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КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВIР

мiж командуванням та виборним органом первинноi профспiлковоi органiзацii

вiйськовоi частини з 1 l5 ЗмiдногО оперативно-територiа.гrьного обеднання

НацiональноТ гварлii УкраiЪи на 2022-2026 роки

Схвалено загальними зборами прачiвникiв

ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1. Мета колективного договору.
Щей .Щоговiр укJIадено з метою реryлювання трудовI,rх та соцlаJIьно-

економiчних вiдносин, узгоджеЕнrI iHTepeciB найманих працiвникiв i
командуваннЯ вiйськовоi частини з питань, що € предметом цього ,Щоговору.

.Щоговiр мiстить узгодженi зобов'язання cTopiH, що його укпaши, щодо
створеIlнЯ умов пiдвицення ефекп,tвноi роботи вiйськовоi частини, органiзачii

реалiзачii на цiй ocнoBi професiйних, трудових i соцiа.пьно-економiчних прав та

iHTepeciB працiвникiв.
2. Сторони .Щоговору та iх повноваження.
2.1. ЩЬговiр укJIадено мiж командуванням вiйськовоi частини зl15 в особi

командира (далi - Сторона командування), i виборним органом первинноi

профспiлковоi органiзачii вiйськовоi частини 31l5 вiд iMeHi праuiвникiв (лалi -
Профспiлкова сторона).

2.2. Сторона командування пiдтверджуе, що вона мае повноваження,

визначенi чинним законодавством на ведення колекгивних переговорiв,

укJIаденнЯ КолективногО договору та виконання зобов'язань, визначених цим

,Щоговором.
2.з. Профспiлкова сторона мае повноваження, визначенl чинним

законодавством,- Статутом профспiлок, на ведення колективних переговорiв,

}.кпадення Колективного договору i виконання зобов'язань профспiлковоi

сторони, визначених цим Договором.
2.4, сторони визнають взаемнi повноваження, зобов,язання вiдповiдних

cTopiH Галузевоi угоди, укладенот мiж Нг Украiъи та Профспiлкою атестованих

прачiвникiв Нацiональноi гвардii Украiъи, i зобов'язуеться дотримуватися
принципiв соцiального партнерства: паритетностi представництва,

рiвноправностi cTopiH, взаемноi вiдповiдшrьностi, конструктивностi та

apryMeнToBaнocTi прИ проведеннi переговорiв (консультацiй) щодо укJIадення

До"оuору, внесення змiн та доповнень до нього, вирiшення Bcix питань, що €
предметом цього .Щоговору.

2.5. Сторони оперативно вживатимуть заходlв до усуненЕя передумов

виникнення колективних трудових спорlв (конфлiктiв) в ходi реалiзаuii
зобовязань i положень Колективного договору, вiддаватимуть переваry
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розв'язанню спiрЕих питань шляхом проведення консультацiЙ, переговорiв i
примирних процедур вiдповiдно до законодавства.

3. Сфера дii,Щоговору.
3.1. Положення .Щоговору поширюеться на Bcix найманих працiвникiв

вiйськовоi частиЕи незапежно вiд того, чи е вони iшенами профспiлки.
Положення ,Щоговору с обов'язковими дIя cTopiH, що його укJI.ши.
3.2. Жодна iз cTopiH протягом дii .Щоговору не може в односторонЕьому

порядку призупияяти виконання прийнятих зобов'язань за .Щоговором.
3.3. Невiд'емною частиЕою .Щоговору е додатки до нього.
4. TepMiH дii,Щоговору та набуггя ним чинностi.
4.1. .Щоговiр укJrадено на 2022-2026 роки, i дiе до укJIадення нового

,Щоговору.
4.2. Сторони розпочинають переговори з укладення нового .Щоговору не

пiзнiше нiж за два мiсяцi до закiнчення календарного року.
5. Порядок внесення змiн та доповнень до .Щоговору.
Змiни i доповнення до .Щоговору вносяться тiльки за вза€мною згодою

cTopiH i, в обов'язковому порядку, у зв'язку зi змiнами чинного з.жонодавства,

угод вищого рiвня з питtшlь, що е предметом ,Щоговору.
. Сторона, яка iнiцiюс внесеIlЕя змiн i доповнень до ,Щоговору, письмово

повiдомляе iншу сmрону про початок проведення переговорiв (консультачiй) та
надсиJIа€ cBoi пропозицiь що спiльно розглядЕlються у деЕний TepMiH з дня ix
отрим€lння iншою стороною.

6. Повiдомца реестрацiя Колективного договору.
Повiдомна реестрацiя проводиться протягом 14 робочих днiв iз дня

наступного пiсля надходження угоди (договору) ло iнструкryю чого органу.
Порядок ресстрацii Колективного договору визначено Постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд l3 лютого 2013 року JФl15 та iз змiнами та доповнення до
Hei вiд 21 серпня 2019 року Ns768, вiд 11 вересня 2019 року Nq838, вiд 04 грулня

, 20|9 року Nl072.
Змiни i доповнення, що вносяться до Колективного договору протягом

TepMiHy його дii, також пiдлягають повiдомнiй peecTpauii.

роздл I
(ВЗАСМОВIДНОСИНИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННrI CTOPIH)

Сторона командування ЗОБОВ' ЯЗУеТЬСЯ:
1 . Забезпечити виконання працiвниками нормативних aKTiB, КЗпП Украiни,

Правил внутрiшнього трудового розпорядку (додаток 1), наказiв i розпоряджень
командування вiйськовоТ частини.

2. Забезпечити працiвникiв матерiально-технiчними ресурсами,
необхiдними для виконання трудових i службових завдань, та створити належнi

умови прачi.
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3. Приймати рiшення з питань реорганiзачii лише при наяввостi рiшення
вищого органу, якi забезпечують дотримання прав та iHTepeciB трудового
колективу, погодженого з профспiлковим KoMiTeToM.

4. Здiйснювати комплекс заходiв щодо соцiального захисту працiвникiв, якi
працюють в шкiдливих умовах працi.

5. Брати rIасть у заходzlх профспiлковоi сторони щодо захисту трудових i
соцiально-економiчних прав працiвникiв на ii запрошення.

Профспiлкова сторона ЗОБОВ'ЯЗУ€ТЬСЯ:
1. Всiляко сприяги змiцненню тудовоi дисциплiни та дотримання Правил

внутрiшнього трудового розпорядку.
2. Проводити робоry з найманими працiвниками стосовно рацiонального та

ощадливого використання обладнання, матерiальних засобiв i майна вiйськовоi
частини.

3. .Щомагатися вiд коман,ryвання припинення рiшеЕь, якi суперечать
зобов'язанням Колекгивного договору i погiршують соцiально-економiчне
становище працiвникiв. Використовувати передбаченi законодавством засоби
захисту.

.4. Запрошувати повноважного представника сторони командування на
засiдання профспiлковоi сторони дIя розгляду питаЕня захисту трудових i
соцiально-економiчних прав працiвникiв.

5. Вимагати вiд працiвникiв трудового колективу якiсного, своечасного i в
повному обсязi виконання ними своiх службових обов'язкiв.

Коман,ryвання i виборний орган первинноТ профспiлковоi органiзаuii
ЗоБоВ'ЯЗУЮТЬСЯ:

l Запобiгати виникненню колективних трудових спорiв, а в разi ix
виникнення, прагнути розв'язати ik шляхом компромiсних рiшень.

2. При розглядi будь-яких питань дисциплiнарноi вiдповiдальностi доказ
вини покпадаеться на командувfiння.

3. Командування мае право звiльняти з роботи працiвника за порушення
трудовоi дисциплiни вiдповiдно до чинного законодавства без згоди профкому
тiльки не члена профспiлки.

роздл п
ГАРАНТIi ПРАЦIВНИКАМ У РАЗI ЗМIНИ ОРГАНIЗАЦIЙНОi СТРУКТУРИ

Сторона комaндування ЗОБОВ'ЯЗУ€ТЬСЯ:
1 . Рiшення про подальшi змiни в органiзачii працi вiйськовоi частини, iншi

заходи, що можуть викJIикати скорочення чисельностi або штаry працiвникiв,
приймати лише пiсля попереднього проведення консультацiй з профкомом не
пiзнiше як за три мiсяцi дrя розробки сво€часних заходiв, спрямованих на



запобiгання або пом'якшеЕня наслiдкiв звiльнення i доведення цiсi iнформацii до
працiвникiв.

2. У разi виникнення необхiдностi звiльнення працiвникiв на пiдставi п. 1

ст.40 К3пП Украiни, аJIе не масового характеру здiйснювати звiльнення лише
пiсля використання Bcix можливостей забезпечення ii роботою на iнmoмy
робочому Micui.

Виборним орган первинноi профспiлковоi органiзацii ЗОБОВ'ЯЗУ€ТЬСЯ:
1. Вести роз'яснюваlrьну робоry з питань трудових прав та соцiального

захисту звlльнених працlвникlв.
2. Щавмu згоду на звiльнення лише пiсля використання Bcix можливостей

для збереження трудових вiдносин. Використовувати надане законодавством
переважне право на збереженнi роботи окремим категорiям прачiвникiв.

роздIл пI
ЗАБЕЗПЕЧЕНtUI РIВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕИ ЖIНОК I ЧОЛОВIКIВ

Метою Закону Украihи <Про забезпечення рiвних прав та можJIивостей
жiнок i чоловiкiв> (iз змiнами i доповненнями) е досягнення паритетного
становища жiнок i чоловiкiв у Bcix сферах життедiяльностi суспiльства цlляхом
правового забезпечення рiвних прав та можJIивостей жiнок i чоловiкiв, лiквiдацii
дискримiнацii за ознакою cTaTi та застосування спецiальних тимчасових заходiв,
спрямованих на усунення дисбалансу мiж можливостями жlнок t чоловiкiв

реалiзовувати piBHi права, наданi iM Констиryцiею i законами Украihи.
Роздiлом III цього Закону гарантуеться забезпечення рiвних прав та

можливостей жiнок у громадсько-полiтичнiй сферi, зокрема рiвних виборчих
прав з чоловiками пiд час висунення кандидатiв у народнi депутати Украiни.
Призначення на державну службу та службу в органи мiсцевого самоврядування
здiйснюеться з дотриманням представництва кандидатур кожноi cTaTi.

