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Ёа ]ф 61/03/01-1741 в1ц14.01 .2017 спец|ального зв'язку та
захисц/ 1н формац![ }кра!ни

[[ов|домлтясмо, що [агузева угода м}к Адм|н|страц|сто !ерхсавно{ слц>кби
спец1ального зв'язку та захисту !нформац1| }кра!ни | |{рофес|йното сп|лкото
прац|вник|в зв'язку 9кра!ни на 2017 _2019 роки (да''1 _ 9года) заресстрована
й|нсоцпол|тики 04 серпня 2017 року за ]ф 49.

|[ри цьошгу в!дпов|дно до гункц 2 постанови 1{аб|нету 1!1|н|стр|в !кра1ни в!д
|з.02.2013 ]\ъ 115 ,'|{ро порядок пов!домно? рессщац|| гащзевих (м}кгащзевих) 1

територ |альних угод, колективних договор |в'' р екомендусмо.
1.9гункт|1.1: -

назву [енерально| угоди п|оля сл|в ''трудових в1дносин'' доповнити
словами та знаком ,'в 9кра|н|, укладено!";

_ слова та знаки ,,(дал| _ |{|дприемства)'' вик-т1асти п|сля сл|в ,'що п1дписали
}году'', що узгод)куватиметься з частиното пер1по}о статт| 9 3акону 9кра!ни ,'|{РФ
колективн| договори | угоди''.

2. Абзаци п'ятий. гпостий, сьомий 1 вооьмий графи ,'Розм|ри надбавок та
доплат'' !одатку 11 зам|нити словами: ,,А' затвердженн;{ |{ерел|ку роб|т з
вах{кими та тпк|дливими, особливо ва}ккими та особливо тцк1дливими умовами
прац| 1{аб!нетом Р1!н|сщ|в 9кра?ни в|дпов|.{но до вимог статт| 100 1(3п|1 9кра!ни,
доплати за робоц !з тпк!дливими умовами прац| мож(уть зд!йснтоватись за рахунок
коцлт|в п|дприсмств 1 орган1зац|й на п|дотав| отатт| 7 3акону 9кра!ни,,|{РФ Б*'р'''у
прац!''.

3. Ёазви профес1й | посад, як| зазначен! у додатках до [алузево| угоди,
привести у в|дпов1дн1сть до }{ац|онш1ьного класиф|катора !кра!ни дк 003:2010
,,1{ласиф|катор профео!й'', 3атверд)кеного наказом [ержспох<ивстандарту
в|д28.07.20|0 ]{р 327 (з1 зм1нами) (дал; _ 1&асиф1катор), а саме:

_ назви профес|й 
',€тенограф|стка'' (поз. 2 та 3 !одатоку 3) та ,,€екретар-6!
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_ назву профес|? ,,|{рибира_гтьнит{ територ|!'' (поз. 1 {одатку 3
|{рА1 

',!н|прозв'язок'') зам|нити на назву
_ у !одатку 3 1{|{,,9крспецзв'язок'':

,,|{рибиральник територ|й" ;

6лужба д!ловодства
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- поз. 1 0, 1 9, 20,27 * визначитись з назвами посад' у яких використано слово
,,спец{ал1ст'', оок1льки назви посад з цим оловом використовутоться в 1штатних
розг1исах орган!в виконавчо| влади, м1сцевих державних адм|н|страц{ях та органах
м1сцевог0 самоврядування ;

у !одатку 3 хтазви посад ,,Фах|вець з кадр|в 1 катогор1!'' (поз. 28),
,,Фах1вець з кадр|в 11 категор1]" поз" 37 та ,,Фах1вець з кадр1в без категор1!"
(поз.47) зам!нити на н'вву ,,[нспектор з кадр1в" (.'д з42з) з в1дпов|дно}о
катогор|сто (д," ц1е! посади передбачено квал1ф1каш|йну категор1то ,,(тартлий
!т:спекгор з кадр|в''). (Ао в|дома: в1д базово] назви посади -Фах|вець'' не
угвор}о}оться розтширенн1 назви посад напряму кадрово| роботи, оск1льки
1(ласиф|катор в}ке м|стить назву ,,1нспекгор з кадр|в'');

- зазначене стооусться позиц|й 23, з4, 40 та 48, у яких н'шву посади
,,Фах1вець з догов!рно! роботи" зам1нити на ,'Ёконом|ст з догов1рних та
претенз1йних роб|т" (.'д 2441.2)' та позиц|й 29 та 30, у яких назва т[осад':мас бути
виписана як ,,Фах|вець з публ!нних зачп1вель" (код 2ц19.2);

- назву посади,,3ав1дуютий гооподарством'' (поз. 43) зам|нити на ,,3ав1дуван
господарства'' (код |239);

-назву посади ,,3ав1дуоний складом" (поз. 51) зам!ттити на ''3ав|дранскладу'' (код 1226.2);

-назву профес|| ,,Блектромонтер'' (поз. 59, 60, 74 та 79) ьи||ио?1:[и як
,,Блекгромонтер за спец|альностями'' або конкретн| назви електромонтер|в
в!дпов|дно до 1{ласиф|катора, оск|льки в 1{ласиф1катор1 м|ститься 36 профео!йних
назв електромонтер1в;

