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з метою сприяння реryлюванню трудовж вiдносин i соцiально-економiчних iHтepeciB працiвникiв i

власникiв Товарисгва з обмеженою вiдповiдальнiсrю ,, ТРАНСБУД-СМП ",

ВласнuК Товарисгва з обмеженоЮ вiдповiдальнiстю "трАнсБуд-смП", яке надалi йменуоться
(пiдприемсгвоD, в особi уповновакеного - директора КО3АР Мирослава Васильовича, надалi
(роботодавець), з однiеi сгорони, i' 

ПрафвiuкамU Товариства з обмеrкеноЮ вiдповiдальнiсгю ,, трАн_сБуд-сМп", в особi обраного i

уповновакеного представника працiвникiв пiдприемства суязовоi Наталii Ярославiвни, надалi

uпрацiвникиu, (далi по flоговору: разом роботодавець i працiвники - "Сторони"), пiдписали цей колекгивний

договiр (далi - (договiр)) про насгупне,

1.3аrальнi положення

1.1. ЦеЙ колекrивниЙ договiр складеНий вiдповiднО до 3акону Украiни (Про колекrивнi доrовори i

угоди>; BiH визначао взаемнi виробничi, трудовi i соцiально-економiчнi вiдносини мiж роботодавцем i

працiвниками пiдприемства.' 
1,2. Умови цього колективного договору е обов'язковими для обох сrорiн. Цi умови не мож\ль

погiрUJувагИ становице працiвникiВ порiвнянО з дiючиМ законодавствоМ Украiни, в протилежному разi вони

виэнаються недiйсними.
,1.З. Жодна зi cTopiH, цо пiдписала колективtjиЙ договiр, не може в односторонньому порядку

припинити виконання його положень,
1.4. l_{ей колекгивний договiр чинний у випадку змiни складу, сrрукryри i найменування пiдприемства,

а у випадку його реорганiзацii BiH може буги пореглянрий за згодою cTopiH. У випадку змiни власника
пiдприемсгва чиннiсгь колективного договору зберiгаеться протягом строку його дii, але не бiльше одного

року, У цеИ перiод Сторони повиннi розпочати переговори про пiдписання нового чи змiну дiючого
колективного договору-

1.5. положення даного колективного договору набувають чинноgгi з моменry його пiдписання

сторонами.
,1.6, Сторони повиннi розпочати переговори lцодо укладення нового колективного договору на

наступний перiод не пiзнiше, як за 2 мiсяцi до закiнчення дii даного колективного доrовору.
1.7. положення цього колективного договору дiють до пiдписання нового колективного договору,
1.8. змiни iдоповнення в цей колекгивний договiр можугь вноситись лише за взасмною згодою обох

cTopiH i набирають чинносri тiльки пiсля ii затвердження загальними зборами працiвникiв

тов 'трАнсБуд_смп 
,.

2. Органiзацiя виробництва, працi, забезпечення продуктивно'i зайнятостi

2.1. Трудовi договори (контракги), що пiдписуються пiдприемсrвом з працiвниками, не мояqпь
сyперечити цьому колективному договору. У випадку виникнення такого протирiччя вiдповiднi положення

трудового договору (контракrу) визнаються недiйсними.
2,2. Роботодавець не вправi вимагати вiд працiвника виконання роботи. не обумовленоj трудовиМ

доrовором (контрактом), Пiдприемсгво зобов'язане передбачити в трудовому договорi (контракri) чи

фзробиги i затвердити для кожного працiвника його функцiональнi обов'язки, ознайомити його з ними i

вимагати лише ix виконання. В функцiональних обов'язках чи в трудовому договорi (KoHTpaKri) може бри
передбачено виконання одним з працiвникiв обов'язкiв iншого лише у випадках тимчасовоi вiдсуrносгi
останнього у зв'язку з хворобою, вiдпусткою чи з iнших в€Dttливих причин, причому TaKi обов'язки можугь
по-адатис" на iншого працiвника лиш€ з врахуванням його реальноi можливосгi виконувати ix, тобто з
враryJанняМ необхiдноi професiйноj пiдготовки i зайнятосri при виконаннi безпосереднiх обов'язкiв,



2,3. Кожний працiвник зобов'язаний пiдпорядковуватись правилам внугрiшн_ього трудового розпорядку
(ДодаЙк Ne11, сумлiннЬ i якiсно виконувати cBoi обов'язки. працювати чесно iдобросовiсно, дотримуватися

дисциплiни працi, свосчасно i точно виконувати вказiвки роботодавчя, ._дотримуватись трудово1 i

iеiнЬлоriчноi 
'дисциплiни, вимог нормативних aKTlB з охорони працi, дбаЙливо ставитися до майна

пiдприемсгва, на прохання роботодавчя пiдприемсгва надавати звiти про виконання cвoii конкретних

обов'язкiв,-----z,a. 
Працiвники можrrь бути звiльненi з пiдприемсгва у випадку змiн в органiзацii виробництва i працi,