.Щискримiначiя за ознакою cTaTi при прийняттi на державну службу та
службу в органи мiсцевого самоврядування i пiд час ii проходження
заборонясгься.

Керiвники органiв державноi влади та органiв мiсцевого самоврядування
зобов'язанi забезпечити рiвний доступ громадян до державноi служби та служби в
органах мiсцевого самоврядування вiдповiдно до квалiфiкацii i професiйноi
пiдготовки нез€tлежно вiд cTaTi претендента.

Нормаrr,lи ст.ст. 17-19 забезпечу€ться дотримання прав та моlкltивостей у
працевлашryваннi, просуваннi по роботi, пlдвищеннl ква.тriфiкацii та
перепiдготовцi.

На роботодавця покJIадено обов'язки:
створювати умови працi, якi дозволяли б жiнкам i чоловiкам здiйснювати

трулову дiяльнiсть на рiвнiЙ ocнoвi;



забезпечrвати жiякам i чоловiкам можливiсть сумiщати трулову

дiяльнiсть iз сiмейними обов'язками;
здiйснювати piBкy оrurаry працi жiнок i чоловiкiв при однаковiй

квалiфiкацii та однакових умовах праui;
вживати заходiв щодо створення безпечних для житIя i здоров'я умов

працi;
вживати заходiв щодо унеможJIивJIення та захисту вlд випадкlв

сексуаJIьних домагань та iнших проявiв насильства за ознакою cTaTi.

Забороняеться в оголошеннях (рекламi) про BaKaHcii пропонувати робоry
лише за ознакаN{и однiсi cTaTi, за винятком специфiчноi роботи, яка може
виконуватисЯ виключнО особамИ певноi cTaTi, висуватИ рiзнi вимоги, даючи
переваry однiй iз статей, вимагати вiд осiб, якi влаштовуються на робоry.

органи виконавчоi влади, органи мiсцевого самоврядування,

пiдприемства, установи та органiзацii рiвною мiрою враховують iнтереси жiнок i
чоловiкiв пiд час здiйснення заходiв щодо ix соцiального захисту.

роздiлом v Закону гарантуеться забезпечення рiвних прав та можливостей
жiнок i чоловiкiв у здобутгi освiти та професiйнiй пiдготовцi

,Щержава забезпечуе piBHi права та можJIивостi жiнок i чоловiкiв у злобутгi

освlти.
.Щля осiб винниХ в порушеннi вимог законодавства про забезпечення

рiвних мохоlивостей жiнок i чоловiкiв, ст. 24 Закону, встановлено цивiльну,
адмiнiстративну та кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

роздл Iv
ОПJIАТА ПРАЦI.

Строна командування ЗОБОВ'ЯЗУеТЬСЯ:
1. Оплату прачi i матерiальне заохочення здiйснювати згiдно ст. 97 Кзпп

Украiни, наказоМ МВС Украiни вiд 1З.07.2016 }ф656 <Про затвердженвя Умов
оппаrИ працi, розмiРiв посадовиХ окладiв та схем тарифних розрядiв прачiвникiв

установ, що наJIежать ло сфери управлiння МВС Украiнш.
2. При переглядi та введеннi нових умов прачi проводити обов'язкове

обгрунryвання з офiцiйним повiдомленням профкому у строки, визЕаченl чинним

законодавством.
3. KoHKpeTHi розмiри посадових окладiв встановлюювати вiдповiдно до

схем тарифних розрялiв i коефiцiентiв единоi тарифноi сiтки з оплати працi

керiвникiв, фахiвчiв,технiчних службовцiв та робiтникiв вiйськових частин з

урахувtIнням квшiфiкачiйних вимог та характеристик робiт залежно вiд

Ькладностi та обсягУ виконаниХ робiт, рiвня квшiфiкацii працiвникiв, ix досвiду i
знань.

4. обчислення середIrьоi заробiтноi плати проводити згiдно з дiючими
державними Еормативними докумеflтами: Постановою кМ Украiни вiд
08.02.1995 Nel00, Закону УкраiЪи <Про загальнообов'язкове державне соцiальне
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страхування) вiд 1999 року та доповненням Постановою КМ Украiни вiд 01

вересня 202l року N9l7.
5. Проводити премiювання прачiвникiв за ocHoBHi результати роботи, а

також за спецiальними та додатковими системами премiювання згiдно з

розробленими Умовами оплати прачi прачiвникiв загаJIьних (наскрiзних)
професiй i посад бюджетних вiйськових частин, зак.падiв, установ та органiзачiй
Нацiона;rьноi гварлii Украihи та Положення про порядок премiювання
прачiвникiв вiйськовоi частини 3 1 15 НГ Украiни.

6. Встановити доплату в розмiрi до 50 вiдсоткiв посадового окJIаду, за
пiлтримку постiйноi бойовоi готовностi вiйськ (сил) вiдповiдно до Постанови
КМУ вiд 09.03.1995 Nэ167 <Про питання оrrпати працi окремих категорiй
працiвникiв (не вiйськовос.гryжбовцiв) Збройних Сил та iнших вiйськових
формувань Украihи.

7. Встановити налбавку в розмiрi до 50 вiдсоткiв посадового окJIаду, за
складнiсть, напруженiсть у роботi вiдповiдно до наказу МВС Украiни вiд
13.07.2016 Ne656 кПро затвердження умов оплати прачi, розмiрiв посадових
окладiв та схем тарифних розрядiв працiвникiв установ, що належать до сфери

управлiння МВС Украihп.
8. Встановити працiвникам державних i комуна.ltьних бiблiотек, якi

проводять культурну, освiтню, iнформачiйну, науково-дослiдку, методичну
дiяльнiсть, вiдповiдно до Постанови КМУ вiд 30,09.2009 Ns1073 пПро
пiдвищення заробiтноi плати працiвникам бiблiотек>, надбавку за особливi умови
роботи у граничному розмiрi 50 вiдсоткiв посадового окладу.

9. Граничний розмiр доплат дtя працiвникiв, якi виконують у тiй самiй
вiйськовiй частинi поряд iз своею основною роботою, обумовленою трудовим
договором (контракгом), додаткову робоry за iншою професiею (посадою) або
обов'язки тимчасово вiдсутнього працiвника без звiльнення вiд своеi ocHoBHoi

роботи, не повинен перевищувати 50 вiдсоткiв посадового окJIаду.
10. Встановити доплату у розмiрi до 40 О/о годинноi тарифноi ставки

(посадового окладу) за робоry у нiчний час, якщо вищий розмiр не визначено
законодавством, за Ko)lшy годину роботи з l0 -i години вечора до б - i години

ранку.
11. Надавати працiвникам матерiальну допомогу, у ToDry числi на

оздоровлення, у cyMi не бiльше, нiж один посадовий оклад на piK.
12. Проволити iндексацiю грошових доходiв прачiвникiв згiдно з чинним

законодавством i державними нормативними документами.
13. Заробiтну шIату виплачувати реryлярно в робочi днi два рази на мiсяць,

а саме 15 числа календарного мiсяця - виIIлату за першу половину та 30 числа
каJIепдарного мiсяця - виплату заробiтньоi плати за друry половину
мiсяця (ст. l15 КЗпП).

У разi коли день виплати заробiтноi плати збiгасться з вихiдним, святковим
або неробочим днем, заробiтна плата виплачуегься напередоднi.
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Разом з профспiлковим KoMiTeToM здiйснювати контроль за своечаснiстю
виплати заробiтноi плати. Аналiзувати причини затримки виплат i вживати
заходи шодо ix усунення,

Вигrтrата вiдrryскних, працiвникам, якi йдуть у вiдпустку, здiснювати в день
авансу або зарплати.

14. Забезпечити гласнiсть умов оплати праui, порялку вишIати допомог,
надбавок, винагород та iнших заохочувальних виплат.

Профспiлкова сторона ЗОБОВ'ЯЗУСТЬСЯ (ЗпПС ст, 38):
1 . Здiйснювати громадський контроль за дотриманням у вiйськовiй частинi

законодавства з питань оплати працi, своечасною виплатою заробiтноТ плати.
Представляти i захищати iнтереси прачiвникiв вiйськовоi частини частини

у сферi оплати працi.
2. Контролювати розподiл та використання коштiв фонду оплати працi,

вносити обrрунтованi пропозицii щодо пiдвищення розмiру заробiтноi плати,
премiй, компенсацiй, доплат i надбавок, надання пiльг працiвникам.

3. Аналiзувати piBeHb середньоi заробiтноi плати у вiйськовiй частинi, в
галузi, регiонi, вносити пропозиuii щодо удосконалення оп,rати працi.

роздл v
ТРУДОВI ВIДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦI ТА ВIДПОЧИНКУ

Сторона командування ЗОБОВ'ЯЗУеТЬСЯ:
1. Спiльно з профспiлковою стороною розробити Правила внутрiшнього

трудового розпорядку вiйськовоi частини, вносити до них змiни i доповнення,
затверджувати ix на загаlIьних зборах працiвникiв, розробити i затвердити
посадовi (робочi) iнструкцii, ознайомити з ними працiвникiв (КЗпП ст.142).

2. Надавати працiвникам роботу вiдповiдно ло ix професii, займаноi посади
та квалiфiкачii,

Не вимагати вiд працiвникiв виконання роботи, не обумовленоi трудовим
договором та посадовою (робочою) iнструкцiею. (КЗпП ст. З 1).

3. Здiйснювати переведення працiвника на iнmy робоry викJIючно у
випадках, на пiдставах i в порядку BcTElEoBJIeHoMy чинним зalконодавством (КЗпП
ст. З2-34).