- назву профес!| вод1!в (поз. 90 та 96) вилисати як вод|Б автотраног!ортних
засоб|в (код 8322);

- визнат{итись з назвою посади,,[оловний фах1вець" (дп ,,|[[реса'' [одатч 4,
поз. 4 !одатц 7), оок1льки у 1{ласиф1катор1 тако] назви немае;

н'шву посади ,,}{а{альник плтабу цтв1льно] оборони'' (поз. 5; поз.4
[[{ споц|ального зв'язц !одатку 6, ,{одаток 9 та п. 6 Аодатку 13) ви1цчу1ти,
оск1льки 3м{ного 3 до 1{ласиф1катора) затверд)кено}о }{аказом й|некономрозви'|'ку
в|д 02.09.20|5 }.[р 1084 (набула чинност! з 01,10.2015), ц" посада вил).чена 3

1{ласиф|катора. (Ао в|дома: зазначено}о 3м|ното назву пооади ,,Фах1вець з

цив1льно| оборони'' зм]нено на ,,Фах|вець з питань цив|льного захиоту" з|

(р|м цього' для роб1тнгтно! профес1| ',Роб1тник виробниних лазень"
(кол 9133) (поз' 6 [одатщ 3) вищ/чити розряди, ост<1льки квал1ф1кац|йното
характеристи!Ф}о ц1с| профес1|, яка м|ститься у Бипуску 1 ,,|{рофес!| прац{вник|в,
що е зага.'1ьними для вс1х вид1в еко!{ом|чно] д|яльноот|'' (розд1л 2 ,,|{рофес||
роб!тник1в''), затвердженому наказом Р1!нпрац1 в|д 29.|2.2004 -]ч[ц зз6), для
зазначено| профес1| розряди не передбачено.

4. |1ункти !годи, як1 стосутоться визначення зм1сц колективних договор|в
викласти в рекомендац|йн1й форм1, що узгод)куватиметься з частино!о пер1по}о
статг| 7 3акону 9кра!ни,'|1ро колективн1 договори | щоди".

!одаток: !года на 61 арк. у 2 лрим.

[ерясавний секретар

Бур'::анегтко 289 52 58

Б. |ванкевич
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гАлузввА угодА
м!лс Адги1н|страц1сго {ерэкавно! слу;кби спец1ального зв'язку та

захисту |нф орппац|! }кра!ни
1 |1рофес1йного сп!лкого прац!вник1в зв'язку }кра!ни

на 201-7 - 20|9 роки

&|

1. 3АгАльн1 положвнн'1

1.1' [алузеву угоду м|хс Адм|н|ощац|ето [ер>кавно| спркби спец|ального

зв'язку та захисту 1нформаш|| !кра|ни, з одн|с] стор0ни' 1 |{рофес|йното

сп1лкото шрац|вник|в зв'язку 9кра|ни, з друго| сторони (дал| _ €торони),

укладено в|дпов1дно до 3акон|в 9кра|ни ,.|{ро колективн{ договори | уго[и>>,

.|{ро соц|альний д1алог в 9кра|н1>, [енерально| угоди про регул}овання
основних принцип|в | норм реал|заш|| соц|ально-економ|чно] пол{тики 1

щудових в|дносин на20|6-2011роки з мето1о спри'тння розвитку галуз| 3в'язку,
пооилення соц|ального захисту прац|вник|в, регул}овання виробнииих,
трудових | соц|ально-економ|чних в|днооин, забезпечення конституц1йних прав

та гарант|й прап|вник|в | роботодавц|в п|дприсмств, установ | орган|зац|й галуз|

зв'язку (дал| _ |{|дприемства), якл перебува}оть у сфер| д|| €тор1Ё, тшФ п|дпиоали

9году, | передбанае зобов'язат1ня €тор{н, як{ спрямован{ на створенн'{ умов д.т1я

ш|двищення ефективност| роботи, реал|зац|| на ц|й основ| профес|йних,

щудових та соц|ально-економ|чних гарант|й для прац|вник{в | щулових
колектив|в |[{дприемств.

1.2. [ алузева угода м}к Адм|н|сщац|ето {ер>кавно| слухсби спец|ального
3в'язку та захиоту |нформац|т }кра|ни | |{рофес|йното сп1лкото прац|вник|в
зв'язку }кра|ни (дал{ _ }года) с галузевим нормативним актом, який визначае
напрями соц|ально-економ|чного розвитку га_гтуз|, регул}ос галузев| нормативн|
акти щодо нормування й оплати прац{, встановлення м|н{мальних соц|€}г1ьних

гарант|й, компенсац|й, п{льг у сфер| праш| та зайнятост|, щудових в|дносин,

умов | охорони прац|, умов зростання фонд|в оплати прац|, встановлення
м|я<квал1ф1кац|йних (м|хспосадових) сп|вв|дно1шень в ошлат| прац|, актом, який

регултос щудов| в|дносини та забезпенуе соц|ально*економ{чний захист
прац{вник|в, умови якого обов'язков| для |[|дприемств в|дпов|дно до 3акону
9кра|ни ..|{ро колективн| договори 1угоди>'

1 .3. |{овновах{енн'{ €тор|н:
€торонами ц{с| 9годи е Адм{н1ощашй [ер>кавно| слух<би спец|ального

