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РОЗДlЛ 1. 3аrальнi полоrrrення.

1.1 Колективний договiр (далi договiр) укладено на 2О22 - 2026 роки
вiдповiдно до 3акону Украiни (про колективнi договори i угоди> вiд
01.07.199з року Nq3356-XX|l мiж роботодавцем Ужгородська автомобiльна
школа Товариства сприяння оборонi Украiни, в особi директора Кулика
BiKTopa МиколайовиЧ а, якиЙ дiе на пiдсrавi статуry з однiеi сrорони i

представником працiвникiв, Попко Владислав lванович (додаток Nэ1)
обраним i уповноваженим трудовим колективом з iншоi сгорони.

1.2. ЩеЙ договiр укладено з метою регулювання трудових вiдносин i

соцiально-економiчних вiдносин та узгодження iHTepeciB директора та
трудового колективу, який набирае чинностi з дня пiдписання його
сторонами i дiе по 2O26piK, до укладання його нового або перегляду цього
договору.

1.3 Сторони визнають цей договiр нормативно-правовим актом i

зобов'язуюеться виконувати встановленi в ньому норми, умови i

домовленостi.

L,4 Положення цього колективного договорУ поlлирю€ться на Bcix
працiвникiв ie обов'язковим як мя директора, так iдля Bcix iнцlих
працiвникiв,

1.5 Сторони пiдтверджують реальнiсть забезпечення узгоджених i

прийнятих зобов'язань i обов'язковiсть умов цього договору.

1.6 Жодна iз cTopiH не може в односторонньому порядку приймати рiшення,
що змiнюють чи вiдмiняють зобов'язання, норми чи положення цього
договору. 3мiни та доповнення до цього договору вносяться в обов'язковому
порядку у зв'язку зi змiнами чинного законодавства, а також за iнiцiативи
однiеi iз cтopiн.

1.7 Умови цього колективного договору, що погiршують порiвняно з чинним
законодавством становище працiвникiв, е не дiйсними.
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РО3ДlЛ 2. Трудовi вiдносини, режим працi, тривалiсть робочого чаGу та

вiдпочинку

Керiвник зобов'язуеться.

2.1 встановити трудовий розпорядок, Час початку i закiнчення роботи,
порядок роботи, перерви у роботi згiдно з Правилами внугрiшнього
трудового розпорядку (додаток NеЗ ).

2.2 ознайомити працiвника з правилами внррiшнього трудового розпорядку
iпосадовими обов'язками ( пiд розписку), умовами оплати працi;

2,З проiнформувати працiвникiв Ужгородськоi автомобiльноi школи
Товариства сприяння оборонi Украiни шляхом проведення iнструктажу з

технiки безпеки, протипожежноТ охорони;

2,4 виписати у п'ятиденниiл TepMiH пiсля початку трудовоi дiяльностi
працiвнику трудову книжку, якщо у нього такоi не було, та внести в Hei

вiдповiднi за п иси;

2.5 забезпечити для працiвникiв умови працi, необхiднi для успiшного
виконання ними покладених на них обов'язкiв.

2"6 забезпечувати право працiвникiв на вiдпустки передбаченi 3аконом

Украiни кПро вiдпуски> вiд 15 листопада 1996 року та постановою Кабiнеry

MiHicTpiB Украiни Nэ346 вiд 14 квiтня 1997 року;

2.7 узгоджувати , затверд)i{увати i доводити до вiдома пiд розписку
працiвникiв згiдно графiка щорiчних оплачуваних вiдпусток;

2 8 надавати додатковi оплачуванi вiдпустки у випадках:

- народження дитини (батьковi) - З календарнi днi;

- проводiв на вiйськову службу (батькам) 1 (календарний день);

- одруження - З календарнi днi;

- cMepTi подружжя або близьких родичiв - З календарнi днi;

- жiнкам, дiти яких навчаються у 1-3 класах - 1 вересня.