4, Не розривати трудовi договори з працiвниками у разi змiни
пiдпорядкованостi вiйськовоi частини, ii реорганiзацii, KpiM визначених
законодавством випадкiв (КЗпП ст.40 пп 3,4пбо7,8 та ст.40-41), а також випадкiв
скорочення чисельностi або штаry працiвникiв, передбачених п.1 част.l ст.40
КЗпП. Здiйснювати звiльнення з пiдстав, зазначених у п.1 ст.40 i част. 2 ст.40
КЗпП, лише у випадках, якщо неможJIиво перевести працiвника за його згодою
на iншу роботу та за попередньою згодою виборного органа первинноТ
профспiлковоi органiзацii.
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Надавати профспiлковiй cTopoHi обгрунтоване письмове подаЕЕя про
розiрвання трудового договору з працiвником за два мiсяцi (КЗпП ст. 49 ч.2).

Не догryскати звiльнення працiвника з iнiцiативи Коман,ryвання в перiод
його тимчасовоi непрацездатностi а також у перiол перебування працiвника у
вiдпустцi (КЗпП ст. 40 част.3).

5. Контролювати дотримulння у вiйськовiй частинi п'ятиденного робочого
тиrсlя з нормaшьною тривалiстю робочого часу працiвникiв 40 годин на тиждекь
та з двома вихiдrими днями - субота i недiля. Скорочувати па 1 годину
трива.тriсть робочого часу на передоднi св'яжових i неробочих днiв (КЗпП ст.50,
52,5З,67 част.1,73).

6. Командування згiдно ст. 56 КЗпП, вiдповiдно до з.uв працiвникiв, може
встановити неповний робочий день або неповний робочий тиждень:
- вагiтrrим жiнкам:
- жifiкам, що мають дiтей до 14 poKiB або дитину-iнвалiда;
- працiвнику, що здiйсню€ догляд за хворим членом ciMi вiдповiдно до медичного
висновку.

7. Проводити надурочнi роботи, роботи у вихiднi, святковi та неробочi днi
лише у виняткових випадках, передбачених зЕконодавством, i тiльки з дозволу
профспiлковоi сторони та з iT оIuIатою i коrчшенсацiею вiдповiдно до
законодавства. Повiдомrrяти працiвпикiв про TaKi роботи не меЕше як за добу до
iх початку. (КЗпП ст.ст. 62,64,65,71-7З).

Робота у вихiднi днi забороняегься, KpiM залучення окремих працiвникiв за
письмовим наказом у визначеЕих закоЕодавством випадкЕlх.

8. Трившriсть щорiчних основних оIшачувtlних вiдпусток для працiвникiв
пiдроздiлiв - 24 календарних днiв згiдно з Законом Украiни <про вiдгryстки>.

9. Затверджувати графiк надання вiдпусток за погодженням з
профспiлковою стороною до l грудня року, що мина€, та доводити його до
вiдома працiвникiв, при цьому враховувати сiмейнi обставини, особистi iнтереси
та можllивостi вiдпочинку кожного працiвника.

l0. Надавати додатковi вiдпуски працiвникам понад триваJIiсть щорiчноi
ocHoBHoi вiдпуски в календарних днях:

- за роботу iз шкiдливими i важкими умовами працi (додаток l);
- працiвникам, робота яких пов'язана з пiдвищеним нервово-емоцiйним та

iнтелекryшrьним наваЕтarкенням (додаток 2).
ll. За бажанням працiвника дозволити подiл вiдпустки згiдно ст.12 Закону

УкраiЪи <Про вiдrryстки>.
12. Вiдкликати працiвникiв з щорiчноi вiдпустки лише за ik згодою та у

випадкЕtх, визначених законодавством (cT.l2 част.2 Закону Украiни <Про
вiдпустки>).

13. Надавати працiвникам за сiмейними обставинами та з iнших причин, за
ix бажанням i погодженням з керiвником вiдгryстку без збереження заробiтноi
плати TepMiHoM до 15 кirлендарних днiв на piK (ЗпВ ст.26).



ll
_ 14. Надавам працiвникам вiдпустки без збереження заробiтноi плати в

обов'язковому порядку у випадках, передбачених ст. 25 Закону УкраiЪи <Про
вiдпустки>.

l5. Надавати працiвникам соцiаrrьнi вiдпустки у порядку та на yMoB:Ix,
передбачених чинним законодавством:

- у зв'язку з вагiтнiстю i пологами (падасгься на пiдставi медичного
висновку, сумарно - 12б календарних днiв, l40 - у рщi народження двох i бiльше
лiтей та у разi ускладнення пологiв;

- для догля,ry за дитиIlою по досягнеЕню вею трирiчного Bilcy (за бажанням
жiнror);

- додаткова вiдпусжа працiвникам, якi Marmb двох i бiльше дiтей BiKoM до
15 poKiB або дитину - iнвалiда (за бажанням працiвника щорiчко тривалiспо 10
кЕUIендарних днiв без ур.Iхування святкових i неробочих дцiв).

Профспiлкова сторона ЗОБОВ'Я3УеТЬСЯ:
1. ЗабезпечитИ дотиманнЯ працiвникамИ пiдприемства трудовоi

дисцигшriни, Правил внутрiшнього тудового розпорядку, сво€часного i точного
виконання розпоряджень командувtlння, трудових та функцiональцих обов'язкiв.

2. ЗдiйснюВати контоЛь за виконанням зобов'язaшlь цього роздiлу,
своечаснiспО внесеннЯ записiв до трудових книжок, вид:tнням наказiв пiо
прийняття та звiльнення, переведення на iншу роботу та ознйомllеЕням з ними
прачiвникiв.

3. Розглядати обгрунтоване письмове поданця сторони коман.ryвання
вiйськовоi частини про розiрвання трудового договору з працiвником, який е
щIеноМ профспiлки, що дiе у вiйськовiй частинi, у випадках, передбачених
з€конодавствоМ (ст.39 ЗаконУ прО профспiлки). Повiдомляти сторону
командування про прийняте рiшення у письмовiй формi в триденний TepMiH пiсля
його прийнятгя (КЗпП ст.43, ЗпПС ст.39).
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ДОДАТКИ ДО РОЗДЛУ
(ОПJIАТА tРАЦI)

,Щодаток 1

Перелiк
професiй i посад працiвникiв, якi мають право на додаткову доплату

за робоry в шкiдливих i особливих умовах працi.

ДОДАТКИ ДО РОЗДЛУ
кТРУЩОВI ВIДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦI ТА ВIДПОЧИНКУ)

,Щодаток 1

Перелiк
професiй i посад працiвникiв, якi мають право на щорiчну додаткову вiдпустку

за робоry в шкiдливих умовах прачi.

,Щодаток 2
Перелiк

професiй i посад працiвникiв, робота яких пов'язана з особливими
умовами прачi, пiлвищеним нервово-емоцiйним та iнтелекryальним

навантаженням вiдповiдно до ст. 8 Закону <Про вiдпустки>
(Постанова КМ УкраiЪи вiд 17.11.1997 р. Nч 1290).

Ns
з/п

Пiдроздiл Назва професii та посади .Щоплата
%

1 Рота БМЗ Кухар 3-4 квалiфiкацiйного
розряду

4

2 Рота БМЗ опалювач 4
J Рота БМЗ Елекгрогазозварник 3-6

квалiфiкацiйного Dозряду
4

J\э

з/п
Пiдроздiл Назва професii та посади Тривалiсть

додатковоТ
вiдпустки в

календарних днях
1 Рота БМЗ Кухар 3-4 квалiфiкацiйного

розряду
4

.hlъ

зlп
Пiдроздiл Назва професii та посади Тривалiсть додатковоТ

вiдпустки в
календарних днях

1 Управлiння частини Бухгалтер I. II категорii 4
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2 Рота БМЗ Iнженер I, II категорii 4
3 Рота БМЗ Слюсар-сантехнiк 2-6

квалiфiкацiйного розряду
4

4 Рота БМЗ Електрогщозварвальник 3-
бр.

4

5 Рота БМЗ Електромонтер з ремонту
та обслуговування
електроустаткування 2-6D.

4

6 Рота БМЗ опалювач 4

роздл vI
УМОВИ ТА ОХОРОНА tIРАЦI

З метою створення здорових та безпечних умов працi сторона
коман,ryвання ЗОБОВ'ЯЗУеТЬСЯ:

1. Розробити за погодл(енням з профспiлковою стороною i забезпечити
виконання комплексних заходiв, щодо досягнення встановпених нормативiв
безпеки, гiгiсни працi та виробничого середовищq пiдвищення iскуючого рiвня
охорони працi, запобiгання випадкiв виробничого травматизму, професiйним
захворюванням i аварiям (додаток 1). На реалiзацiю комплексних заходiв
видiляти не менше 0,2% фонду заробiтноi плати працiвникiв. (ст. 1б1 КЗпП, ст.ст.
|7,19,22 ЗпОП).

2. При прийомi на робоry iнформувати пiд розписку працiвникiв про умови
працi, наявнiсть на робочому мiсцi небезпечних i шкiдливих виробничих
факторiв, можливi наслiдки ix впливу на здоров'я, а також про його права на
пiльги i компенсацiТ за робоry в таких умовах. (ЗпОП ст. 5).

3. Проводити атестацiю робочих мiсць за умовЕtми працi, за iT результатами
вживати заходiв щодо покращення умов працi, медичного обслуговування,
оздоровпення працiвникiв та надання iM вiдповiдних пiльг i компенсацiй. (ст.ст.
8,9,13 ч II п б Закону Украihи <Про охорону працi).

4. Проводити перiодично, згiдно з нормативними акг€tп4и, експертизу
технiчного стану обладнання, машин, механiзмiв, споруд, будiвель щодо ik
безпечного використання.

5. Безплатно забезпечувати працiвникiв, якi працюють на роботах зi
шкiдливими та небезпечними умовами працi, а також на роботах, пов'язаних iз
забрудненням або здiйснюваних у несприятливих температурних умовах,
спецодягом, спецвзуттям та iншими засобами iндивiдумьного захисту за
встановленими нормами (додаток 2) (КЗпП ст. 163, ЗпПП ст.8).