зв'язку та захисту |нформац|| }ща|ни, яка представляе |нтереси п1дприемств,

установ | орган|зац|й галуз| зв'язку' що входять до сфери || управл1ння (дал1 _

Адм{н1сщац{я !ер>кспецзв'язку), та |{рофес1йна сп1лка прац|вник|в зв'язку
9кра|ни, яка представляе |нтереси прац|вник|в цих п|дприсмств' установ |

орган|зац|й (дал{ _ |{рофоп|лка зв'язку).
Адм|н|сщац|я {ер>кспецзв'я3ку, як орган виконавчо| влади' мае

в|дпов|дн| повновах{ення для ведення переговор|в, ук.]1адення 9годи та

реал|заш|| || норм на |1|дприсмствах, як| перебува}оть у сфер| д|| €тор|Ё, 1{6

п|дписали 9голу'
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|{рофсп|лка зв'язку виступас в|д |мен1 наиманих прац|вник|в
|1|дприемств | мас в|дпов|дн| повновах{ення для ведення переговор|в, укладенн'{
9годи та реал1зац|| т{ норм на |{|дприсмствах.

|.4. €торони, |{Ф п1дписали )/году, керу}оться, в межах сво!х
повновах{ень, законодавством 9кра|ни.

11. сФвРА 1стРок д1т угоди

2.1. }года по1пиртосться на вс|х прац|вник!в, прийнятих на умовах найму
на |{|дприемства (незалея<но в|д форми трудового договору), а такоя{ на
прац1вник1в профоп1лкових орган|в, як| прац1о}оть на виборних 1 тптатних
посадах у профсп|лкових орган1зац|ях, що входять до [{рофсп|лки зв'язку.

2.2. |[олохсення, норми та умови 9годи д|тоть безпосередньо на
|{1дприемствах (незалех<но в|д ф'р' власност|) галуз| зв'язку, як| перебува}оть
у сфер| д|| €тор|н на час п|дписання !годи.

9кщо протягом д|т }годи до сфери управл1ння Адм|н|страц||
,{ерх<спецзв'язку будуть в|днесен1 нов| |{|дприемства' а ]х первинн|
профсп|лков1 орган|зац!| ув|йдуть до |{рофсп|лки 3в'язку, д|я 9годи буле
по1пиртоватись на ц| [{|дприсмства та !х профсп|лков| оргатт|зац|| автоматично.

2.з. )/года обов'язкова для застосування роботодавцями п|д час
укладання трудових договор|в з прац|вниками |[|дприсмств, а такох{ при
вир|тпенн| |ндив|ду€ш1ьних | колективних спор1в.

{оговори та угоди (в тому числ| при зм|н1 власника), укладен| колективно
або |ндив1дуально (в тому числ| при найм| на роботу), ввая<атоться нед1йсними,
якщо вони пог|ртпутоть становище прац|вник|в пор|вняно |з законодавством та
ц|его !годото.

Ёорми 9годи, що пол|птпутоть отановище прац|вник|в пор1вняно |з
законами та 1нтпими нормативно-правовими актами )/кра|ни, с гш1узевим
м|н|мальним р|внем.

2.4. ||ри вир|штенн| питань, що стосу}оться соц|ально-трудових гарант|й
найманих прац|вник1в, збори акц|онер|в та органи управл!ння господарських
товариств керутоться умовами, поло}кеннями та нормами !годи.

2.5.||рийнят! Берх'""''' Радого !кра|ни та 1(аб|нетом }1|н|стр|в 9кра|ни
нормативно-правов1 акти' що забезпечу}оть б|льтп висок| гарант||, н|хс
передбанен1 }годо1о, ма}оть пр|оритет перед в1дпов|дними полох{еннями }годи.

2.6. (торони в)киватимуть заход|в щодо усунення передумов виникнення
колективних трудових спор|в (конфл1кт|в), а в раз| ]х виникнення будуть
прагнути до розв'язання ситуац|| без зуттинки виробництва.
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|{редставники €тор|н братимуть участь у вир|тшенн| колективних
трудових спор|в (конфл|кт|в) на |[|дприемствах на запро1пення уиасник|в
трудового спору (конфл|кту).

2.7 " 9года укладасться на 201;7 - 2019 роки, на6ирае чинност| з дня ]1

п|дписання представниками €тор|н | д|с до укладення ново| !годи.

2.8. €торони вступа}оть у переговори з питань укладення ново| ]/годи не

ран|тп як за три м|сяц| до зак|нчення строку д|| !годи.

2.9. Адм|н1страц|я [ерх<спецзв'язку у триденний терм|н з дня п|дписання
}годи подас ]т на пов1домну ресстрац|то до Р1]н|стерства соц|ально| пол|тики
!кра|ни.

2"|0. Адм|н1страц|я {ер>кспецзв'язку 1 |{рофсп|лка зв'язку у двотиэкневий
терм|н |з дня реестрац|| 9годи надсила}оть !1 на [{|дприемства (кер|вникам
|{|дприемотв | про ф сп|лковим орган|зац1ям |{ро фсп|лки зв' язку).

1{ер|вники |{|дприсмств | профсп|лков| орган1зац1| |{рофсп1лки зв'язку в
десятиденний терм|н 1з дня отримання 9годи доводять ]| зм|ст до в|дома
прац|вник|в.