-працiвникам, якi працюють на комп'ютерах постiйно-4 календарнi днi.
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2.9 вiдповiдно до квалiфiкацiйних характеристик iдовiдникiв встановити мя
працiвникiв обов'язки та посадовi iнструкцii. Не вимагати вiд працiвникiв
виконання роботи, що не входить до 'ii обов'язкiв iяка не обумовлена
трудовим договором;

2.10 забезпечити дотримання встановленоi законодавством норми
тривалостi робочого часу- не бiльше як 40 годин на тиждень.

2.11 надавати вiдпустки без збереження заробiтноi плати або частковим ii
збереженням лише за наявностi особиqгоi заяви працiвника;

2.L2 встановити зменшену тривалiсть робочоrо часу 'i.' збереженням
заробiтноi плати мя жiнок, якi вихоt
poKiB, або дитину iнвалiда - на 1 l
оплачувану вiдпустку тривалiстю 10 календарних днiв без урахування

якi виховують двох i бiльше дiтей BiKoM до 15

- на 1 годину, а також надавати додаткову

святкових ( ст..73 К3пП Украiни ),

Представник зобов'язуеться :

2.13 з[iйснювати контроль за забезпеченням
вiдпоч ин ку;

встановлених режимiв працi та

2.14 забезпечувати захист прав та iHTepeciB працiвникiв,якi звiльняються;

Нормативних документiв, щодо2.15 роз'яснювати працiвникам змiст
органiзацiТ працi, ii права i обов'язки;

2.16 брати участь у розробцi та здiйснювати контроль за додержанням
основних положень правил внугрiшнього трудового розпорядку;

2.17 разом з керiвником вирiшувати питання робочого часу iчасу вiдпочинку,
погоджувати графiки змiнностi та надання вiдпусrок, запровадження
пiдсумкового облiку робочого часу, тощо;

2.18 сприяти дотриманню трудовоi дисциплiни та правил внутрiшньоrо

розпорядку;

2.19 забезпечувати постiйний контроль за сво€часним введенням в дiю
нормативних документiв з питань трудових вiдносин, нормування працi;

2.20 сприяти упередженню виникнення трудових конфлiктiв та представляти
iнтереси при розглядi спiрних питань з директором у колективних трудових

ryперечках, судi.
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Сторони домовилися:

2.21 запобiгати виникненню колективних i iндивiдуальних суперечок;

2.22 домагатися вирiшення Bcix розбiжностей шляхом переговорiв i

конryльтацiй, примирних процедур, що проводитимуться протягом двох
тижнiв з дня звернення iншоi сторони. Трудовi спори вирiчlувати згiдно з
чинним законодавством .
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РО3ДlЛ 3. Оплата працi.

Керiвник зобов'язу€ться:

3.1 виплачувати заробiтну плаry у першочерговому порядку перед iншими
платежам и;

3.2 виплачувати заробiтну плаry у робочi днi, двiчi на мiсяцi -5 i 20 числа
кожного мiсяця. У разi, коли день виплати заробiтноi плати збiгаеться з
вихiдним, святковим або ж неробочим днем, виплачувати iT напередоднi.
видавати працiвникам, не пiзнiше дня виплати заробiтнот плати,
розрахунковi листки з вiдомостями про суми HapaxoBaHoi та рриманоi
заробiтноi плати;

3.3 забезпечити проведення iндексацii грошових доходiв працiвникiв
вiдповiдно до чинного законодавства;

3.4 виплачувати заробiтну плаry працiвникам за повнiстю вiдпрацьований
мiсяць: не менше мiнiмального рiвня зарплати, згiдно чинного законодавства
Украiни;

3.5 розмiри заробiтноi плати працiвникiв визначати згiдно з тарифними
сlтками, схемами посадових окладiв та видами доплат (додаток Ne1);

3.6 контролювати розмiр мiсячноi заробiтноi плати працiвника, визначеноТ на

виходячи 3

розряду;