6. Забезпечити своечасну замiну або ремонт спецодяry i спецвзуття, що
стали непридатними до закiнчення встановJIеного TepMiHy ix носiння з
незалежних вiд працiвника причин (КЗпП ст. 164, ЗпОП ст.8).



7. ЗабезпечУвати праЕня, хiмчистку, обезжирення, вiдновленя i ремонт
спецодяry, спецвзуття та iнших засобiв iндивiдуаrrьного захисту, утримання
побутових примiщень вiдповiдно до санiтарних норм i правил гiгiени.

8. Робiтникам, якi задiянi на роботах, пов'язаних iз забрудненням, видавати
безплатно за встановленими нормами мило. На роботах, де моюrивий вплив на
шкiру шкiдливо дiючих речовин, видавати безплатно за встановленими
нормамизмиваючi та знешкоджуючi засоби.

9. Здiйснювати проведення попереднього (при прийомi на робоry) i
перiодичних ( протягом трудовоi лiяльностi) медичних оглядiв працiвнЙкiв,
зайнятиХ на роботаХ iз шкiдливиМи умовамИ працi i на роботах, де е потреба у
професiйному доборi в полiклiнiцi Ду тмо Мвсу .rо За*чрпаr.ькiй областi,
вiдповiдно до вимог Haкirзy МВС Украiни вiд 4 листопада 2003 року Nэ1296 <Про
медичне забезпечення в закJIадах охорони здоров'я системи Мвс Украiъи>.

забезпечити виконання рекомендацiй i висновкiв koMicii .u р.зуп"rчrаr"
огляду працiвникiв (КЗпП чт. 1б9, ЗпоП ст. 17).

10. При сво€часному проходженнi працiвником перiодичного медичного
огляду зберiгати за Ilим середнiй заробiток на встановлений час медичного
огляду.

1l. Органiзовувати на прохання працiвника або з власноi iнiцiативи
позачерговий медичний огляд, якщо працiвник вважае, що погiршення стану його
здоров'я зумомене умовами праui (ЗпОП ст.17 ч. 2 п. 1).
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12. ПроводиТи систематичний аналiз стану захворюваностi i випадкiв
тимчасовоi непрацездатностi та вживати заходiв до
захворювань (ЗпОП ст. 13).

l3. Створити комiсiю з питань охорони працi. Сприяти ii роботi вiдповiдно
до Положення про неi (ЗпОП ст. 16).

14. Проводити спiльно iз профспiлковою стороЕою своечасне
розслiдування та вести облiк нещасних випадкiв, професiйних захворювань i
аварiй на виробництвi (ЗпОП ст. 41).

забезпечити безумовне виконання запропонованих комiсiсю з
розслiдування нещасного випадку на виробництвi органiзацiйно-технiчних
заходiв по кожному нещасному випадку (ЗпОП ст. 22).

Вiдшкодування заподiяноi шкоди працlвнику внаслlдок ушкодження
здоров'я здiйснювати Фондом соцiального стахування вiд нещасних випадкiв
вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про загальнообов'язкове державне соцiальне
страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та
захворювання, якi спричинили втрату працездатностi> (ЗпОП
Закону УкраiЪи).

професiйного
ст. 9, п.2.ст.42

Конкретний розмiр одноразовоi допомоги встановJIюеться на пiдставi
<порядку призначення та здiйснення стр€rхових виплат застрахованим особам

усунення причин
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(чrrенаrчt сiмей)>,. затвердженого наказом Фонry соuiального страхування вiдЕещасних випадкiв на виробництв i вiд 22.1 2,2О05 м8з.

Якщо нещаспий випадок трЕlпився внаслiдок Еевиконання потерпiлим
вимог нормативних актiв-про охорону працi, розмiр одноразовоi допомоги можебупа змепшений, але не бiльше 

"* ''u 
SOoZo. РоЪмiр ir"rr.rr" визначае комiсiя зохоро11 працi пiдприсмства (п,2 ст. 42 Закоку УкраiЪи).

15. Вiдповiдно до чинного з€жонодавства забезпечити здiйсненнязагальнообоВ'язковогО держчrвногО соцiального стрaлхуваЕня працiвникiввiйськовоi частиЕи вiд нещасних випадкiв ,'а 
"иробъицтвi 

та пръбесiйних
з€lхворювань, на умов€lх, що визначаються законодавством i Колективним
договором.

16, За рахунок коштiв вiйськовоТ частини проводити навчацЕяпредставникiв профспiлки та TteпiB KoMicii з питань охоро"и працi. (ЗпОП ст. 18,
42).

17. Проводити за встаповJIеним графiком навчання, та перевiрку знtlнь зохорони працi у працiвникiв, якi зайнятi нЪ роботах з пiдвищенЬю ,"б.r.r"*о.,
або там, де е потреба у професiйному лоборi фпОП ст.18).

Працiвники вiйськовоi частини ЗоБоВ'ЯЗУЮТЬСЯ:
1. Вивчати та виконувати вимоги нормативних aKTiB

правиJI експлуатацii машин, механiзмiв, устаткування
виробництва.

2. Застосовувати засоби iндивiдуального
правилами технiки безпеки прачi.

про охорону працi,
та iнших засобiв

захисту у випадках, передбачених

. 3, Проходити у встановленому порядку та у визначенi термiни попереднiй iперiодичнi медичнi огляди.

_ 4. Своечасно iнформувати. вiдповiдну посадову особу про виникнення
небезпе_чних та аварiйних ситуацiй.на робочому мiсцi,'дiльницi, u ."ly*.ypno"y
пiдроздiлi. особисто вживати заходiв щЪдо ix запобiганню Tu уфп.""il. 

-

5, [байливо та рацiонально використовувати майно вiйськовоi частини, не
доrryскати його пошкодженЕя чи знищення. (ЗпОП ст. 14).

Профспiлкова сторона ЗОБОВ'ЯЗУеТЬСЯ;
1. Здiйснювати контроль за дотриманням сторояою командувацня

закоЕодавства про охорону працi, створенням безпечних i не шкiдrивих р(овпрацi, наJIежних робочих та санiтарно-побутових умов, rй.lrr.".rr",
працiвникiв спецодягом, спецвзуттям, iншими засобами iндивiдуатьного зliхисту.У разi виявлення порушень вимагати ix усунення (КЗпП ст. l 60, ЪпоП ст. 4 1 ).2. Представляти iнтереси працiвникiв у вирiшеннi o"ruri ";;;;; працi, увипадках, визначених чинним законодавством, вносити командировi частини
вiдповлiднi подання (КЗ пп 9т.244, ЗпОп ст,ст 4|',42,зпПС"r."r. tя,z'6iz,зв;.

. 3. Iнформувати працiвникiв про ix права i гарантii в сферi о*ороrr, прчцi,змiни в законодавствi про охорону працi.
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4. У разi загрози життю або здоров'ю прачiвникiв вимагати вiд

командування негайного припинення робiт на робочих мiсцях на час, необхiдний
для усунення uiei загрози (ЗпПС ст. 2 1).

5. Здiйснювати контроль за наданням пiльг i компенсацiй за
шкiдливих i небезпечних умовах, вiдшкодуванням шкоди, заподiяноi
працiвника.

6. Брати участь:
6.1. В розробцi нормативно-правових документiв з питань

вiйськовiй частинi.

J\ъ

з/л
Назва заходiв (робiт)

BapTicTb робiт
(грн.) TepMiH

виконання
вiдповiдальнi
за виконанняплан факт.

1 Обладнати кутки з пожежноi
безпеки.

5000 III квартал
2022

нспБ

2, Обладнати в майстернях i
автопарку стенди з питань
охорони працi.

1500 жовтень
2022

Командири
пiдроздiлiв

з. Проводити щорiчну перевiрку
знань у осiб, якi виконують
роботи пiдвищеноi небезпеки

1300 I кварта,r
щорiчно

нсоп

4. Пiдготувати наглядну агiтацiю
стосовно надання першоТ
медичноi допомоги при травмах
Ta'ix профiлакгицi.

450 III кварта.п
2022

начальник
медичного
пункту

роботу в
здоров'ю

охорони працl у

6.2. У проведеннi атестацii робочих мiсць, за ii результатами вносити
пропозицii щодО покращення умов працi, медичного обслуговування,
оздоровлення працiвникiв, надання iM вiдповiдних пiльг i компенсацiй.

6.3. У розслiдуваннi нещасних випадкiв, професiйних захворювань i аварiй,
складаннi akTiB про нещасний випадок на виробництвi; гоryвати cBoi висновки i
надавати пропозицii, представляти iнтереси потерпiлого у спiрних питаннях
(ЗпОП ст. 25, ЗпПС ст.ст. 21,38).

ДОДАТКИДО РОЗДЛУ
(УМОВИ ТА ОХОРОНА ПРАЦI)

Додаток 1

Комплекснi заходи
щодо досягнення встановлених нормативiв безпеки, гiгiени працi та виробничого
середовища, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi, запобiгання випадкам

виробничогО травматизму, професiйним захворюванням i аварiям
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,Щодаток 2
Перелiк

професiй i посад працiвникiв, яким вида€ться безплатно спецодяг, спецвзуття
та iHmi засоби iндивiдуztльного захисту

_ Наказ MiHicTepcTBa соцiальноi полiтiки вiд 29 листопада 2018 року No1804кпро затвердження мiнiма-пьних вимог безпеки i охорони .оорь"" при
використаннi працiвниками засобiв iндивiдуа.ltьного захисту на робочому мiсцi>,
норм безплатноi видачi спецiа,rьного одягу, спецiал"по"о urуrr"ъ ьших засооiвiндивiдrального захисту пРацiвникiв .u.-u""* пробеЬiИ рiзних галузейпромисловостi, затверджених наказом ,щержавниогъ 

- 
koMiTeTy Украihи з

промисловоi безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду вiд tО.О+ЭООq J\ЪОZ)

Ns
зlп

1

пiдроздiл Назва професii та посади

DозDя]Iч
Електромонт"р зlйБýiГ-
обслуговування електроустаткування
2-6 квцiфiкацiйного розряду

Рота БМЗ

J Рота БМЗ

роздIлuI
соцIАJънI шJъги тА гАрАнтIi, соtцальнв стрАхувАн}ш,

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУJЬТУРНОГО, МЕДИtIНОГО ОБСЛУТОВУВАННrI,
ОРГАНIЗАЦIi ОЗДОРОВJЕНIUI I ВIДIОЧИНКУ ПРАЦIВНИКiВ

Сторопа ком€tндування ЗоБоВ'ЯЗУеТЬСЯ:
1. Перераховувати свосчасно та у повному обсязi внески на

загальнообов'язкове державне соцiа.пьне страхування у зв'язку з тимчасовою
втратоЮ працездатноСтi та витратами, зумовленими народженням i похованням,
за погодженням з профспiлковою стороною.

