо договору пунктом 2.18, вiдповiдно до п. 1.7
Гаlryзевоi угоди, наступного змiсry: <Не допускати порушення констиryцiйних
праВ i гарантiЙ працiвникiВ дорожнього господарства у сферi
соцiаrrьно-трУдових вiдносиЕ з метою забезпечення ефективноi та безперебiЙноТ
роботИ та соцiа-тlьноi справедливостi в питаннях оплати працi працiвникiв,
законодавстВа про оплату працi, цього Колективного договору, Галузевоi угоди
мiж .Щержавним агентством автомобiльних дорiг УкраiЪи i Профспiлкою
працiвникiв автомобiльного тр€lнспорту та шляхового юсподарства Украihи на
2020-2022 роки, i у разi ix порушенЕя, ставити питання щодо притягнення до
Bi,щroBiдa;rbHocTi винних посадових осiб вiдповiдно до чинного законодавствФ).

2.Роздiл III. Оплата прачi.

,Щоповнити роздiл III Колективного договору пунктом 3.19, щодо BcTaHoBJIeHHrI
одноразових винагород , вiдповiдно до частини 2 додатку 1б до Гаlryзевоi угоди
gа 2020-2022 роки <Рекомендацii до перелiку доплат i надбавок до тарифних
ставок i посадовкх окладiв працiвникiв дорожнього господарства>, наступного
змiсry:
<<Встановити одноразову винагоро.ry, розмiр якоi розраховуеться у вiдсотках до
ставки робiтника дорожнього господарства I розрялу (додаток l до Гаlrузевоi
угоди), чинноi на даry встановJIення TaKoi винагороди:
iнших винагород та вiдзнак Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи - l00 вiдсоткiв;
грамоти MiHicTepcTBa, Укравтодору - 75 вiдсоткiв;
подяки MiHicTepcTBa, Укравтодору - 50 вiдсоткiв>.

3.Роздiл YI. Соцiальнi права та гараштfi. Пiльгп i компенсацii'.

Пункт б.5 Колективного договору викJIасти у новiй редакцii:
<.Що професiйного свята ,Щня автомобiлiста i дорожника УкраiЪи надавати

однорuulову MaTepia.llbKy допомоry працiвникам Служби автомобiльних дорiг у
Закарпатськiй областi,, якi вiдпрацюваJIи в Службi не менше б (шести) мiсяцiв
(KpiM прачiвникiв, прийнятих по переведенню) в розмiрi одного посадового
окJIад/.
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До Дня КонстиryцiТ Украiни та Дня Незалежностi Уrсраihи надавати
},тц-"* допомогу працi 

"," 
й -а;;ы;" 

;;ir? т ffifi i ;::Hfr :::
при наявностi ekoHoMii фонду оплати ппал.аВтомобiльних дорiг у зч*"рй."ii};u#I| ЗаОХОЧУВаТИ ПРаuiвникiв Сл}окби

однорц|овою 
""rйiйr"- i:;::Т::,л":"::]' ,П9 

НОлВОРiЧНих та Рiздвяних свят
н. ;;;й;TjTffi;iHXLT:iJ#]y_loi оо 2 (двох) "Й;;* окладiв

РОбОry зi стрЪком випробування, який не;Н;::#*iВНЦКИ, Що прийнятi на
З. нагоди вiдзначенпя Ml*rup;;;;;; ;j#ixciHoK С"rrркби одноразовою матерiальн", о"i:"rjff.:-ГО 

БеРеЗНя, заохочувати

Й*:*НilЦТ#"ffi ;#ХТ:##и, заохочувати чолов i Ki в с.rryжби
Jдlиснювати премiюваняя працiвникiв С.г5окби, якi вiдпрацюв€ши у Службi неfi:fi-i-iТНr}'r',:.ч (Йi" Й;i;iiБ *"o,",,i no переJеденню) лоН"Й;;; 

"Ёirir"'jJ 
r:Yipi ЛО 2 (ЦВох) посядових окJrадiв. ' ''

*:Ф;;;;Ы;Jf;":'##-}ilб"]Т";:_Рiк_проводБзурахуванн,Iм
встаЕовлеЕого poiMlp'y 

"i* "iййi'й.;Ж:НТ]x"rý:iНflo".цроцесУ 
та

Пункт б.б Колеrгивн
ф*rу о.rЪ iБ."""'r:Й#ГОВОРУ ДОПОВПИТИ таким абзацом, вiдповiдно до

<Надавати грошову та iншi види допомоги JдIасЕикаJ\.t Великоi ВiтчизняноiвlиЕи, ветеранам, особам, якi мають ";"а;; .""r";-r;;;;Ъч#r"*"*оrо,)п{асникам антитерористичноi операцii,u 
";;;;;. ;;; *З::,::11ЗаконуУкраiЪиппfо",ч,у.ветеранiв"'о"",-ý;хli'l.Т::'.-'Нff;ilхЖfi

r{асЕикам лiквiдацii наслiдкiв a"aplT 
"а 

-Цорнобильськiй 
АЕС, особам з

;ЁЖ::#.#"#Тi#. Й;Ъ;:;;;;" працi"""*", 1iЪ".iо""р",;

4. Додато* 5 до Колек
впплатп щомiся чпоi Жн:f т.:lцу;ж,т"";fi жir ёir#;автомобiльнпх дорiг у Закарпатсь*iй ;;;'";r.
Пункт 2.1IIункт 2,1 роздirry 2 <обчислення стаху роботи, що дае право на одер'(аЕIUIщомiсячноi надбавки за висJrугУ poKiB> доповнити абзатrом ня.т\/rтч.tгл .,,:л-...абзацом наступного Ъмiсту:
;#ff *:у":,::1,:,1:тзф;"й;";;Б;Ы";;Н;ff 

ffi ::;L'J:ж
:"*::""::"::,-:у_чy_9;;;-;р;;;;;;##;.,У';"Н'iН#НсамоврядуванЕя, ст_вах, установах та органiзацiях дерr(авною
гаJIузr за умови iд
сектору еконол,tiки,

i квалiфiкацiйних характ.р".r"*"Й;";;;;(професiй).

начальник
воловик

Голова зборiв когIАч
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