безтарифнiЙ ocHoBi , який не може буги меншим мiсячного заробiтку,
тарифноi ставки працiвника вiдповiдного квалiфiкацiйного

3.7 працiвникам виконуючим поряд зi своею основною роботою додаткову
робоry iншоi професii ( посади) або обов'язки тимчасова вiдсрнього
працiвника, проводитИ доплаry за сумiщення професiЙ (посад) у розмiрi
100% тарифноi сгавки (окладу) вiдсрнього працiвника;

3.8 забезпечити виплаry заробiтноi плати та вiдпускних працiвникам, що
йдугь у вiдпустку, не пiзнiше нiж за 3 робочих днiдо'iТ початку;

3.9 встановИти винагороДу за працЮ понад встановленi норми ( доплати,
надбавки, компенсацiйнi виплати), в тому числi за трудовi успiхи i

винахiддlивiсгь та особливi умови працi;
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3.10 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;

3.11 при порушеннi TepMiHiB виплати заробiтноi плати вживати ефективних
заходiв щодо лiквiдацii заборгованостi, забезпечивши виплаry компенсацiй у
зв'язку з порушення TepMiHiB виплати заробiтноi плати згiдно з чинним
за конода вством.

Предсtавник працiвникiв зобов'язу€тьGя:

3.12 здiйснювати контроль за дотриманням законодавства з питань оплати
працi, своечасною виплатою заробiтноТ плати, за дотриманням дiючих
нормативних документiв з питань оплати працi, а також за правильним
визначенням допомоги в разi тимчасових непрацездатностi, вихiдноi

допомоги, вiдпускних тощо;

3.13 представляти iзахищати iнтереси працiвникiв з питань оплати працi;

3.14 контролювати використання коштiв фонду оплати працi, вносити

пропозицiТ щодо пiдвищення розмiру заробiтноI плати та надання пiльг

п ра цiвн и кам;

З.15 оперативно розглядати Bci звернення працiвникiв з питань оплати працi,

у встановленому порядку вирiшувати Bci питання;

3.16 вносити пропозицii щодо внесення змiн i доповнень в положення про

плаry працi;

З.i7 звертатись до суду з заявою про захист прав працiвникiв, предсrавляти

за бажанням працiвника його iнтереси в судi, звертатись до прокураryри з

повiдомленням про порушення законодавства.

Сторони домовилися:

3.18 забезпечити дотримання чинного законодавства з оплати працi,

державних гарантiй та цього договору.
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РО3ДIЛ 4. Умови та охорона працi.

Керiвник зобов'язуеться.

4.L забезпечитИ виконання комплексних заходiв щодо досягнення
встановлених нормативiв безпеки, гiгiени працi та виробничого середовища,
пiдвиtцення iснуючого рiвня охорони
виробничого травматизму, професiйним
(комплекснi заходи додаються);

працi, запобiгання випадкам
захворюванням i аварiям

4.2 забезпечувати здоровi i безпечнi умови працi;

4.3 виконати у повному обсязi комплекснi заходи по oxopoHi працi, технiцi,
безпеки та caHiTapii; (додаток Nэ6);

4.4 забезпечити суворе дотримання посадовим особами та спецiалiстами
ЗаконУ Украiни ( про охорону працi>, нормативних aKTiB, технологiчних
процесiв, графiкiв ремонry мащин та обладнання. ;

4,5 при укладеннi трудового договору проiнформувати працiвника про умови
працi на робочому MicTi, а також про його права на пiльги i компенсацii за

робоry в таких умовах;

4.6 здiйснюВати проведеНня попередньоrО ( при прийнятгi на робоry) i

перiодичних ( протягом трудовоi дiял bHocTi) медичних оглядiв працiвникiв;

4.7 забезпечити виконання рекомендацiй i висновкiв медичноi koMicii за
резул ьтатами огляду працiвникiв;