2. Контролювати своечасцiсть видачi працюючим довiдок на субсидii по
оп.патi житлово-комунальних послуг, не затимувати ix оформлення.

3. При необхiдностi, залежно вiд захворювання, кпопотати про наданЕя
пЦацюючим мiсця у лiкарнi з полiклiнiкою при !У тмо мвсУ по Закарпатськiй
областi для обстеження i лiкування

4, Створювати належнi умови для дiяльностi KoMicii з соцiшlьного
страхування на випадок тимчасовоi втрати працездатностi у вiйськовiй частинi.5. Забезпечити збереження архiвних до*уrенii", згiдцо з якими
здiйснюеться оформлення пенсiй, iнваrriдностi, отримання пiльг i компенсацiй,
визначених законодавством (наказ MiHicTepcTBo юстицii Украihи вlд |2.04.2012
року Nэ578/5 <Про затвердження Перелiку типових ло*уr.rri", що створюються



пiд час дiяпьностi державних
},станов, пlдприемств
:oK_vMeHTiB>).
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органiВ та органiВ мiсцевого самоврядування, iнших
та органiзацiй, iз зазначепням cTpoKiB зберiгання

6. Забезпечити належне утримання, прибирання соцiально-побутових
прrмiщень та збереження
роздягальнях.

особистих речей працiвникiв (одяry, взуття) в

7. Здiйснювати за участю профспiлковоi сторони щоквартмьний ацаlriз
стаЕу тимчасовоi непрацездатностi у вiйськовiй частицi та причин захворювань,

Вживати заходiв щодо зниження захворюваностi працiвникiв i щодо
ý.еrтrпеЕня втрат робочого часу через хвороби.

8. Щомiсячно перераховувати зi збору профспiлкових BHecKiB 30% Теркому
Jt3 та 70% виборному органу первинноi профiпiлковоi органiзацii.

Профпiлкова сторона ЗОБОВ'ЯЗУеТЬСЯ:
l. Здiйсцювати контроль за своечасною i повцою сппатою страхових

BBecKiB на загЕUIьнообов'язкове державне соцiшrьне страхування у з"'язку з
тпмч:rоовою втатою працездатностi та витратами, зумовленими народженням i
похомнЕrтм, сво€часниМ матерiшtьним забезпеченням та наданням соцiа.ltьних
посJrул працiвникам за цим видом соцiа.пьного страхув€tння.

представляти iнтереси працiвникiв у koMicii iз соцiального страхування.
2. Разом з медичною службою частини проводити анаlriз сЙу хронiчпих

зФворювань у вiйськовiй частинi. Щорiчно (в кiнцi року) проводити облiк
працiвникiв, якi потребують лiкування в санаторiях i пацсiо"а.* Украiни,
сприяти забезпеченню ix тryтiвками.

та лlкування

- для дiтей членiв профспiлки новорiчнi святковi зzrходи;
- вшанування BeTepaHiB прачi та ювiлярiв;
- проведення культурно-масових та оздоровчих заходiв.

РОЗДIЛ VПI
ГАРАНТIi ДЯЛЬНОСТI ПРОФСПIЛКИ.

(ст.40-41,. зАкону гро tтроФспlлки,,)

Сторона командування ВИЗНА€ виборний орган первинноi профспiлковоi
органiзачiТ повноважниМ представником iHTepeciB працiвникiв, якi'прЪцюють увiйськовiй частинi, i погоджуе з ним накази та iHmi нЬрмативнi u*rr. n"ru"", цо
с предметом цього договору.

Сторона командування ЗоБоВ'ЯЗУеТЬСЯ:
1. Забезпечувати реалiзачiю прав та гарантiй дiяльностi профспiлки,

встановлених чинним законодавством, не допускати втрr{ання в дiяпьнiсть,
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обмеження прав профспiлок, перешкодж€tння ix здiйсненню. (Констиryцiя
Украiни ст. 36, КЗпП ст.24З, ЗпПС ст.ст. 12,40-45).

2, !.llя забезпечення дiяльностi профспiлкового KoMiTeTy, проведеЕня
бopiB праuiвникiв вiйськовоi частини надавати примiщення з yciM необхiдним
обладнанням, зв'язком, опаJIенням, освiтленням, прибиранням.

Забезпечувати профспiлковим органiзачiям можливiсть розмiщувати
вJIасну iнформацiю у примiщеннях i на територii вiйськовоi частини в доступних
дш працiвникiв мiсцях (КЗпП ст. 249, ЗпПС ст.ст. 40,42).

3. За наявностi письмових заяв прачiвникiв, якi е членами профспiлки,
щомiсячно i безплатно угримувати iз заробiтноi плати та перераховувати, у
безготiвковому порядку протягом трьох банкiвських днiв пiсля виплати
заробiтноi плати у буль-якiй формi, на рахуЕок профспiлковоi органiзацii
члепськi внески (ЗпПС ст. 42, Постанова КМУ вiд 1993 JЪ 69).

4. Надавати головi виборного органа первинноi профспiлковоi органiзацii
та скарбпиry вiльний вiд роботи час iз збережеЕням середньоi заробiтноi плати
JUlя виконш{Ея ними повновiDкень та громадських обов'язкiв в iHTepecax
працiвникiв, а також на час участi в роботi виборних профспiлкових органiв але
не менше нiж 2 години на тиждень (ЗпПС ст.41 абз.5).

.На час профспiлкового навчання працiвникам, обраним до скJIаду виборних
профспiлкових органiв установи додаткову вiдпустку тривалiстю до 6
кrшендарних днiв iз збереженням середньоi заробiтноi плати за рахунок коштiв
вйськовоi частини (ЗпПС ст.41 абз.6)

5. Забезпечувати членам виборного органа первинноI профспiлковоi
органiзачii вiйськовоi частини та представникам профспiлкових органiв вищого
рЬпя можливiсть безперешкодпо вiдвiдувати та оглядати мiсця роботи,
ознайомлюватись з документацiями, що стосуеться трудових прав та iHTepeciB
прачiвникiв (КЗпП ст. 248, ЗпПС ст. 40).

6. Розглядати протягом семи днiв вимоги i подання профспiлкового органу
щодо усунення порушеЕь Законодавства про працю та Колективного договору,
певiдюIадно вживати заходiв до ix усунення (ЗпПС ст.ст. 20,38,45).

7. На вимоry профспiлковоi сторони надавати в тижневий TepMiH вiдповiднi
докуIчtенти, iнформачiю та пояснення, що стосу€ться додержання законодавства
про працю, умов працi, виконання Колективного договору тасоцiально-
економiчних прав (ЗпПС 40,45).

8. Брати участь у заходах профспiлковоi сторони на ii запрошення (ЗпПС
сг.25).

ЗАКЛЮЧШ ПОЛОЖЕННJI.

З метою забезпечення реа,чiзацii положень цього ,Щоговору сторони
ЗоБоВ'ЯЗУЮТЬСЯ:

1. Визначити осiб, вiдповiдаJIьних за виконання умов Колективного
.]оговору (додаток 1).
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2. Забезпечити здiйснення контролю за виконанням договору робочою
комiсiею представникiв cTopiH, яка вела переговори з його укпадення (додаток 2),
в узгодженою з нею порядку.

Результати перевiрок виконання зобов'язань договору оформлювати
вiдповiдним актом (додаток 3), який доводити до вiдома сторiн.Щоговору (КЗпП
ст. l9).

3. Надавати повноважним представникам cTopiH нмвну iнформаuiю та
документи, необхiднi для здiйснення контролю за виконанням договору (ЗКД ст.
l5, ЗпПС ст.45),

4. Розглядати пiдсумки виконання Колективного договору (висновки
робочоi KoMicii та звiти перших осiб cTopiH, що пiдписа,rи договiр) на заг€цьних
зборах працiвникiв (на спiльному засiданнi повноважних представникiв сторони
комчlндування та профспiлковоi сторони) лвiчi на pik:

- за пiврiччя - у липнi-серпнi поточного року;
- за piK - у лютому-березнi наступного року (ЗпПС ст. 17).
5. У разi виIlикнення спiрних питань щодо застосування окремих норм

цього договору спiльно над€вати вiдповiднi роз'яснення (за необхiдностi
оформлювати'lх документально - накaвом чи спiльним рiшенням).

6. У разi порушецня чи невиконання з вини KoHKpeTHoi посадовоi особи,
вона несе вiдповiдшrьнiсть згiдно з чинним законодавством (ЗКЩ ст. 18).

7. Колективний договiр укJIадено в трьох примiрниках, що зберiгаються у
кожноi iз cTopiH i мають однакову юридичну силу.