2.||. }{одна з| €тор!н, як| укла"]1и ц}о 9году, не мох{е протягом
встановленого строку ]| д|| в односторонньому порядку припинити виконання
в3ятих на себе зобов'язань, пору1шити узгод;кен1 полоя{ення й норми.

2.|2. 9года збер|гас чинн|сть у раз| зм!ни складу' структури'
найменування €тор|н, в1д |мен| яких вона укладена.

у раз! передан1 Адм|н|страц|сто {ерх<спецзв'язку повгтова)кень з

управл|ння |{|дприсмством |ншлому органу виконавчо] влади (суб'екту
управл|ння) д|я 9годи збер|гас сво}о чинн|сть' а виконання зобов'язань за ц|сто
}годото переходить до цього органу.

2.|з. |[орядотс доповненнячи зм|ни зм|сту }годи:
до зак|ннення отроку д|| 9годи зм1ни та доповнення до не] можуть бути

внесен| т|льки за взаемно1о домовлен1стто €тор|н;
у раз| необх|дност| внесення доповнення чи зм|ни до !годи зац|кавлена

€торона в установленому законодавством порядку подае в|дпов|дн| пропозиц||
щодо поновлення переговор|в;

пропозиц|] одн|с| з1 €тор1н щодо внесення доповнень або зм|н до умов
9годи с обов'язковими для розгляду другото €тороно1о;

ц1 шропозиц|| розгляда}оться сп|льно €торонами, р|тпення щодо них
прийматоться €торонами в десятиденгтий терм|н з дня !х отримання друго1о
€тороното.

2.|4. €торони сприя}оть |{|дприсмствам у проведенн| колективних
переговор|в, своечасному укладенн{ колективних договор!в або внесенн| до них
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зм|н | доповнень. |{редставники €тор1н мо)куть брати участь як посередники
або експерти у веденн| переговор|в та укладенн| колективних договор|в на
|{|дприемствах.

ш1. ствоРвн}#{ умов для зАБвзпвчвнн'1 стАБтльного
Розвитку гАлуз|

3.1. €торони визна}оть спрямован|сть свое| д|яльност| на створення умов
для ооц|ально-економ|чного розвитку галуз1, забезпечення стаб|льно1 та
ефективно| роботи |{|дприемств, пол1птпення ]х ф|нансового отану 'та
показник|в якост1 надання послуг. з ц|сто мето}о €торони оприятимуть
прийняттто в|дпов|дних законодавчих акт1в 9кра|ни щодо стимул}овання
розвитку галуз| зв'язку в 9кра|н|.

3 .2. Адм|н|стр ац1я {ер>кспецзв' язку зо б ов' язусться :

з.2.|. Рекомендувати кер|вникам [{|дприемств з€|"лучати представник|в
первинних профсп|лкових орган|зац|й |{рофсп|лки зв'язку у порядку,
визначеному законодавством та|або колективними договорами до унаст| у
робот| орган|в управл|ння |{|дприсмств при:

- розробленн1 | внесенн| зм!н
повнова}1{ень профсп|лок представляти
трудов|' соц|ально-економ|нн| права;

- розробленн| ф|нансових план|в у частин| соц|ально-економ|чного
ро3витку;

- розробленн| внутр|тпн|х документ|в |{|дприемств (правила трудового
розпорядку' програми розвитку г1ерсон€ш{у тощо), а тако)к внесенн| до них зм|н
в|дпов1дно до законодавства;

- п1дготовц! пропозиц|й стосовно розпод|лу прибут(}, 1{Ф 3ыти1паетьоя у
розпорядх<енн| |[1дприемств на соц|ально-економ|чний розвиток' у порядку,
ви3наченому законодавством та колективними договорами.

з.2.2. €твортовати необх1дн1 орган|зац|йн|, правов|, науково-техн|чн] та
ф|нансово-економ1нн| умови для виконання визначених пр|оритетних напрям|в
розвитку галуз|, дер)кавних | галузевих науково-техн|чних прощам' пол|пгшення
як|сних показник|в.

з .2.з . (лрияти |нновац|йному |нвестуваннто |{|дприемств галуз|.

з.2.4. Бх<ивати заход!в щодо п|двищення конкурентоспромох<ност1 та
лривабливост1 галуз|, що позитивно впливатиме на прискорення економ|чного
зростання |{|дприемств' сприятиме побулов| ефективно| галузево| економ|ки 1

п|двищеннто рейтингу |{|дприсмств на м1:кнародному р|вн| та адалтац|| галуз|
до роботи в нових умовах.

до €татут|в [{|дприсмств у частин1
|нтереои прац|вник|в та захищати |х
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з.2.5. |{роводити роботу щодо вдосконалення роботи (функц1онування)
мерея<| науково-досл|дних | проектних установ з п|дготовки, переп|дготовки та
п|двищення квал|ф|кац|| кадр|в в|дпов|дно до структурних зм|н | перспектив
розвитку галуз|.

з.2.6. (лрияти п|двищеннто квал|ф|кац|| прац|вник|в |{|дприемств не
р|дтпе одного разу на п'ять рок|в (обояги профес|йного навчання прац|вник|в та
загальн| вищати котшт|в ъ|а так| ц|л! визначати у колективних договорах
|{|дприсмств).