" 
,о"у u""ni лiквiдацii, реоргiнiзацii або перепрофiлювайня пiдприомства, fiорочёння чисельностi або

,uЙу' пJ"цi""й*й] пЬо 
'маиоуrне 'звiльн€ння 

працiвники персонально nol9p"e*.ю.т..:" роботодавцем
ПдпЙ"п,iо,J" не пiзнiше нiж ja два мiсяцi. ОднЬчасно з попередженням про звiльнення роботодавець

пiдприемства пропонуе працiвнику iншу робоry на.тому ж пiдприбмсгвi, При вiдсуrrrостi роботи за

вiдпЬвiдною прфе6еЬ чи спецi;л;нiсгю,'а iакоlrу разi вiдЙови працiвника вiд переведення на iншу роботу

"i,о"у * пiдприемствi, працiЬник, за caoiм розЬудом, звертаеться за допомогою до державноi сл}окби

зайнят;сгi або працевлаштовуоться самосriйно.
При звiльненii працiвнЙка за пiдставою iHe вчасного попередження за 2 мiсяцi, вказаною в цьому

пункгi, Йому Йплачуетiся Ьихiдна допомога у розмiрi одного середнього мiсячного заробiтку.
' 2,5 iвiльненiя працiвникiв допускаеться лише пiсля використання Bcix наявних iдодатково створених

можпивостеЙ для забезпечення зайнятосгi на пiдприемствi,

з.нормУванняiоплатапрацi,встановленняформи'системи'розмiрiвзаробiтноТплатиЙiнщих
видiв тудових виплат

3.1. Виплачувати заробiтну плату двiчi на мiсяць: за l половину мiсяця - 22 числа поточного мiсяця, за

ll половину мiсяця - 07 числа 
"acryn"oro 

мiсяця, У разi коли день виплати заробiтноi плати збiгаеться з

""rЙ""r", 
*"r*овими або не робочЙм днем, заробiтна плата виплачуеться напередоднi,

3.2. Вiдомосгi про оплаlу працi працiвникiв надаються iншим органам i особам лише у випадках,

прямо передбачених законодавством,' 3.з, При пiдписаннi трудового договору (контракrу) роботодавець пiдприемства доводить до в|дома

працi""Й*а Ь."iБ, пор"до*' i-TepMiH виплати ЪаробiтноТ плати, умови, згiдно з якими можугь здiйснюватися

уrримання iз заробiтноi плати.
3.4.стрУкrУразаробiтноiплатискладаетЬсязосновноjiдодатковоiз€lрплати'атакоЖlНtlJих

заохофвалiниi i'компенсацiйних виплат, змiст яких полягаб в наступному. основна заробiтна плата о

обов'язковоювинагородоюпрацiвНикУзавиконанУНимроботУзriднозУсгановлениминормамипрац
a"ЪЪ;; *"у, вироОПi<у, 

'обслугоjуванЙя, 
посадовi обов'язки) i встановлюеться у_ виглядi тарифних ставок

iоЙадiв) i jоговiрних розцiноi для робочих i посадових окпадiв для слlокбовцiв. Додагкова заробiтна плата

- це винагорода за працю по"ад' 
"oa"oBneHi 

норми, за трудовi успiхи i винахiдливiсть, особливi умови

працi, вона включае доплати, надбавки, гарангiйнi i компенсацiйнi виплати, передбаченi чинним

законодавством (наприклад, премiя, надбавка за розшир9ний обсяr робiт, доплата за сумiцення професiй

(посад), доплата a" 
""*о""""Ь 

обов'язкiв тимчаiово вiдсрнього працiвника, компенсацii при слркбових

Iйрйii"i""* доплата за роботу в понадурочний час, у cB;TKoBi i неробочi днi, у нiчний час, компенсацiя за

знос iнсгрументiв, що належать працiвникам тоцо.- -- 
З.S. Ъ"*ретнi'розмiри ,"рф"й" сгавок (дЬговiрних розцaнок) робочих i посадових окладiв сл}Dкбовцiв

визначаються у ""*"" """"n"i 
коштiв на оплату працi у сувэрiй вiдповiдносri з професiями, квалiфiкацiею

працiвникiв, сйаднiсгю та умовами виконуваноi ними ]эоботи i всгановлюються у кожному випадку в

окремому трудовому доrо"оji (контракгi) з працlвником, При цьому основна заробiтна плата не Molke буги

меншою встановленого законодавством УФаiни мiнiмального розмiру заробiтноi плати. 
_

з.6.Виплатавинагородизаробоryпонадвстановленiнорми'виплатаНадбавок'гараFrriйних.i
компенсацiйних виплат, пердбачених чинiим законодавством (наприклад, премiя, надбавка эа розширений

.О""a p"Oir, доплата за сумiфння професiй (посад), доплат за виконання обов'язкiв тимчасово вiдсугнього

пр"Ц"i 
"*" 