ДОДАТКИ ДО ЗАКЛЮЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ

,Щодаток 1

Перелiк
осiб, вiдповiдilльних за виконання норм i положень

Колективного договору

},{Ъ з/п Назва роздiлiв та
номери пунктiв

Посада, П.I.Б вiдповiд€lльних за виконання

l Роздiли I, II НВК Бiлецький О.О., Командири пiдроздiлiв
2 Роддiл III командування частини, командири пiдроздiлiв

Роздiл IV НФС (ГБ) Летнянчин А,М.
J Роздiл V НВК Бiлецький О.О., командири пiдроздiлiв
4 Роздiл VI:

п,п.2-4,5-9,15- 17;

п.п. l0-13;
п. 18

НСОП Бахмут В.А.
Начальник РС Мартем'янов В.О.
начальник Мс Стецик М,м.
Начальник ФС (ГБ) Летнянчин А.М.

5 Роздiл VII п.п. 1,2, 8;
п. 5;
п.З,7:

Начальник ФС (ГБ) Летнянчин А.М.
НВК Бiлецький о.о.
Начальник МС Стецик М.М.
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п.п. 4, 6 коМандири пiдроздiлiв

6 Роздiл VIII Командири пiдроздiлiв

.Щодаток 2
Склад

робочоТ KoMicii з коптролЮ за виконанняМ КолективногО договору

J$ з/п п.I.Б Посада
Вiд сторони командування

1 коногIАцькиЙ юрiи
Андрiйович

Засryпник командира частини

2 БIЛЕrФКИЙ Олеr Олегович Нqчальпик вiддiлу кадрiв
J ЛЕТНlIНtIИН Андрiй

миколайович
Нача,,tьник фiнансовоi сrryжби
(головний б}хгалтер)

4 БАХМУТ Володимир
Анатолiйович

Начальник служби охорони працi

вiд профспiлко; Bol сторони
1 ЛОЗЮК Роман Мирославович Вiйськовий священик (капелан)
2 ШоВАн IBaH Михайлович Кухар 3-4 кваrriф. розряду iдаrrьнi

(солдатськоi)
J СТАРОДУБI]ЕВ Iгор Васильович Елекгромонтер з ремонту та

обслуговування електроустаткування 2-6
квалiфiкац. розряду

4 ГАлИшИЧ IBaH Михайлович Електрогазозварник 3-6
квалiфiкацiйного розряду
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[одаток 3
(ЗАТВЕРДЖЕНО)
Рiшенням зага.пьних зборiв
,Iрудового колективу
вiд llt чфц" 202{року NпИл-sв-6+

Акт
про виконання норм i положень Колективного договору, укlIаденого на

2022-2026 роки, станом на 1t],O6,aoJ2
I_{ей акт скJIадено робочою комiсiею iз здiйснення контролю за

виконанням Колективного договору у складi голови KoMicii
членiв koMicii

, яка на ocHoBi наданоi сТор'онами Колективного договору
iнформачii, офiцiйних документiв, здiйснила перевiрку виконання ними
зобов'язань за,Щоговором за /Q, О6. 2oJt i встановила наступне:

l. Перевiрчi пiдлягало О пунктiв договору, з TepMiHoM
викон€tння на момент перевiрки, та 68 пунктiв, що мають TepMiH виконання
протягом всього TepMiHy лii.Щоговору, всього перевiрено 68 пунктiв, з них:

виконуються п.1-5 роздiлу l,л. I-2 роздiлу II, п. 1-14 розлiлу IV, п. 1-15

роздiJry V, п. 1-17 роздiлу VI, п. 1-8 роздiлу VII, п. 1-8 роздiлу VIП.
2. Перевiркою визначено, що yci ).мови договору викоrгуIоться у повному

оосязl.
голова koMicii
члени koMicii
вiд сторони ком€lндування Ф,,'riб Р В.
вiд профспiлковоi сторони Га auill,v l. Н
Колективний логовiр схвалений на загальних зборах працiвникiв вiйськовоi

ttастини 3l15. ПротоколNgФ7fi:ý:В_вiд Ц а<lбця 202{року.

з115 нгу вого комtтетч

за дорученням cTopiH i зага.ltьних зборiв працiвникiв
Колекгивний договiр пiдписали:

Команддр
ПОJIКОВНИК

ГУРТОВСЬКIДП роман Лозюк

,, //l > ц<f,,g 2022 року << /q >> kr , " 2022 року
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ДОДАТКИ ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

*зАтвЕрджЕно"
На зборах працiвЕикiв
Протокол вiд /4 .6.202J Ns
Ст.142 КЗпП

!одаток 1

Голова профспiлкового KoMiTeTy
роман Лозюк

tIрАвилА
внутрiшнього 1рудового розпорядку

для працiвникiв вiйськовоi частини З 1 15

I. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕНIUI
l. Право громадян УкраiЪи на працю, тобто на одержання роботи з

оIUIатоЮ працi, не нижчою за встановлений мiнiммьний розмiр, забезпечуеться
.dержавою,

2. Трудова дисциплiна забезпечуеться створенням необхiдних
органiзацiйних та екоЕомiчних умов для HopM.lJIbHoi високопродуктивноi
роботи, свiдомим ставленням до працi, методами переконання, виховання, а
також заохочення за cybl,TiHHy працю. ,Що окремих нес5ллtлiнних працiвникiв
застосовуються в необхiдних випадках заходи дисциплiнарного впливу.

З. Правила внутрiшнього трудового розпорядку lcT.tlz КЗпПfмають за
\lery сприяти змiцненню трудовоi дисцип.,чiни, ефективноi органiзацii працi,
pauioHmrbHoMy використанню робочого часу.

питання, пов'язанi iз застосуванням Правил внутрiшнього трудового
розпорядку, вирiшуються командуванням частини в межах наданих прав
спLтьно з виборним органом первинноi профспiлковоi органiзацii, якi
*rтверджуються на зборах працiвникiв (ст.1,42 КЗпП).

п. порядок приЙrUIття тА звIльнЕннrI
l. Робiтники та службовцi (лалi - працiвники) реалiзують, право на працю

пL]ю(ом укJIадаЕня .lрудового договору.
2. При укrrаданнi трудового договору громадянин зобов'язаний подати

паспорт або iнший документ, що засвiдчуе особу, трудову книжку за нмвнiстю,
а \, випадкаХ, передбаченИх законодавством - докуI!{ент про ocBiTy, про стан
11ор.ов'я та iншi докумеЕти (ст.24 п.2 Закону Украrни вiд is.oo.tssi хвlцtg.l-
вр i зУ вiд 24.|2.|999 <Про внесення змiн до кодексу Законiв про працю
}'краiни> (ст, 24, 25).

"погоджЕно,,
Командир вiйськовоi
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ГIри укпаданнi 

'рУдо"о"о договору заборонясгься вимагати вiд осiб, якi
поступають на робоry, вiдомостi про iT партiйку та нацiональну приналежнiсть,
походжеЕця, прописку та документи, подаяня яких непередбачено
3аконодавством (ст.25 КЗпП).

Прийняггя на робоry оформляеться наказом комаЕдира частини, який
ого_лошуеться працiвнику пiд розписку. У наказi повиннi бути вказанi назва
роботи (посада) У вiдповiдностi iз штатним перелiком,u у"о"чй йпч* прччi.

3. ,Що почажу ро9от1 працiвника за укпаденим трудовим договором, атакож при переведеннi його у встаноыIеному порядку на iншу робоry,ком€lндувЕlння зобов' язусться:
- роз'яснитИ працiвникУ його права та обов' язки, проiнформувати пiд

рзписку про умови ЦРацi, HMBHicTb на робочому мiсцi, де вiц Оуде 
"рацювати,небезпечних i шкiдtивих виробничих факторiв, яких ще Ее усуrуго, та MorkrrиBi

паслi.щИ ix впливУ на здоров'я, його права Ъа пiльги i *ом.rенсацii'* |оОоrу "тirких yl!{oBax згiдно iз чицЕим закоЕодalвством i Колекти"rr, оо.о"орй- ознайомим працiвника з Правилами внутрiшн"о.о 'rруло"о"о

розпорядку та Колективним договором;

_ - визначити працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його необхiдними для
рботи засобами;

_ - чроiцструктувtпи працiвника з питань охорони працi та похежноi
безпеки (ст.29 КЗпП).

.r. гrа вимогу працlвника, який вперше приймасться на робоry, трудова
книжка оформляеться роботодавцем в обовязковому порядку нЬ пiзнlше 5 днiвпiсля прийняття на робоry.

5, Розiрвання трудового договору з iнiцiативи командування частици
можпиве лише у випадк€lх, передбачених Закоподавством.

працiвник мае право розiрвати трудовий договiр, укладений на
невизначений TepMiH, попередивши пРо це командування частини письмово задв.r тижнi. При розiрваннi трудового договору з поважних причин,
передбачениХ дiючим Законодавством, командуваЕня повин[lе розiр"чr,
тудовий договiр у TepMiH, про який просить працiвник (ст. 38 КЗпП ).Пiсля закiнчення вкд}аних TepMiHiB поп.релж"r"я, працiвник мае право
припинити робоry, а командування частини зобов'язане видати працiвниковi
1рулову кцижку i провести з ним розрахунок (ст. 47,48,49,||6, 1l7 КiпП).

за домовленiстю мiж працiвником i командуванням частини трудовий
логовiр може бути розiрвано i до закiнчення строку попередженIrя про
звiльнення (ст. 38,З9 КЗпП).

розiрвання 
'iрудового договору з iнiцiативи командування частини не

доIryскаеться без попередньоi згоди виборного органа первинноi профспiлковоi
органiзацii, за винятком випадкiв, п.р.дбч"."Й Законоiавством'Укра.rhи (ст.
4З,43-1 КЗпП).

4. На вимогу працiвника, якии

Припинення 1рудового договору
частини.

оформляеться Еаказом командира



6. У девь звiльпення командрtulЕя частици зобов'язане 
"rourr'працiвпику його трудову книжку з внесеними до цеi записами про звiльненця iпровести з ним остатоуrй_ розрttхуяок. Записи про причини звiльнення в1рулову книжку повиннi робитися у точнiй вiдповiдностi . ф;;Й;;;*r"",

irffi; ЗаКОНОДаВСТва з посилаllням на вiдповiо"у ..чЬ]й*r| з*оrу
!нем звiльненЕя вважаеться останнiй роботи день (ст. 47,116,1 1 7 КЗпП).