3.3. €торони домовились:

3.3.1. Ёа сп|льних нарадах розглядати' обговортовати 1приймати
узгоджен| р|тпення з питань соц|ально-економ|чного ро3витку галуз| та окремих
}1 напрям|в 1 |{1дприсмств' |хн|х р|нних ф|нансово-економ|чних план|в,
проведення заход|в щодо реорган1зац|| та оптим|зац|| об'ект|в зв'язку, зм|ни
ф'р* власност|, тарифно| пол|тики та заг€ш1ьних ре3ультат|в д|яльност|.

з.з.2. Ёе допускати необгрунтованого роздер)кавлення власност|.
Адм|н|страц|я !ерхсспецзв'язку |нформус [{рофсп|лку зв'язку про нам|ри зм|ни
влаоност| та про мох<ливий початок прода)ку акц|й, що перебуватоть у
державн|й власност|, !х обсяги, а такоя{ про уповнова}кену особу, яка виконус
функц1! управл1ння дер}кавно1о частко1о акц|й акц|онерного товариства, та у
подаль1шому про х|д | результати приватизац||.

9 раз| прода}ку 10 та б|льтше в]дсотк|в акц|й товариства Адм|н|страц|я
,{ер>кспецзв'язку вводить до складу ком|с|? з продах(у акц|й предотавника
[{рофсп|лки зв'язку.

з.з.з. 3авчасно |нформувати [{рофсп|лку зв'язку про розгляд проект|в

ф|нансових план|в |{|дприсмств.

з.з.4. Ёе допускат'т при реорган!зац|| та оптим|зац|| |[|дприемств р|тпень'
як| мо>куть призвести до масового скорочення робоиих м1сць, а тако)к до зм|н
умов оплати | стимул}овання прац|, введення неповного робоного дня або
неповного робоиого ти}кня без проведення консультац|й з [{рофсп|лкото зв'язку
та {1 профсп|лковими орган|зац|ями.

3.3.5. |{ередбанати в галузевих програмах ооц|ально-економ|чного
розвитку та планах реструктуризац|| 11|дприсмств окремий розд!л з вир|тпення
соц|альних питань' зокрема проблем зайнятост|' збере>кення та створення
робоиих м|сць, г1рацевлатштування прац1вник|в, що зв|льня}оться.

з.з.6. Брати участь у заходах €тор|н на ]х 3апро1]-тення.
3.4. Адм|н|страц1я {ер>кспецзв'язку в ме)ках свос| компетенц1| дорунас

кер|вникам |{|дприсмств :



з"4.|. Б>кивати заход|в щодо зб|льтпення обсяг|в виробництва та реал|зац||
продукц|| фоб|т, послуг), стаб|л|зац|| ф|нансового стану |[|дприемств
в!дпов1дно до план|в соц|ально-економ|чного розвитку та ф|нансових план|в
|{|дприемств.

з.4.2. |{ередбаиати вкл}очення у колективн| договори питань щодо
рецл}овання:

- умов зш1учення представник|в ||рофсп|лки зв'язку до роботи в органах
управл!ння |{|дприсмств ;

- умов запровадх(ення на [[|дприемствах програм та стандарт|в соц|ально|
в|дпов|дальност| б|знесу, створення гш1узевих та корпоративних фонд|в
профес|йно] п|дготовки та п|двищення квал|ф|кац|{ прац|вник|в 3 дощиманням
поло)кень 3акону !кра!ни .[{ро дер)кавну допомогу суб'ектам
господар}овання)>;

- умов в|дновлення наотавництва, удоскона]1ення профес|йного навчання
прац|вник|в безпосередньо на виробництв|, запровадх{ення системи
п|дтверлх{ення квал|ф|кац|| за роб!тниними профес1ями за результатами
неформального навчання.

- умов проведення профес1йно! переп|дготовки та п!двищення
квал|ф|кац|] прац|вник|в у пер|оди !х неповно| зайнятост| та для прац|вник|в,
як| перебува}оть п|д защозото вив|льнення.

з.4.з. 3абезпечувати п|двищення продуктивност| прац| на |{|дприемствах
галуз|.

з.4.4. Фрган|зовувати та проводиту| навчання прац|вник|в |{|дприсмств 3

питань трудового законодавства' охорони прац|, д1яльност| акц|онерних
товариств | прав акц|онер|в.

з.4.5. (лрияти запровад)кенн}о на |{|дприсмствах галуз| науково
общунтованих м|>кнародних стандарт|в при орган|зац|| системи управл|ння
як|стто 1$о 9001::20]:5.

3.5. |{рофсп|лка зв'язку зобов'язусться:

3.5.1. €прияти моб|л!зац|| трудового колективу для високопродуктивно1
та трудово| дисципл|ни на |{|дприсмствах'прац|, зм|цненнто виробниио{

створенн1о здорового мора_т1ьно-психолог1чного кл|мату в ус|х його виробниних
структурах, зм|цненнто корпоративного духу в галуз|.

з.5.2. Брати участь у заходах щодо роз'яснтовально| роботи та розв'я3ання
конфл|ктних ситуац|й п|д час проведення реорган1зац||, внесення зм|н в умовах
та оплат| прац|.
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ш. зАйг]ят1сть
4. 1' €торони домовилиоя:

4'з.|. Розробляти та в}кивати заход1в

|{|дприсмств ах масов их вив|льнень прац}о}очих.