кjмпенсацiй при ЬlокЬоЬиi вiдрядженнях, доплат за робоry в понадурочний час, у святковi i

ньрооочi днi, у нiчний'час, компенсацiй за знос iнсгрументiв, tцо належать працiвникам тоlло рёryлюеться
чинним законодавством Украiни,

З,7. Чайково заробленi пiдприемством кошти вiдраховуються в рез€рв на оплату lцорiчних вiдпусгок,

виплатУвинагородзавислУryрокiв,винагородизарезУльтатамироботитоцовiдповiдНодос!'!стеми
оплати працi, lцо дiе на пiдприемсгвi,

з.8. Зi рiшенням роботодавця пiдприемства, працiвникам пiдприемства може надаватися матерlальна

допомога на оздоровчi ,а i"uri цiП. тЬкож iHmi заохочувальнi виплати, премiТ, надбавки (flодаток 2)

передбаченi чинним законодавсrвом Ухраiни,
3.9..ЩляпрацiвнИкiвпiдприембтвавстаНовлюетЬсяпогодинНаформаоплатипрацiзгiднофакrично

вiдпрацьованого часу.

4. Режим роботи, тривалiсть робочого часу i вiдпочинку

4.'1 , На пiдприемствi встановлюоться наступний режим роботи:
- почэток роботи - 09.00:
- закiнчення роботи - 18,00;
- перерва для вiдпочинку i харчування - з 13,00 до 14,00;

- субота i недiля - вихiднi днt, 
2



4.1.'l. При виробничий необхiдносri на пiдприемсrвi може бути встановлений двозмiнний режим
роботи. про який працiвникам буде повiдомлятися наказом по пiдприемсгву за два мiсяцi.
4.2. У будь-якому випадку тривЕиiсть робочого часу працiвникiв не може перевищув.lти встановлену
законодавством Украiни норму _ 40 годин у тtпlдень.
4,З. Напередоднi святкових i неробочих днiв тривалiсть роботи працiвникiв скорочуеться на одну

годину.
4,4. Щорiчна вiдпустка для працiвникiв пiдприемсгва встановлюеться тривалiсгю 24 календарних днi,

Щорiчна додаткова вiдпустка за особливий харакер працi тривалiсгю 4 календарних днi на piK пропорцiйно
фактично вiдпрацьованому часу, для працiвникiв, якi працоють на комп'ютерах та обчислювальних
машинах,

4,5. Графiк черговосгi надання lцорiчних вiдпусгок затверджуеться роботодавцем пiдприемсгва за
поrодженням з працiвниками до З0 (тридцятого) сiчня поточного року. При визначеннi черговостi вiдпусгок
враховуються сiмейнi й iнuji особистi обсгавини кожного працiвника.

4.6. 3а сiмейними обсгавинами й iншими повЕDкними причинами працiвникам, згiдно з iхнiми заявами,
моr(угь надаватись KopoTKoTepMiHoBi вiдпуGгки без збереження заробiтноi плати TepMiHoM, що обумовлений
MilK працiвником i роботодавцем пiдприемсrва, але не бiльше 15 календарних днiв на piK.

5. Прийом i звiльнення працiвникiв

5.'l. Не допускаеться звiльнення працiвника у зв'язку з лiквiдацiею робочого мiсця, якцо до досяtнення
пенсiйного BiKy йому необхiдно пропрацювати 1 (один) piк.

5.2. Контракrна форма трудового договору застосовуеться у випадках, передбачених чинним
законодавсгвом Украiни.

5.3. Роботодавець зобов'язаний ознайомити кФfiого працiвника з колективним договором протягом
трьох днiв з моменту прийняття на роботу.

6. Умови i охорона працi

6.1, Створння безпечних умов працi е обов'язком роботодавця пiдприемсrва, яка органiзовуе умови
працi на робочому Micцi, безпеку технологiчних процеов, машин, механiзмiв, обладнання, iнших засобiв
вироЫичтва, наявнiсгь засобiв захисrу, вiдповiднiсrь санiтарно-побрових нормативних акгiв з охорони
працi згiдно вимог чинного законодавства,

6.2,' Роботодавбчь пiдприбмсгва розробляе за учасгю сгорiн щорiчнi Комплекснi заходи для
досягнення встановлених нормативiв та пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi (Додаток М3).

6.3.На роботах iз шкiдливими i небезпечними умовами працi, а також на роботах пов'язаних iэ
забрудненням або несприятливими метеорологiчними умовами працiвникам вlдаються б€зплатно за
встановленими нормами спецiальний одяг, спецiальне взугтя та iншi засоби iндивiдуального захисту, а
також мийнi та знешкоджувальнi засоби (Додаток М4),

6.4, Працiвник мае право вiдмовитися вИ дорученоi роботи, якцо створилася вирбнича сиrуацiя
небезпечна для Йоrо життя чи здоров'я, або для людей, якi його оточують, або для виробничого середович{а
чи довкiлля.