4.8 при сво€часному проходженнi працiвником перiодичного медичного
огляду зберiгати за ним середнiй заробiток на встановлений час
проходження медогляду. Не допускати до роботи працiвникiв, якi без
поважних причин ухиляються вiд проходження обов'язкового медичного
огляду;

4.9 проводити спiльно з радою працiвниками сво€часне розслiдування та

а

весrи облiк нещасних випадкiв, професiйних захворювань на робочому мiсцi;



4.10 призначити вiдповiдального з охорони працi ( наказ дода€ться додаток
N94)

Працiвники зобов'язуються :

4.11 вивчатИ та виконувати вимоги нормативних aKT|B про охорону працi;

4.12 проходити у встановленому порядку та в строки попереднiй i перiодичнi
медичнi огляди.

4.13 свосчасно iнформувати вiдповiдального з охорони працi про виникнення
небезпечних сиryацiй на робочому мiсгi;

4,L4 дбайливо та рацiонально використовувати майно Ужгородськоi
автомобiльноi школи Товариства Сприяння оборонi Украiни. Не допускати
його пошкодження чи знищення

Представник працiвникiв зобов'язуеться:

4.15 здiйснювати контроль за дотриманням керiвником эаконодавства про
охорону працi, створення безпечних i нешкiдливих умов працi, належних
виробничих та caHiTapHo побутових умов та вносити пропозицii керiвництву

щодо ii полiпшення. У разi виявлення порушень вимагати ii усунення;

4.16 представляти iнтереси працiвникiв у вирiшеннi питань охорони працi, у
випадках, визначених чинним законодавством, вносити власнику вiдповiднi
пода н ня;

4.17 iнформувати працiвникiв про iх права i гарантii у сферi охорони працi,
змiни в законодавствi з охорони працi;

4.18 у разi загрози життю або здоров'ю працiвникiв вимагати вiд

роботодавця негайного припинення робiт на робочих мiсцях;

4.19 розглядати на засiданl]ях ради працiвникiв (раз на пiврiччя) ста н

охорони працi;

4.20 здiйснювати контроль за проведенням медичних оглядiв працюючих;

4.21 брати учасгь у розслiдуваннi нещасних випадкiв та професiйних

захворювань , i надалi виробити заходи для ii попередження.
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роцИ 5. Соцiально-трудовi вiдносини, побровi пiлыи та гарантii
Керiвник зобов'язуеться:

5,1 своечасно i в повному обсязi сплачувати cTpaxoBi внески до обов'язкового
державного пенсiйноrо страхування;

5,2 виплачувати одноразову допомогу в розмiрi посадового окладупрацiвника при виходi його на пенсiю;

5,3 виплачувати BciM працiвникам одноразову допомоry на оздоровленняпри наданнi щорiчних вiдпустки у розмiрi середньомiсячноi заробiтноi плати(посадового окладу), при наявностi кощтiв;

5,4 при наявностi коштiв надавати працiвникам мя оздоровлення прiвки налiкування.

Представник працiвникiв зобов'язуеться:

5,5 здiйснювати контроль за сво€часним поданням керiвника до органiв
flержавноi фiскальноi служби достовiрних вiдомостеЙ про стаж i заробiток,cTpaxoBi внески;

5,6 контролювати цiльове використання коштiв на виплаry соцiальних пiльгта
доводити вiдповiдну iнформацiю до членiв трудового колективу;

5,7 ознайомлювати членiв трудового колективу з новими нормативнимиактами з питань соцiального страхування та пенсiйного забезпечення,
надавати консультативну допомогу з питань соцiального захисту;

5.8 rцорiчно проводити облiк працiвникiв, якi потребують лiкування усанаторiях i пансiонатах Украiни, сприяти забезпеченню ii прiвками;
5,9 здiйснювати контроль за сво€часною виплатою допомоги по тимчасовiй
неп ра цездатностi;

Сторони домовилися:



5.10 спiльно формувати. розподiляти кошти на соцiальнi заходи
використовувати 'ti виходячи з фiнансових можливостей вiдповiдно
кошторису.