у раз| виникнення об'ективних при(тин'

вив|льнення прац1вник|в' р|тшення про це

щодо недощ4цення на

що зумовлто1оть масове
приймасться кер|вником

4'|.|. 3д|йснто вати заходи щодо зберех<ення та створення нових робоних
м1сць'

4.1.2. Розробляти | запровад}кувати 3аходи щодо запоб|гання на

|{|дприемствах масовим вив|льненням прац|вник|в з |н|ц1ативи роботодавця.
|{рофоп|лка зв'язку мас право в раз| мох{ливого пог1ртпення

соц|ально-економ|чно| чи щудово| ситуащ|| на |{|дприсмствах вносити

пропозиц|| в|дпов1дним органам 1 кер|вникам |[|дприсмств про перенесення

терм{н|в, тимчасове припинення або скасування заход|в, пов'я3аних з1

зв|льненням прац|вник|в, як| с обов'язковими для розгляду'

4.\.з. 3абезпечити персона.льну в1дпов{дальн|сть кер|вник|в |{|дприсмств

за дощимання чинного законодавства 9кра|ни при розрах}.нках зв|льнених

прац|вник|в, у тому числ| щодо зароб|тно| плати, компенсац|й, виллати
вих{дно{ допомоги.

4.1''4. Ёе допускати зв1льнень прац|вник|в за скороченням чиоельност| або

1штату на |{|дприсмствах, 1цо привати3}.готься, та протягом 1шести м{сяцтв п|сля

3авер1шення приватизац||, за винятком умов' ттередбанених чинним
3аконодавством 9кра|ни (стаття 26 3акону !кра|ни ,.|[ро приватизац{то

дер}кавного майна>>).

4.1.5. 3а р|тленням поот|йно д|точо] ком|с|| д,' проведення конкурсного
в|дбору кер|вник|в суб'скт|в господар}овання дерх{авного сектору економ|ки,

що входять до сфери управл|ння &м|н|сщаш1| [ер;кспецзв'язку на |] зас|данн1

на час заслуховуванн'{ конкурсних пропозиц|й уиасник|в конк}рсного в|дбору

надавати мо>клив|сть бути присутн|ми представникам |{рофсп1лки зв' язку.

ц.э. Адм1н|сщаш|я !ерлсспецзв'язку в мех{ах свост компетенц11:

3д{йснтос сво| функц|| в|дпов{дно до 3акону }кра|ни ,.|{ро зайнят|сть

населення>>.

4. 3' Адм|н|сщац|я [ерх<спецзв' язку дорг{ае кер|вникам |{|дпри€мств :

|{|дшриемства сп1льно з профсп:лково}о орган|зац|сто |{рофоп|лки зв'я3ку, яка

д|с на |{|дшриемств1.
у раз| якщо роботодавець шланус зв|льнення прац|вник1в з причин

економ|чного, технолог|нного, сщуктурного чи анш1ог|чного характеру а6о у



зв'язку з п{кв|дац{ето, реорган|заш|ето, зм|ното форми власност1 п|дприемства,

установи, орган1зац|| в|н повинен завчасно, не п|зн1ш:е н{хс за щи м|ояцт до
нам1нуваних зв1льнень ' нады[и первинним профсп1лковим орган|зацйм
1нформашф щодо цих заход|в, вкгпоч.!}очи |нформаш|то про при(1ини наступних
зв|льнень, к|льк|сть | категор|| прац|вник|в, яких це мо)ке стосуватися' про

терм|ни проведення зв|льнень' а тако)к провеоти консультац|] з профсп|лками

щодо заход|в з запоб|гання зв|льненням чи зведенн}о ]х к|лькоот| до м|н|муму
або шом' як1шення несприятливих насл1дк1в буАь-яких зв|льнень.

4'з.2. 3 метото запоб|гання маоовому вив|льненн}о прац|вник|в (у раз{
тимчасового зментшення обсяг|в виробництва) та зни)!(ення р|вня безроб|ття

роботодавець за погодт<енням |з профсп1лково}о орган|зац|ето |{рофсп|лки
зв'язку розробляе в|дпов|дн| заходи з використанням:

- в{дмови в|д 3астосування понадурочних роб|т, роб|т у вих|дн| та

святков1 дн1;
- в|дмови в|д с}цл|сництва за професйми;
- мо}к.т1иво| переп|дготовки кадр|в, навчанн'т новим профес1ям;
- тимчасового припинення прийому нових прац|вник|в тощо.

4.з'з.3бер|гати за прац1вниками |{|дприсмотв, як| прац}о}оть на умовах
неповного робоного часу' права' п|льги та гарант||, передбачен| колективним11

договорами в{дпов|дно до законодавства.

4.з.4. |{ередбачати у колективних договорах |{|дприсмств заходи щодо
запоб|гання безроб|ттто, створенн'1 нових (додаткових) ро боних м|сць'

4.3'5. Бизначати в колективних договорах |{1дприемств обсяги
профес|йного навчанн'т прац!вник1в та загальн| вищати котшт|в на ц| ц|л1

в|дпов{дно до пощеб виробництва та вимог законодавства в ц|й сфер|.

4.3'6. Ёе застосовувати на |{|дприсмотвах конщактну форму трудового
договору, щ|м випадк|в передбанених 3аконами }кра|ни.