6.5. Працiвник мае право розiрвати трудовий договiр за власним бажанням, якlло власник не виконуе
законодавства про охорону працi, умови колекrивного договору з цих питань.

6.6. Працiвник зобов'язаний знати i виконувати вимоги нормативних aKTiB про охорону працi, правила
поведiнки з машинами, механiзмами, обладнанням, iншими засобами виробництва, корисгуватися засобами
iндивiдуальноrо i колекгивного захисгу, вчасно проходити медичнi огляди.

Роботодавець пiдприсмсгва мае право притягнуги працiвника, який ухиляоться вiд проходження
обов'язкового медичного огляду до дисциплiнарноi вiдповiдальносгi i зобов'язаний вiдсторон}ти його вiд
роботи без зберФ(ення заробiтноi плати.

6.7. Працiвники пiдлягають обов'язковому страхуванню вiд нещасного випадку на виробництвi та
професiйного захворювання. якi спричинили втраry працездатносгi,

Вiдt-чкодування шкоди заподiяноТ працiвниковi внасrliдок ушкодження його здоров'я або cмepтi
працiвника, здiйо{юеться Фондом соцiального страхування вiд нёщасних випадкiв на виробництвi вiдповiдно
до Закону Украiни " Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нецасного випадку на
виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi"

6.8. Працiвники зобов'язуються використовувати наданi Тм в користування (розпоряджбння)
транспортнi засоби, TexHiKy та iнше майно пiдприемства тiльки в службових цiлях.

7. Соцiмьнi пiльrи i гарант-i

7.1. Роботодавець пiдприемсгва гаранryо надання працiвникам вiльноrо часу для проходження
медичних оглядiв, отримання медичноi допомоги, вiдвiдування державних органiв для вирiшення необхiдних
жlтлОвО-побрових проблем працiвникiв без здiЙснення будь-яких стягнень iз заробiтноi плати чи iнших
безпiдсгавних санкцiй.

7.2. Вагiтним жiнкам, починаючи з 5-го мiсяця вагiтносгi, за згодоlо мiж роботодавцем i працiвником
може буги встановлено скорочений робочий день зi gбереженням середньоi заробiтноi плати.

7.3. 3а раryнок пiдприемсrва працiвникам можугь надаватись роботодавчем безпрцентнi позики на
умовах, визначених за зюдоlо мiж працiвником i роботодавцем.



7.4. РОбОТОДаВець Забезпечуе пiдготовку та перепiдготовку кадрiв, сгимулюе всебiчне навчання
працiвникiв.

7.5. ПРаЦiВник пОвинен поглиблювати cвoi фаховi знання i вмiння, освоювати сумiжнa або iншi
професii, в яких виникае потреба у пiдприемства.

8. ГаранпТ дiяльностi представнrцьких органiзацiй працiвникiв

8.1. Пiдприемсгво гара}rryо свободу сгворення iдiяльностi профспiлковоi органiзацii, ради працiвникiв
пiдприемсгва, проведення в неробочий час загальних эборiв працiвникiв пiдприемсrва.

8,2. Сторони вв€Dt<ають, що договiрне реryлювання соцiально-€кономiчних вiдносин на принципЕж
соцiального партнерсrва е об'екrивною небхiднiсrю.

8.3. основними формами реалiзацil соцiального партнерсгва визначаються консультацii та
спiвробiтництво cropiн, а також розв'язання конфлiкгних сиryацiй на ocнoвi пос€редництва та примирення
згiдно з чинним заlФнодавсrвом УцсаIни.

9. Вiдповiдальнiсть cтopiH, вирiшення спорiв

9.'!. У випадку невиконання чи неналelкного виконання обов'язкiв, п€редбачених цим договором,
сrорони несугь вiдповiдальнiсrь вiдповiдно до чинного законодавства.

9.2. супер€чки мЬк сrоронами вирitчуються в порядку, встановленому законодавсrвом УФаiни.
9.3. Гlрrгягнення до дисциплiнарноi, адмiнiсФативноi чи кримiнальнот вiдповiдальностi не вимючае

l4,tвiльно-правовоi, матерiальноТ чи iнших в}цiв вiдповiдальносri винних осiб,

10. Прикiнцевi положення

10.1 . Строк дii цього договору - до 01 береэня 2027 року.
10.2. Контроль за виконанням договору здiйснюеться безпосередньо сторонами чи уповновlакеними

ними предсгавниками в порядку, визначеному сторонами.
10.З. Сторони, якi пiдписали цеЙ колекrивний договiр, двiчi на piк, не пiзнiше о'| липня i 28 Фудня

звiryють один перед одним про його виконання.