ро3дlЛ 6. Гарантiя дiяльностi представникiв працiвникiв

Керiвник визна€ представника працiвникiв повноважним
представником iHTepeciB працiвникiв, якi працюють в Ужгородськiй
автомобiльнiй школi Товариства сприяння оборонi Украiни. l погоджуе з ним
накази та iншi локальнi нормативнi акти з питань, що € предметом цього
Р,оговору.

Керiвник зобов'язуеться:

6.1 затвердити представника працiвникiв на пiдсrавi протоколу засiдання;

6.2 створити умови дlя дiяльностi представника працiвникiв, зокрема
надавати безоплатно примiщення з необхiдним обладнанням, а також
створити умови мя проведення засiдань ради працiвникiв на ocHoBi яких
ведеться п ротокол секретарем.;

та

до

6.3 надавати представнику працiвникiв, мя виконання наданих
повноважень вiльний вiд роботи час - З години на тиждень;

иому

Представник працiвникiв зобов'язуеться:

6.4 здiйснювати контроль за виконанням умов цього колективного договору
та сво€часно iнформувати працiвникiв про невиконання та змiн умов
колективного договору.

l2



РО3ДlЛ 7. 3аключнi положення

Сторони домовилиGя:

7.1 у разi невиконання або ж несво€часного виконання зобов'язань
колективного договору аналiзувати причини та вживати заходiв щодо
забезпечення ii реалiзацiт. осiб винних у невиконаннi поло)+(ень
колективного договору, притяryвати до вiдповiдальностi згiдно з чинним
законода вством;

7.2 розглядати раз на pik на загальних зборах працiвникiв виконання
положен ь Колективного договору;

7,3 вносити змiни i доповнення до Колективного договору за вза€мною
згодою cTopiH пiсля попереднiх переговорiв на il спiльному засiданнi;

7.4 у п'ятиденний TepMiH пiсля пiдписання колективного договору директор
подае його на реестрацiю у вiдповiднi органи i пiсля реестрацii доводить до
вiдома Bcix працiвникiв;

7.5 контролЬ за виконанням цього договору здiйснюють обидвi сгорони, якi
його пiдписали.

L{ей договiр укладено у трьох примiрниках , що зберiгаються у кожноi iз
сrорiн та в органi реестрацii i якi мають одинакову юридичну силу.

ДОГОВlР ПlflПИСМИ:

Вiд KeplBH ика: Представник працiвникiв:

flиректор автоlлколи

q#3ш9)

в.м. Попко B.l.

iъ



flодаток до колективноrо договору Nэl.

Протокол Nэ1

засiдання працiвникiв УlкгородськоТ автоlлколи ТСО УкраiЪи

вiд 01 грудня 2021року.

Присрнi на засiданнi: 22 чоловiк

Вiдсрнi: немае

Порядок денний.

1, Про обрання представника працiвникiв вiд Ужгородськоi автошколи
ТСО Украiни.

2. Про затвердження колективного договору.
1.Слухали : Про обрання представника працiвникiв.
Вирiшили: Обрати представником працiвникiв Ужгородськоi

автошколи Тсо Украiни - Попко Владислава lвановича.
2,слухали: П ро затверджен ня колекти вного договору.
Вирiшили : Затвердити та заре€струвати колективний договiр.

Голова засiдання:

Секретар засiдання:

и

tr
r/у 7.
,,vOs {

Берташ О.П.

Козун Т.А.

lц



flодаток до колективноrо доrовору Nэ2.

( Погоджено))

30 лисrопада 30 листопада 2021р.

П редставник пра цiвникiв
,Щиректор а

Попко B.l.

ШТАТНИЙ РОЗПИС.

Ужгородськоi автомобiльноi школи Товариства сприяння оборони Украiни.
ilg
l\r
1

2

Назва професii

Директор

-

Заст..директора

к-ть
Один.