III. ocHoBHI оБов,язки tIрАlцвникIв
1. Працiвники зобов'язанi:
- працювати чесно i cvцilH.o, беззаперечно викоцувати покпаденi на нихобов'язки, проявляти розумну iнiцiативу; 

- ' --

- доlримуватись дисциплiни працi - основи порядку на виробництвi,своечасно i точно викоцувати розпорядження начальникiв, використовувативесь робочий час для продукгивноi працi, утримуватися вiд дiй, що з€вах€lютьtцшим працiвникаI\4 виконУвати ix тру!овi'оЪоЪ'"rп";
- пiдвишryвати продуктивнiстi працi, auoaruaro i ретельно виконуватислужбовi обов'язки;
- пiд час виконання. робiт дотримуватись вимог iнструкцiй з охоронипрацi, техпiки безпеки, гiгiiни працi, протипохежноi охороfiи, користуватисяспецодягом, спецвзуттям та захисними rrрrс"о"уuчпн"м";
- пiдвипдувати забезпечення високоi бойовоi готовньстi уст€lнови;- бути пиJIьним, берегги Ыйськову та державЕу таемяицi, виконувативимоги щодо збереження службов"* до*у""rriч. Зб.рi;;;--Ъ]Ьй"роооriпапки' службове листувzlнНя та iншi службоЙi документи у встановлених мiсцяхr нiцежним чиЕом;
- утримувати в чистотi свое робочесховищalх, кабiнетах, стояпкЕж Te*"iK" ца

чirстини;

мiсце, дотримуватися чистоти у
територiт пiдроздiлiв вiйськовоi

- зберiгати матерiальнi цiпностi, ефективпо використовувати обладнання,апаратуру i прилади, рацiонально ix використовувати;
- систематично пiдвищувати свiй професiйний piBeHb спецiалiста;_ вживати цегайних заходiв дIя усунеIrня нйлiкiв, 

"*i 

'п"рa**олr*чrо""
впконанню обов' язкiв, npl r9y9or"BocTi усунення ix доповiдат* *Ърi""Йу.Коло обов'язкiв 

, 
(робiт), що ""no"yu *о*"" працiвник за своеюспецiальнiстю, ква,пiфiкацiею чи посадою, визначаеться Довiдникомtвшriфiкацiйних хар€жтеристик професiй та посад працiвникiв, технiчнимицрвилами, посадовими та робочими iнструкцiями i norro*arn"r",з:rтвердженими у встановJIеному порядку.

Iv. ocHoBHI оБовязки комАнд,IрА вIЙськовоi чдстиrшаКомандир зобов'язаций:
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працював за сво€ю спецiшrьцiстю i квалiфацiею, мав закрiплеЕе за Еим робочемiсце, своечасно, до початку роботи, щЪ доручасrься, був озЕайоА,f,пений iз
встаЕоыIеним завданЕям, 

. 
забезпечити здоровi i безпечнi умови працi,

справнiсть маIпин, механiзмiв, апаратури та обладнання;- забезпечувати суворе дотримання трудовоi дисциплiни, постiйно
проводити органiзацiйну i виховну робоry, спрямов€tну на ii змiцнення,
застосовувати заходи впливу до порушникiв труловоi дисциплiни, враховуючи
при цьому думку колективу;

- вживати необхiдних заходiв для профiлактики виробничого
травматизму, професiйних та iнших з.rхворювань пlачiвникiв, у випадках,
передбачениХ законодавством, своечасно надавати пiльги i компенсацii узв'язку iз шкiдливими умовами працi (додаткова вiдпустка, компенсацiйнi
виплати), забезпечувати у вiдповiдностi з дiючими цормами i положеннями
спецiальниМ одягоМ i iншимИ засобами iндивiдуального з€tхисту, оргапiзовувати
цшtежний догляд за цими засобами;

. _ - постiйно контролювати дотримаЕня працiвниками Bcix вимог посадових
(робочrтх) iнструкцiй, iнструкцiй з охорони працi, виробничоi caHiTa|;ib гiгiсци
працi, протипожежноi безпеки;

- забезпечити пiдвищення виробничоi кваrriфiкацii працiвникiв, сприяти
створеннЮ в колекгивi дiловоi творчоi обстановки, розв"ваr" i пцтримувати
iнiцiативу та акгивнiсть працiвникiв, свосчасно i прискiпливо 

'роr.п"дчr,
критичнi зауваження пРаЦiвникiв та iнформувати ix про вжитi ,*одr;

- уважЕо ставитися до потреб i запитiв працiвникiв;
- сво€часнО i в повному обсязi впроваджувати в житгя рiшення зборiв

1iрудового колективу, неухильно виконувати закони про працю;
_ видавати заробiтну плату у визначений TepMiH;
- застосовувати матерiальнi заохочеЕня за сумлiнну працю.

ч. роБочиIl чАс I Його використАннrI
1. Час початКу та закiнчення щоденноi роботи, час для вiдпочинку та

прийнятгя iki дrя працiвникiв з п'ятиденним рабочим тижяем визначаеться
розпорядком робочого дЕя за погоджеЕням з виборним органом первинноi
профспiлковоi органiзацii (Глава IV ст. 50-65 КЗпП)

а) в робочi дпi
Початок роботи 8.00 год.
Перерва на обiд 13.00 - 14.00 год.
Закiнчення роботи 17.15 год.

б) цапередоднi святкових, неробочих i вихiдних днiв (ст. 53 КЗпП)
Початок роботи 8.00 год.
Перерва на обiд 13.00 - 14.00 год.
Закiнчення роботи 16.00 год.
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Пiдготовка робочого мiсця, митгя рук,одягання спецодяry перевiрка

сховищ проводиться до i пiсля робочого дня.
2. Командуванця частини повинне органiзувати облiк прибутгя на робоry

i закiнчення роботи.
3. На,щlрочвi роботи, як правило не допуск,lються. Застосування

надурочЕих робiт керiвництвом можпиве лише у виняткових випадках i в межах
передбачених дiючим законодавством, лише з дозволу виборного оргаЕа
первинноi профспiлковоi органiзацii (ст.б2-65 КЗпП).

4. Черговiсть надання щорiщIих вiдпусток встalновлюеться ком€lндуванням
частини за погодженням з виборним органом первинноi профспiлковоi
органiзаuii з урахуванЕям необхiдностi забезпеченпя нормальноi роботи
вiйськовоi частини i сприятливих умов для вiдпочинку працiвникiв. Графiк
вiдпусток скJIадаеться на кожен кшtендарний piK i доводиться до вiдома Bcix
працiвникiв (ст.79 КЗпП)

5. У робочий час заборонясгься:
- вiдвертати уваry працiвникiв вiд ix безпосередньоi роботи для виконання

громадських обов'язкiв, та на телефоннi розмови не пов'язанi iз службовою
дiяльнiстю, за винятком термiнового вирiшення питань особистого здоров'я та
ciM'i.

YI. ЗАОХОIIЕНIUI ЗА УСШХИ В РОБОТI
l..Що працiвникiв мокуть застосовуватися (ст.\4З,|46 КЗпП i

вiдповiдним роздiлом Колективного логовору):
а) оголошення подяки;
б) видача одноразовоi премii;
в) нагороження цiнним подарунком.
При застосуваннi заохочень враховусться думка працiвникiв. Заохочення

оголоrrrуIоться наказом комаЕдирq в урочистiй обстановцi i заносяться до
]рудовоi книжки працiвника у вiдповiдностi з правилами ix ведення.

При застосуваннi засобiв заохочення забезпечуегься поедн{lння
морЕuIьного та матерiального стимулювання працi.

2. Прачiвникам, якi успiшно i сумлiнно виконують cBoi труловi обов'язки,
надаються в першу черry переваги та пiльги в гЕulузi соцiально-культурного
обсrryговування(пугiвки до санаторiiЪ та будинкiв вiдпочинку тощо).

За особливi трудовi заслуги прiзвища прадiвникiв подаються у вищi
оргаIrи для заохочення, та наIородження ордеIIЕlп4и, медшIями, Почеснишп,I
грамотами, нагрудrими знакаI\,Iи, присвоення iM почесних звань i званшI
кращого робiтника за даною професiею.

ЧII. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПOPYrI IЕHIUI ТРУДОВОi ДИСЦIДIЛIFП4
(ст.147-152 КЗпП)

1. Порушення трудовоi дисциплiни, тобто невиконання, або ненаJIежне
викончtння з вини працiвЕика покJIадених на нього тудових обов'язкiв, тягне за
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застосування заходiв дисциплiнарного чи громадського впливу (ст. i52
а також застосування iнших заходiв, передбачених дiючим

Законодавством.

(ст.147 КЗпП), як дисциплiнарне стягнення може бути

КЗпП),

2. За порушення трудовоi дисциплiни до працiвника може бути
застосовано тiльки один з таких заходiв:

- догана;
- звiльнення.
звiльнення

застосоване за систематичне невиконання працiвником без поважноi причини
обов'язкiв, покладених на нього rфудовим договором, або Правилами
внутрiшнього трудового розпорядку, якщо до працiвника ранiше застосовувЕlли
заходи дисциплlнарного чи громадського стягнення, за проryл (в т.ч.
вiдсутнiсть на роботi бiльше 3 годин протягом робочого дня) без поважних

нетверезому cтaнl, в cтaнl наркотичного
також може бути застосоване у випадках,

роботи розкрадання державного або

причин, а також за появу на роботi в

або токсичного сп'янiння, Звiльнення
коли працiвник вчинив за мiсцем
громадського мйна.

Проryлом вважасться не з'явлення на робоry без поважноi причини
протягом всього робочого дня, також вважаються проryльниками працiвники,
вiдсутнi на роботi бiльше 3-х годин протягом робочого дня. До них теж
застосовують зtйоди всановленi за проryл (ст. 40 п.4 КЗпП).