Дирекгор
Товарисгва з обмежбною вiдповiдальнiсгю

Мирослав КОЗАР

Предсгавник працiвникiв
Товарисrва з обмеженою вiдповiдальнiсгю
,,трАнсБуд-смп,

А

#- Наталiя суязовА

,Щата пiдписання :

О1 березня 2О22 р.
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Доааmоп N9 7

прдвилд
внyтрlшнъого трудового розпорядку

працiвнuкiв mоварuсmва з обмеженою вiilповiflальнiсmю
,,трднсБуд-смп,

01.03.2022р. м, Ужгород

1. Порядок прийому iзвiльнення прецiвникiв.
1.1, Працiвники реалiзують свое право на працю шляхом укладення трудового

договору про роботу на пiдприемсгвi.
1,2, При прийомi на робоry роботодавець вимагае вiд того, хто влащтовуеться на

робоry, подавати:
- паспорт або iнtчий документ, що посвiдчуе особу;
- трудову книжку (у разi наявностi) або вiдомостi про трудову дiяльнiсгь з реесrру

засrрахованих осiб;
- довiдку про останне заняття, видану за мiсцем проживання вiдповiдною житлово-

експлуатацiйною органiзацiею);
- вiйськовий квиток;
- довiдку про присвоення iдентифiкацiйного коду;
- диплом (свiдоцтво) про закiнчення учбового закладу (при необхiдностi);
- заповнити анкеry встановленого зразка.
Прийом на роботу без зазначених документiв не допускаеться. При прийомi на

робоry, ш.lо потребуе спецiальних знань, роботодавець може вимагати вiд працiвника
пред'явлення диплома або iншого документа про здобуту ocBiry або фiхову пiдготовку.
Прийом на робоry оформлюеться наказом дирекгора фiрми, що оголоtлуоться працiвнику
пiд розписку. У наказi зазначаеться найменування (основна, за сумiсництвом) роботи
(посади) вiдповiдно до штатного розпису i умов оплати працi.

1.2,1, При прийомi працiвника на робоry або при переведеннi його на iнше мiсце
працi у встановленому порядку роботодавець зобов'язаний:
- ознайомити працiвника з дорученою роботою, умовами й оплатою працi,

роз'яснити його права i обов'язки;
- ознайомити його з правилами внррitлнього розпорядку i колекгивного договору,

що дi€ на пiдприемствi;
- провести iнсгрукrаж з технiки безпеки, виробничоТ caHiTapiT, гiгiени працi,

протипожехfiоI безпеки та правил з охорони працi.- на вимоry працiвника вносити до трудовоТ книжки, що зберiгаеться у працiвника,
записи про прийняття на робоry, переведення та звiльнення, заохочення та
нагороди за успiхи в роботi.

1.2.2, На вимоry працiвника, який вперше приймаеться на робоry, трудова книжка
оформляеться в обов'язковому порядку не пiзнiше п'яти днiв пiсля прийнятгя на робоry.
YciM працiвникам з вiдрядною оплатою бухгалтер видае пiд час виплати заробiтноi плати
розрахунковi листки,

1.2.3. Працiвники мають право розiрвати трудовий договiр, укладений на
невизначений TepMiH, попередивtли це письмово роботодавця не менше як за два тижнi.
При розiрваннi трудового договору з поважних причин, передбачених чинним
зЕtконодавством, працiвники поперед)ryють про це дирекгора письмово не менше як з€l
один тищдень. Час виконання робiт, на якi працiвник переведений за порушення трудовоТ
дисциплiни, у TepMiH попередження не зараховуеться.

Працiвнику, що звiльняеться, надаеться час необхiдний для предачi справ та
матерiальних цiнностеЙ, якi за ним рахуються, а також розрахунку з BciMa слркбами i
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вiддiлами. !окументальнi матерiали та матерiальнi цiнностi передаються по акту,
про що робиться вiдмiтка в обхiдному листi цього працiвника.

По закiнченнi зазначених TepMiHiB попередження працiвник мае право припинити
роботу, а роботодавець у день звiльнення зобов'язаний видавати працiвниковi копiю
наказу (розпорядження) про звiльнення,здiйснити з ним розрахунок, а також на вимогу
працiвника внести належнi записи про звiльнення до трудовоТ книжки, що зберiгаеться у
працiвника, 3а домовленiстю мiж працiвником i дирекгором трудовий договiр може бли
розiрваний iдо закiнчення TepMiHy попередження про звiльнення,

Термiновий трудовий договiр пiдлягае розiрванню достроково на вимоry працiвника
у випадках його хвороби або iнвалiдностi, що перешкоджають виконанню роботи за
договором, порущення директором законодавства про працю, колективного або трудового
договору й з iнших поважних причин.

Припинення трудового договору оформляеться наказом директора.
fleHb звiльнення е осrаннiм днем роботи. Працiвник, що звiльняеться,

зобов'язаний надати в цей день обхiдний лист встановленого зразка, який свiдчить про те,
що BiH передав у встановленому порядку справи та матерiальнi цiнносгi, а роботодавець
зобов'язаниЙ видати працiвнику Його трудову книжку з внесеним записом про звiльнення i

зробити з ним остаточний розрахунок.