Розряд Посадовlй
оклад

1 18 8571
1 16 8142

3 1 16 8742

4 2 74 5385
5 1 t7 4з83
6 Начальник гаража

Майсгер ВНВ

Бцгалтер-касир

ас'ет..ер
iнспектор

прибиральник

l"-p}r--e внв

1 1з 6061
7

8
9
10
11

L2
13

з 13 5051
7 10 4859
7 8 4380
1 1з 4546
1 1 з000
9 72 4717

JaB. rосподарством 1 7 з427

( Затверджено))

,fr,Ф,R
P;r\Wi*ýý
iýfiг,нз,



( затверджено D

flодаток до колективного доrовору Nэ3.

к Погоджено>

30 листопада 2021р.

Представник працiвникiв

Попко B.l.

Полол<ення

матерiал bHoi

собiвартосгi

про премiювання працiвникiв Уlкгородськоi автомобiльнот щколи
товариства сприяння оборонi Украiни

t. Положення запроваджу€ться з метою посилення
зацiкавленостi в кiнцевих результатах працi, зниження
виробництва.

2, Премiювання здiйснюеться виходячи з конкретних задач, якi стоять
перед пiдприемсгвом з урахуванням кiнцевих результатiв працi, та
фiнансовоI можливоqгi.

з. П peMii працiвникiв затверджу€ться керiвником а втошколи.

4. flиректор ма€ право знижувати розмiр премii або позбавляти
повнiсrю за порушення трудовоi дисциплiни. За грубе порушення технiки
безпеки, допущення порушень виробничоi дисциплiни, незадовiльне
ви конан ня виробничого за вдання, виннi позбавляються премii повнiстю.

5, розмiр премii знижуеться або позбавляеться 'iT повнiстю за той перiод,
в якому виявленi недолiки в роботi,

6. працiвники якi допустили проryл, скоihи крадiжку або з'явилися на
робоry у нетвере3ому cTaHi, позбавляються премii повнiстю.

7. Працiвникам, знов прийнятим на робоry, премiя за вiдпрацьований
час у перщому мiсяцi, може бри виплачена за рiшенням директора, який
затверджу€ наказ на виплаry премiТ,

8. Встановити доплаry вiд валового доходу директору та засryпникам
директора, за наявностi наказу вище стоячоi органiзацii.

iA



9. за досгрокове та успiшне виконання виробничих завдань, сприяння
упровадження нових технологiй, проявлену при цьому iнiцiативу, творчий
пiдхiд дО роботи розмiр премiТ може пiдвищуватися до 25 вiдсоткiв.

10. виплата премГf проводитися за рахунок фонду оплати працi i

вiдноситься на собiва ртiсrь робiт.

11. Нарахування премii проводиться на посадовий оклад за фактично
вiдпрацьований час.

l+



flодаток до колективноrо доrовору Nэ3.

( погоджено))

30 листопада 2021р.

Предста вник працiвникiв

----Ь-Попко 
B.l.

Правила внутрiчrнього трудовоrо розпорядку працiвникiв
Уlкгородськоi автоlлколи Товариства Gприяння оборонi УкраТни

1.3аrальнi положення

1.1 КожниЙ працiвник повинен виконувати правила внррiшнього
трудового розпорядку та виконувати свот функцii та обов'язки.

1.2 Правила внррiшнього трудового
подальше змiцнення трудовоТ дисциплiни,
робочого часу.

1.3 Реяtим роботи з 9.00 до 18.00 (обiдня перерва з 13.00 до 14.О0)

2.Порядок приЙому та звiльнення з роботи.
2,1 при прийомi на робоry керiвник повинен вимагати вiд посryпаючих:

пред'явити трудову книжку, пред'явити паспорт та iдентифiкацiйний код/ мямайстрiв ВЧВ, викладачiв та iHcTpyKTopiB ВНВ обов'язкова наявнiсть медичноТ
кн ижки;

2.2 Прийом на робоry без вказаних документiв не дозволя€ться;