3. За проryл (у тому числi за вiдсутнiсть на роботi бiльше 3-х годив
протягом робочого дня) без поважних причин застосовуеться один iз заходiв:
- дисциплiнарне стягнення передбачене пунктом 2 роздfury даних правил;
- пониження в межах, встановлених дiючим Законодавством i вiдповiдного

розлiлу Колективного договору, розмiру одноразовоi виплати.
Незалежно вiд застосування заходiв дисциплiнарного чи громадського

впливу працiвник, який допустив проryл (у ,о,"ry числi за вiдсутнiсть на роботi
бiльше 3-х годин протягом робочого дня) без поважних причин або прибув на

роботу у нетверезому cTaHi, позбавляеться премiТ (вiдповiдно до вимог
Колективного логовору).

4. Дисциплiнарнi стягнення застосовуються командуванням частини.
Командування мае право замiсть накладення дисциплiнарного стягнен}tя
передати питання про порушення трудовоi дисциплiни на розгляд працiвникiв
або виборному органу первинноi профспiлковоi органiзацii (ст. l52 КЗпП).

5. Прачiвники, виборний орган первинноi профспiлковоi органiзацii
проявля€ сувору товариську вимогливlсть до працlвникlв, що несчмлtнно
виконують трудовi обов' язки, застосову€ до членiв колективу за порушення
трудовоi дисциплiни заходи громадського впливу (товариськi зауважеflня,
громадська логана), ставить питання про застосування до порушникiв трудовоi
дисциплiни засобiв впливу, передбачених Законодавством.

6. ,Що застосування дисциплiнарного стягнення вiд порушника трудовоi
дисциплiни повиннi зажадати письмове пояснення. Вiдмова працiвника дати
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l поясненflя не може бути перешкодою до застосування стягнення.

l Дr.циплiнарне стягнення застосовуеться безпосередньо эа виявлення

l проступку, ме не пiзнiше цiж за l мiсяць з дня його виявJIенЕя, не враховуючи
l часу звiльнення працiвника вiд роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю

l абО перебlванняМ його У вiдпустцi. ,Щисциплiнарне стягнення не може бути
? накJIадено пiзнiше, нiж за б мiсяцiв з дня вчинення проступку. .Що вказаного

TepMlHy не вlдноситьСя час, протяГом якогО розслiдусться кримiнальна справа
(ст. 148-149 КЗпП).

7. За кожне порушеЕня трудовоi дисциплiни може бути застосоване лише
виду стягнення повиннiодне дисциплlнарне стягнення. При обраннi

враховуватись сryпiнь тяжкостi вчиненого проступку i заподiяна ним шкода,
обставини, за яких вчинено проступок i попередня робота працiвника.

8. СтягненнЯ оголошуетьсЯ в наказi i повiдомляеться працiвниковi пiд
розписку. Наказ у необхiдних випадках доводять до Bcix працiвникiв вiйськовоi
частици (cT.15l КЗпП).

9. Якщо протягом року, з дня накJIадення дисциплiнарного стягнення
працiвника не буле пiддано новому дисциrrлiнарному стягненню, то BiH
вважаеться таким, що не мае дисциrrпiнарного стягнення (ст. |47-|52 КЗпП).

командування частини за своею iнiцiативою чи за клопотанням
виборного органа первинноi профспiлковоi органiзаuii може зняти стягнення до
закiнчення одного року (ст.151 КЗпП).

протягом строку дисциплiнарного стягнення заходи заохочення до
працlвЕика не застосовуються (ст. l5 1 п.2 КЗпП).

10. Правила трудового розпорядку опрацьованi у вiдповiдностi з
Постановою ВР Украihи вiд 12.09.91 М 1545 - ХII, Кодексу Законiв УкраiЪи
про працю, Законiв Украihи <Про оплаry працil>, <Про вiдпустки> i дiючих
вiдповiдних нормативних aKTiB).

Начальник вiддiлення кадрiв Олег БIЛЕL(ЬКИЙ
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ПОГОДЖЕНО
Голова

1.2. В окремих випадках заз нtlгоди ювiлейних та святкових
одfiоразова премiя.

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
го органа первинноi Командир

полк
роман Лозюк вськиЙ2022 року <лц >> 0рМll 2022 року

положЕнrUI
про порядок премiювання працiвникiв
вiйськовоi частини 3115 НГ Украihи

положення розроблене з метою посилення матерiального стимулуПРаЦЮЮЧИХ' ВИХОДЯЧИ З РеЗУльтатiв iпдr"iду-iпоi працi та оцiнки особистогоччuоу в загальнi результати роботи, пiдвицення iT ефективностi та якостi iзмlцнення трудовоi та виконавчоi дисциплiни,

1.1, пр.ri.uur,,"1-rffffi;ll"iНllкоi 
частини 3115 нг украiни

il:;iЖ,НЪ""'#ТН'; *"" 
i- Ь""О".".Ъ ;;;; в загальнi р".у,,irчrr,рчцi . u

виконання особливо важ.гtивоi роботи або
дат працiвникам може бути 

-виплачена

1.з. I_(e положенця вводиться з метою посилення матерiальногостимулу працiвникiв вiйськовоi частини з 1 1 5 йi'iй'й'riirrLlТ|'' 
"-'.""виконання поставлени]

виконавчоi та .,oroouoi }rffii 
ЕИМИ ЗаВДаЕЬ, Забезпечен"" n-.*no"o рiвня

"ou*ofr 
lr""", 

Зu Р"У"""i,ч};Ж# #trjlo#H; визначення розмiру премiй
- виконанЕя функцiональних обов'язкiв;- виконавча дисциплiна (виконаннЯ окремих доручень керiвництва);- трудова дисциплiна.

2 l ., 
З. ЦЖеРеЛа, розмiри i порядок премiювання

J, -t , r tремlюваЕня працiвникiв вiйськовоi частини з 1 15 Нг УкраiЪиздiйснюеться за результатами роботи щоri.""_плати, затвердженоi кошторисом, у вiдсотках ;" ft;#:x;#;i' заробiтноi
з.2. Премiт не виплачуються за час вiдпусток, тимчасовоiIIепрацездатностi, навчання.

ll
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3.з. Працiвникам вiйськовоТ частини 3ll5 нг УкраiЪи, якi не

вiдпрацювали повний мiсяць у зв'язку з призовом до лав Збройних сил Украiни,

,raрЬaд""rr"on ва iншу робоry, виходом на пенсiю, звiльненням у зв'язку з

скЬроченням штатiв iа-iнших поважних причин, якi передбаченi трудовим

законодавством, виплата премiй здiйснюсться за факгично вiдпрацьований час.

з.д. Прачiвники Ъiйськовоi частини з 1 15 нГ Украiни, якi звiльвилися

з iнiцiативИ командувztнНя частини, на яких були накладенi лисциплiнарнi

стягнеЕня та якi не забезпечили сво€часне i якiсне виконання роботи,

премiюванню не пiдлягають.
3.5. Командир вiйськовоi частини 3 1 1 5 нГ УкраiЪи за вJIасним

рiшенняМ або за клопОтанням його засryпникiв та безпосереднiх начальникiв,

пuдчr.ч." право позбавляти премii частково або повнiстю у разi порушепня

трудовоi; виробничоi дисциплiни i внутрiшнього розпорядку,
з.6. Зниження розмiру премii або позбавлення ii повнiстю

оформлюgгься EaKa:loM командира частини за той перiод, в якому було

допущено порушення, 1з зазначенням причин згiдно з перелiком уIryщень, що

додасться.

4. Премiювання за виконання особливо важливоi роботи та з нагоди ювiлейних
та святкових дат

4.1. ПремiюваннЯ за виконаЕня особливо важJIивоi роботи та з нагоди

ювiлейних та святкових дат з урахуванням особистого вкпаду здiЙснюсгься в

кожномУ коЕкретному випадку за наказом командира частини,

4,2. Витрати на премiюваIrня за виконання особливо важJIивоi роботи

та з нагодИ ювiлейниХ та сыпковиХ дат здiйснюсТься в межах фонлу заробiтноi

плати, затвердженоi кошторисом.

3115 нг
частиниУкраiни до 25 числа поточного мlсяця подають команлиру l,Iлl,Dлul,iJl 1,

з l i5 нг Украiни пропозичii щодо премiювання працiвникiв, зменшення

розмiру ,rp.rii uбо пЬзбавлення премii повнiстю працiвникiв, якi допустили

6, Перелiк службових упущень та порушень трудовоi дисциплiни, за якi

повнiстю або частково здiйснюgгься позбавлення премii

5. Порядок i термiни премiювання

5.1. Командириструктурних пiдроздiлiв вiйськовоi частиЕи

25 числа поточного мlсяця ' " :ьковоiподають командиру вlи(

5.3. нарахування та виплата премiй працiвникам вiйськовоi частини

3115 нГ УкраiЪи злiйснюсться одночасно з виI1патою заробiтноi плати на ocнoBl

витяry з наказу командира частини, який подасться у
пiзнiше 28 числа поточного мiсяця.

фiнансове вiддiленпя не



з2
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з/п
Службовi упущення Зменшення у вiдсотках

вiд встановленоi суми
премii

1 Несвоечасне i неякiсне виконtlння завдань та
функцiональних обов'язкiв працiвниками

До50%

2 Невиконання порядку i TepMiHiB розгляду
листiв, змв та скарг

!о25%

J Поява на робочому мiсцi в нетверезому cTaHi До 100 %
4 Систематичне запiзнення на роботу,

залиIлення робочого мiсця без поважних
причин до 3-х годин

Що 100 %

5 Несвосчасна i неякiсна пiдготовка матерiалiв
на засiдання, колегii та наради

До25%

6 Прогул, вiдсутнiсть на робочому мiсцi бiльше
3-х годин

!о 100 %

,7 Iншi сrryжбовi упущення, якi були допущенi в
прочесi виконання функцiональних обов'язкiв
i негативно вплинули на результати роботи

До 50%

Начальник фiнансовоi служби 
_э,z2(головний бlхгалтер) ,Z_z'zzozr,<

/
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