2. OcHoBHi обов'язки працiвникiв.
2.1. Працiвники зобов'язанi:
- працювати чесно i сумлiнно, дотримуватись дисциплiни працi, своечасно iточно

виконувати розпорядження роботодавця та вимоги внугрiшнiх iнструкцiй та
положень;

- використовувати весь робочий час для продукгивноТ працi, rгримуватися вiд дiй,
Iцо заважають iнlлим працiвникам виконувати iiHi трудовi обов'язки;

- полiпшувати якiсть роботи;- своечасно виконувати плановi норми з найменшими виратами трудових i

фiнансових pecypciB;
- додержуватися вимог з охорони працi, технiки безпеки i протипожежноТ охорони,

працювати у виданому спецодязi;
- вживати заходiв щодо негайного усунення причин iyMoB, що переuJкоджають або

ускладнюють нормальну роботу i негайно повiдомити про те, що трапилося,
роботодавця;- угримувати свое робоче мiсце, обладнання у порядку, чисготi i передавати iX
такими працiвнику, який його змiнюе,а також дотримуватися чистоти у вiддiлi
(цеху), встановленого порядку збереження матерiальних цiнностей iдокументiв.

Коло обов'язкiв (робiт), якi виконуе кожний працiвник за cвoiм фахом,
квалiфiкацiею або посадою, визначаеться посадовими iнструкцiями, слуlбовими
iнструкцiями, трудовим та колективним договором та у вiдповiдностi до Статуry
компанiТ.

3.0cHoBHi обов'язки роботодавця.3.1. Роботодавецьзобов'язуеться:
- правильно органiзувати робоry працiвникiв, шоб кожен працював за своею

спецiальнiсгю i квалiфiкацiею, мав закрiплене за ним робоче мiсце, своечасно,
згiдно з встановленим завданням, був забезпечений роботою протягом усього
робочого дня, забезпечити здоровi i безпечнi умови працi, ресурси, необхiднi для
безперервноТ ритмiчноТ роботи;- здiйснювати заходи lлодо пiдвищення ефекгивностi i кульryри працi;

- своечасно доводити плановi норми, забезпечувати iX виконання необхiдними
трудовими i фiнансовими ресурсами;
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- посгiЙно удосконалювати органiзацiю оплати працi, tлироко застосовуючи
колективнi форми оплати за кiнцевим результатом роботи, пiдвиtлувати якiсть
нормування працi; забезпечувати матерiальну зацiкавленiсгь працiвникiв у
результатах lxHboT особистоi працi й у загальних результатах роботи;

- видавати заробiтну плату у встановленi термiни;
- забезпечувати суворе дотримання трудовоТ дисциплiни;
- неухильно дотримувати законодавства про працю i правил охорони працi;
- вживати необхiдних заходiв щодо профiлактики фахових i iнч.lих захворюмнь
робiтникiв;- посгiйно контролювати знання iдотримання робiтниками ycix вимог iнструкцiй iз

технiки безпеки, виробничоi caнiтapiT i гiгiени працi, протипожежноi охорони.

4. Робочий час.
4.1.Час початку i закiнчення роботи i перерви для вiдпочинку встановлюеться такий:

Режим роботи ТОВ,ТРАНСБУД-СМП":
lЩоденно з 9-00 до 18-00
Обiдня перерва з 13-00 до 14-00
Вихiднi днi субота, недiля.

4.2.flo початку роботи кожен працiвник i службовець зобов'язаний зафiксувати свiй
прихiд на робоry, а по закiнченнi робочого дня.
4.3, Роботодавець зобов'язаний органiзувати облiк явки на робоry i вiдходу з роботи.
Бiля мiсця облiку повинен бути годинник, lло правильно вказуе час. Працiвника, який
з'явиться на робоry у нетверезому cTaHi, роботодавець не допускае до роботи в цей
робочий день.
4.4. 3абороняеться в робочий час:
- вiдривати робiтникiв вiд iXHboT безпосередньоi роботи, викликати або наймати Тх

для виконання суспiльних обов'язкiв i рiзного роду заходiв, не пов'язаних з
дiяльнiсrю фiрми, без дозволу роботодавця.- Вживати спиртнi напоТ та наркотичнi засоби.

4.5.Черговiсть надання щорiчних вiдпусток встановлюеться роботодавцем з
урахуванням необхiдностi забезпечення нормативноТ роботи пiдприемства i

сприятливих умов для вiдпочинку працiвникiв. Графiк вiдпусток складаеться на кожен
календарний piK не пiзнiше 25 сiчня поточного року i доводиться до вiдома ycix
працiвникiв.

5.3аохочення за успiхи в роботi.
5.'l. 3а зразкове виконання трудових обов'язкiв, тривалу i бездоганну працю й за iншi

досягненя в роботi передбачаються TaKi заохочення.
- видавання премii;
- нагородження коштовним подарунком;
_ подяка.