2.3 При прийомi на робоry, що вимага€ спецiальних знань керiвник
повинен вимагати вiд працiвника пред'явлення диплому або другого
документу про ocBiry або професiйну пiдготовку;

2.4 Пр:айом на робоry оформляеться наказом;

розпорядку мають за меry
рацiональне використання

lя



2.6 розрив трудовоi угоди
дiючим за конода вством;

може мати тiльки у випадках передбачених

в день звiльнення керiвник зобов'язуеться видати працiвнику трудову
книжку з впи@ноtо в нет вiдмiткою про звiльнення та провести з ним
розрахунок. Ъпяси про причини звiльнення повиннi бри у вiдповiдностi до
законодавства, з помiткою вiдповiдноi статrя закону. ,Щнем звiльнення
раху€ться осганнiй день роботи.

3.OcHoBHi обов'язки працiвника.

3.1 Працiвник зобов'язаний: працювати чесно та добросовiсно,
дотримуватись дисциплiн працi, повнiсгю виконувати вимоги охорони працi.
ТехнiкИ безпеки, пожежноi безпеки, утримувати в чистотi та порядку робоче
мiсце, зберiгати майно установи, приймати мiри по невiдкладному
запобiганню умов, що заважають роботi, систематично пiдвиtцувати свою
хвалiфiкацiю, виконувати функцiональнi
iнсrрукцiЙ.

обов'язки згiдно посадових

4. Основн] обов'язки керiвника.

4.1. Керiвник зобов'язаний: органiзовувати працю вiдповiдно до ii
кзалiфiкацif, сво€часно розглядати та впроваджувати в робоry винаходи та
пэопозицii, забезпечувати здоровi та безпечнi умови працi. Своечасно
ознайомлювати працюючих завданнями працi, укрiпляти трудову та
виробничу дисциплiну, дотримуватись законодавства про працю, надiйно
ко}прол овати працiвниками вимог iнструкцiй по ТБ. Виробничоi caHiTapiT га
ririени поацi, протипожежноi охорони, забезпечити видачу заробiтноi плати
два рази на мiсяць.



Витяr з наказу

(И сiчня 2021р.

Про призначення вiдповiдального

з охорони працi.

Диреlсор

озна йомлен и й:

flодаток до колективного договору Ng4.

Ns2/4

Кулик В.М.

Берташ О.П.

призначити Берташа Олександра Петровича вiдповiдальним з охорони
працi в Ужгородськiй автошколi ТСО УкраТни.
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( 3атвердхено))

flодаток до колективноrо договору Nэ5.

( Г'lогодн{ено))

З0 листопада 2021р.

Предсгавник працiвникiв

Попко B.l.

ВИДИ ДОПЛАТ

ъ,iнтенсивнiсть

ъ збiльшення

4l
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( Затвердже но))

30 листопада

flодаток до колективного договору Nэ6.

< Погоджено >

30 лисгопада 2021р.

Предсгавник працiвникiв

Комплекснi заходи з охорони працl

на 2022 plK

в Ужгородськiй автошобiльнlй цlколi ТСО УкраТни.

Розробив: вiдповiдальний з охорони

g Попко B.l.

Берташ О.П.

N9

п\п
Найменування заходiв BapTicTb

тис.rрн
TepMiH

вик.
Вiдпов.

1 Проходження працiвниками медичного
9rляду.

2,0 Згiдно
граФiку

Берташ О.П.

2 3акупка та поповнення аптечок
медикаментами згiдно норм.

2,о Постiйно Берташ О.П.

3 Забезпечення працiвникiв спецодягом,
засобами гiriени

4,о Посriйно Берташ О.П.

4 Органiзацiя, проведення навчання i

перевiрку знань з охорони працi.
Постiйно Берташ О.П.

5 Придбання нових нормативно-правових
документiв по oxopoHi працi, пожежноТ
безпеки.

z,o lквартал Бертачl О.П.

6 Витрати на перевiрку заземлень 1,0 ll квартал Кулик В.М.

22
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