4.3.7. Бх<ивати заход1в щодо з'ш1у{енн'| молод| ъ1а |{|дприемства' тт

навчання та п|двищення квал|ф|кац||.

4'4. |1рофсп|лка зв'язку зобов'язуетьоя:

4.4.|. 3д|йснтовати конщоль за виконанням на |{|дприемствах
нормативно-правових акт|в з питань прац| | зайнятост|.

3а необх|дност| Б|дстотов ати |трава прац1вник|в |{1дприемств в дерх{авних
органах | судах.

4.4.2. |1адавати членам |[рофоп|лки зв'язку безкотптовну правову

допомогу та консультац|[ з питань законодавства.
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у. оплАтА пРАц1 тА ноРмувАнн'{

5. 1 . Адм|н|сщацй !ер>кспешзв' язку доручае кер|вникам |{йпРиемств :

5,1.1. 3дйснтовати оплату праш| в|дповйно до 3акон|в }кра|ни <<|{ро о11л1ату

прац|>>, .,|{ро дерхсавн| соц{альн1 ст2|ндарти та дерх('шн| соц|альн| гарант||>>, <|{ро

шрохитковий м1н|мум>>, 1(одексу закон|в про пра1цо }ща|ни, |нтпих нормативно-

правових акг|в та ц|с] }годи.

5;^.2. 3абезпечувыги по3итивну динам|ку п|двитцення р|вня середньо|

зароб{тно| плати на р1вй1, встановленому [енеральното угодото, за наявност{

ф|нансових мох(пивостей |{{щтриемств.

5.1.3. 3абезпечуватигцор|.ште зб|лпьтшенття чаотки прац|вник|в, як| ощиму}оть

зароб|ттту 11лату, виш{у за ро3м1р щьох прожиткових м1н1мум1в.

5.1.4. Бживати заход|в щодо щор{.тного змен1пення к|лькост1 працто}очих у

рехсим| неповного робоного дня'

5.1.5. 9становити розм|р м1н|мапьного т1осадового окладу (тарифно| ставки)

роб{тника 1 розряду у розм|р{ не мен1ш н|хс 120 1о розмтру цро}!иткового м1н1м).му,

встановленого ш1я працездатних оо|б, прийттяти за основу длля диференцфвагтня
о11лати прац| за профес|йно-квал|ф|каш{йними щупами прац|вник|в [{|дприсмств.

5.1.6. |[осадов| ок]1ади (тарифн| отавки) прап|втштк|в |{|дгтрисмств

встановлто1оться на основ| коеф|ц|снт|в сп|ввйнотпень пооадових оклад|в

(тарифних ставок) роб|тнийв, техн1нних слу}кбовц|в, фах1вц|в, профес|онал|в та

кер{вник|в до м|нйа]ъного посадового ок.}1ащ/ (додатки 1 _ |0, |2).

Ёа ощемих п|дприсмствах' як| з об'сктивних ф|нансово-економ|чних
при!{ин не мо}кугь виконати ц[о норму 9годи, колективним договором мо}ке

встанов.т1товы[ися на пер|од не б1льптий н}к 6 м|сяц1в {н!1п{й розм|р м1н|мального

посадового ок.'1аду (тарифно| ставки) роб!тнтпса 1 розряАу, який не мо}ке бутц

мен11|им н|>к розм|р про>киткового м|н|муму' встановленого д'|я працездатних

ос|б.

5'1..1. }мови | розм|ри оп]1ати праш1 прац|вник|в |{|дприсмств, що

ф|нансутоться з бтодлсету, вст,!новлтовати згцно з чинним законодавством

}лща|ни.

5.1.8. Бстановлен| 9годото м|я<квал|ф|кац|йт| й м|:кпосадов| сп|вв|днотшенн'{

в огтлат1 праш{ с обов'язковими м|я виконант{'1 вс|ма |[фприемств:!ми як

м{н|мальн|.

5.\'9. Бстановлповати конщетн| розм|ри тарифних отавок (отолад|в) 1

посадових окгтад|в прац|вник|в |[|дприемств, 3'}ле}кно в|д ф{нансових
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у додатках до колективних договор;в, як| уклад,!}оться

та погод}ку!оться в уст}новленому шорядку.

5.1.10. !ля праш|вниЁв, як| цра1цоють на |{|дприемствах | виконутоть

роботи (надатоть поспуги)' не впастив! основн|й дйльност| в галуз| зв'язку, умови
|х о|1лати прац| встанов.]1}о}оться в колективному договор| |{|дприсмства з

дощим'|нн'1м гар€!нт|й, визначених угодами тих гащзей (п|дгащзей), до яких

н€ш1ех(ать ц| види роб|т за характером виробництва'

5.1.11. }отановити перел|к вид|в | розм|р|в до11лат йнадбавок до тщифних

ставок, оклад|в | посадових оклтад|в прап|внтшс|в

застосовувытиоя в гащз| (додаток 11 ).

|[|дприемств, як1 мох(уть

5.|.|2. Фкремим висококвал|ф|ковант,шл прац|вн1д(ам, як| зайнят| на

особливо складних | в|щтов{д€|.льних роботах, зам|сть надбазок за профес|йну

майстерн|сть мо>куть вст.}новл}овт[иоя за н.у{вност| котшт|в м|сячн| ок-]1ади вищ1 за

д|точ| за в|дпов|дното посадото (виконрано| роботи), але не бйьтше н}к у 2рази.