3аохочення оголошуеться в наказi, доводиться до вiдома всього колективу i

заносяться на вимоry до трудовоТ книжки, що зберiгаеться у працiвника.
5,2. Працiвники, якi успiшно i сумлiнно виконують своТ трудовi обов'язки мають

переваги при просуваннi по роботi.

6. Вiдповiдальн icTb за поруrцення трудовоi д}rсци пл i н и.
6.1. Порушення трудовоi дисциплiни, тобто не виконання або неналежне виконання з
вини працiвника покладених на нього трудових обов'язкiв, спричиняе вжиття заходiв
дисциплiнарного впливу, а також iнlлих заходiв, передбачених чинним законодавством.
6.2.За поруrлення трудовоТ дисциплiни роботодавець застосовуо TaKi дисциплiнарнi
стягнення:
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- догану;
- звiльнення.

3вiльнення, як дисциплiнарне стягнення може бри застосоване за не виконання
обов'язкiв, покладених на працiвника трудовим договором або правилами
внррiшнього трудового розпорядку, незалежно вiд того, чи до нього ранiше вживалися
заходи дисциплiнарного харакrеру, в т.ч. за вiдсрнiсrь на роботi бiльше нiж три години
протягом робочого дня без поважних причин, а також за появу на роботi в нетверезому
cTaHi.
Проryлом вважаеться неявка на роботу без поважноТ причини протягом усього

робочого дня. Так само вважаються прогульниками працiвники, якi були вiдсугнi на
роботi понад три години протягом дня беж поважних причин, - iдо них вживаються TaKi
ж заходи, як i за проryл.
6.3.3а проryл (у т.ч. за вiдсрнiсть на роботi бiльше нiж три год. протягом робочого дня)

без поважноi причини роботодавець застосовуе:
- дисциплiнарнi стягнення, передбаченi в п.17. правил;
- зниження в межах, встановлених чинним законодавством, розмiру

одноразовоТ винагороди за вислуry poKiB (за сгаж роботи з фаху на цьому
пiдприемствi) або позбавлення права на одержання вiдсотковоi надвишки за
вислуry poKiB на TepMiH до трьох мiсяцiв.

Незалежно вiд дисциплiнарних стягнень працiвник, який вчинив прогул (у т.ч.
був вiдсрнiй на роботi понад три год. протягом робочого дня) без поважних причин
або з'явився на роботi в нетверезому cTaHi, за рiшенням роботодавця може
позбавлятися премiТ цiл ком.

6.4. !исциплiнарнi сгягнення застосовуються директором компанiТ,
6.5,!о застосування стягнення вiд поруlllника трудовоI дисциплiни повиннi бри

отРиманi пояснення у письмовiй формi. Вiдмову працiвника дати пояснення не може
буги перешкодою для застосування стягнення.

!исциплiнарнi стягнення застосовуються директором безпосередньо пiсля
виявлення провини, але не пiзнiше нiж протягом одного мiсяця з дня виявлення, не
враховуючи часу хвороби або перебування працiвника у вiдпусцi,

,Щисциплiнарне стягнення не може буги застосоване пiзнiше нiж через шiсrь
мiсяцiв з дня вчинення провини. flo зазначених TepMiHiB не включаеться час
провадження кримiнальноi справи.

6.6.За кожне порушення трудовоТ дисциплiни може бци застосоване тiльки одне
дисциплiнарне стягнення.

6.7. Наказ про застосування дисциплiнарного стягнення з вказiвкою мотивiв його
застосування повiдомляеться працiвнику, на якого некладено стягнення, пiд
розписку в триденний TepMiH,

6.8.Якщо протягом року з дня застосування дисциплiнарного стягнення на робiтника не
накладатиметься нове стягнення, то BiH вважатиметься таким, до якого не
застосовано дисциплiнарне стягнення.

Дирекгор за своею iнiцiативою може видати наказ про зняття стягнення, не
очiкуючи закiнчення року, якщо робiтник не допустив нового порушення трудовоТ
дисциплiни i проявив себе як хороший, сумлiнний працiвник.

Протягом TepMiHy дii дисциплiнарного стягнення, заохочення, зазначенi в цих
правилах, на працiвника не поширюються.

flирекгор Мирослав КО3АР



Додаток Ns2

Полоlкення про премiювання працiвникiв

1. 3агальнi положення
l"l. l_|e положення розроблено вiдповiдно до Кодексу законiв про працю Украihи, 3акону Украiни (Про оплагу

працi, полоr(ень колекrивного договору.
12 Сисуема премiювання запроваджуеться з метою посилення мотивацii прачiвникiв ТОВ (ТРДНСБУД_

СМПл (далi - Пiдприемсrво) до працi та професiйного зростання, також для змilдення трудовоi дисциплiни
u.lляхОм матерiального стимулювання працiвникiв за добросовiоlе та якiсне виконання поставлених перед
ними завдань, вiдповiдальне сгавлення до роботи,

'1.3. ПРемiЮвання працiвникiв Пiдприемства здiйснюеться вiдповiдно до iX особисrоrо внеску в заrальнi
результати працi.

'l;l L|e Полокення поширкЕться на Bcix працiвникiв, якi здiйснюють трудову дiяльнiсгь на Пiдприемсгвi.

2. Вuлп та показники премiювання
2.1. На ПiдприомGrвi застосовують TaKi види прёмiювання:

- ПремiТ за результатами роботи.

ZZ ПРемij за результатами роботи виплачуються у разiдосягнення працiвником високих виробничих
показникiв при одночасному бездоганному виконаннi обов'язкiв, покладених на нього трудовим договором,
посадовою (робочою) iнструкчiею та колективним договором.

3. Розмiри премiй i порядок премiювання
3.1. ПРемiювання працiвникiв Пiдприемсгва здiйснюегься за наявноGгi вiльних грошових коlцгiв, lцо мо)lqпь

буl,и вигРаченi на матерiальне стимулювання без збигку для основноi дiяльносгi Пiдприsмgrва.
3.2 lrцивИуальний розмiр премii працiвника визначаеться керiвником пiдприемсrва.
З.3. Вимати премiй здiйснюються в днi виплати заробiтноi плати за друry половину мiсяц, в якому премiю

було нараховано.

Дирекrор Мирослав КО3АР
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flодаток М 3

ТВЕРФКЕНО:
УД-СМП)

ШРослав КО3АР
.фреэня 2О22 9,

плАн
Комплексних заходiв з охорони працi на 2O22pir

м
п/п

Найменування заходБ Строк
виконання

3атрати,
rрн.

Виконавець

1- Провесги аналiз стану охорони працi за piK та
виконання (Плану комплексних заходiв з охорони
працi на 2022 piK>

квrень
Вiдповiдальний за

охорону працi

2- Ло укладення нового колективного договору
пiдгоryвати пропозицii до роздiлу <Охорона
працi>

березень
Вiдповiдальний эа

охорону працi

llровести перевlрку знань працiвникiв центру, якi у
вiдповiдносгi з <Перелiком робiт з пiдвиценою
небезпекою> повиннi проходити щорiчну
перевiрку знань з питань охорони працi

травень 1500,00
Вiдповiдальний за

охорону працi

4. 3абезпечити працiвникiв спецодягом,
спецвзуrтям, миючими засобами та iH, згiдно
встановлених норм

липень 2500,00 Вiдповiдальний за
охорону працi

Провесrи пiдготовку автотранспорry до
проведення технiчного огляду

серпень 2000,00 Вiдповiдальний за
охорону працi

о !оукомплеrryвати або придбати аптечки
необхiдними матерiалами по наданню першоi
медичноi допомоги

червень 450,00 Вiдповiдальний за
охорону прачi

lроведення iнструкгФкiв, розробка, перiодичний
't раз на три роки) перегляд посадових iнструкцiй

3а потреби Вiдповiдальний за
охорону працi

8. Провести навчання з питань охорони працi на
тему:

- Елекгробезпека, OcHoBHi заходи по
забезпеченню елеfi робезпеки;

- ocHoBHi шкiдливi виробничi факrори /шум,
вiбрацiя, освiтленiсть, елекгромагнiтне
випромiнювання тоlцо/ ix угворення та
можливий вплив на працюючих

- Правила надання першоI медичноi
допомоги при нецасних випадках

KBiTeHb

KBiTeHb

KBiTeHb

Вiдповiдальний за
охорону працi

о Прсведення меди|]ного огляду праLцвникЬ Серпень 5000,00 Вiдповiдальний за
охорону працi

10 Сисгематично проводити аналiз сгану Ьхорони
працi та невиробничого травматизму

Щокварта-
льно

Вiдповiдальний за
охорону прачi

11. 3абезпечення виконаПi зЫйБТЙуrпоя<Ыного
захисту

lЛокварта-
_пьно

Вiдповiдальний за
охорону працi

10
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Норми безплатноТ вида ч i спецiал ьного одяry, спецiал ;х"д1"#;,а iн lл ихзасобiв iндивiдуального захисry працiвниlам,ъйняйм на рмойх, пов'язаних з
експлуатацiею автотранспортних засобiв

Машинiсг булцозера

11



Машинiст |Фа}.а
а вто м обiльt(rЕ
(кранiвниi()

<э.a€iнезон бавовняний миз 12

Чёревики шкiрянi ,миз
комбiнованi ми до зносу

tлет сигнальний со

Пi0 час робоmч у MoKpux умовах 0оОаmково:

Чоботи ryMoBi смв

На зовнiцlнiх робоmах взiJмку dоOаmково:
Куртка бавовняна на
утеплювальнiй
поомадцi

тн

Брюки бавовнянiва
угеплю8альнiй

Iн Jo

Напiвчоботи уrепленi тн20 48

Дирекюр ТОВ rТРАНСБУД-СМП ))

Прдставник трудового
ТОВ tТРАНСБУД-СМП)

Наталiя сУя3оВА
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