5.1.13. Фплату чаоу просто}о (в т.н. при робот1 в ре>ким| неповно| зайнягост|)

не з вини прац|вника зд|йстповати ь розм|рах не них(че в|д двох щетин його

тарифно| ставки' посадового ок]1аду зг|дно з1тптатним роз11исом.
9ас просто}о з виъ{|А прац|вт*тка не от1пачуеться.

5.|.|4. Фгштата працт за роботу в над}рочнтй, н|.*гийнас, у вих|дн|, святков|

й неробов| дн{ провад|1тьоя зг|дно |з законодавотвом }ща|ни.

5.1.15. 3д|йснтовати конщоль за свосчасно}о виплато}о зароб|тно| гштати,

ст1лато}о единого внеску на заг,шьнообов' язкове дер)к'шне соц|агьне сщахуванн'1.

9 раз| виникненн'1 заборгованост| по вргплат| зароб|тно| плати, сгштат| сдиного
внеску на заг?ш1ьнообов'язкове дер}кавне соц|альне сщахуван}ш1 анал|зувати

при({ини виникненгтя тако| заборгованост1, вхсивати заходи щодо |х ус1ттен||я та

зд|йснловати заходи щодо пога1пенн'{ заборгованост| та недощпценн'1 || прот:гом
насцпних пер|од|в.

|[ри наявност| на |{|дпри€мствах заборгованоот{ |з зароб|тно| гштати, с1ш1ати

сдиного внеску на зага.л[ьнообов'язкове дер}кавне соц|альне сщахрання терм|ном

бйьтше нй один м|сяць вя{ити ефективних заход|в до || л|квйац|].
} раз1 на'{вност| на |{|дприемотв| заборговштост| |з зароб1тно| гштати, ошлати

сдиного внеску на з:г,ш1ьнообов'язкове деря(авне соц|альне сщахуванн'{

щом|сяця ътадавати прац|вт*ткам витяти 3 розрахунково| в|домост{ (особового

рахунка) 1з зароб1тно| гштати прац|вника з д€|ними цро дату }творенн'1 | розм|ри
заборгованост1 та розм|ри нараховано[ компенсац|| за 3ащимку витшати зароб|тно|

ллати.

5.|'|6. |{ередбанати в колективних договорах установлент{'1 чаотки основно|

зароб1ттто\ ллаттл в середн1й зароб|тн|й гштат1 на р|вн|, не ню1чому н1)к досягнутий
на 1 с|чття поточного року.
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5]1'|7. €прямовувати ко1шти |{|дприемств, як| вони ощим:[ли в|д

уцровадя{ених заход|в щодо оптим|зац|| вищат' а тако}к пона.щш1анових

ощим21них доход|в, на п|двищенн'{ зароб|тно| гштати прац{вникам 1з встановленням

ц|е] частки у колективному договор|.

5.1.18. Бипланувати зароб|тну плац в термйи, передбачен| колективним

договором, аш1е не р{п;ттт9 нт>к 2ржинам|сяць.
у раз| защимки вит1л|ати зароб|тно| плати прац|вникам нараховуеться

компенсац|я вщати чаот\4ъти зароб|тно] плати у зв'язку з пору1шенн'{м терм{н{в ||

виплати в|дшов|дно до 3акону 9кра|ни ..|{ро компенсац|то щомадянам вщати

части|1|т доход|в у зв'язку з пору1шенн'{м сщок{в || вигшлати>>, постанови 1{абйету

1м[н1сщ|в 9ща|ни в|д 2|'02'2001 }{9 |59 та вст,!новл}оеться особиота

в|.щлов|дальн|сть кер|вника зг|дно 3 поло}!(енн'{ми пункц 9 отатг| |з4 1{3п|{

!ща|ни.

5.|.|9' |[ертпоиергово направлшгти ко1шти |{|дприемств на о11лату праш{.

5']..20. Б:кивати заход|в з мето}о п!двищення р|вття нормування 4Рац|,
3астооранн'1 прощесивних норм | норматив|в. |{ост{йно зд|йонтовати мон|торт,штг

у сфер| нормран}ш1 праш|, забезпеирати розробленття, перег.тт'1д' доповненн'1 та

затвердт{енн'! гащ.3евих норм праш| в|дпов|дно до сг{асного р|вття техн|ки,
технолог1] виробництва й органтзаш1| пРац|. Розглтядати питанн'{ про стан та
основн| 3авдання з нормуванн'1 прац| на нарадах (сем|нарах), зас1даннях колег|й, а

т21коя{ уз!г21]1ьн}овати та по11|иртовати передовтй досв|д з нормуват|7{я прац| в
галр1'

у колективних договорах передба.штти конщетн| зобов'язан}#{ щодо
пол|гпленн'1 ста}'у нормув'|н1{'1 праш| прац|втптк{в.

5.1.27. |{тттання нормування праш| погодя{увати з виборним органом
профоп|лково| орган|зац|| [{рофсп|лп<и зв'язку, що д|е на |[|дприсмотвт'

5.2. |{рофсп|лп<а зв' язку зобов' язуеться:

5.2.|. |{ровадити конщоль за дощиманням на |{|дприсмствах нормативно-

цр'шових акг|в 3 питань от1пати праш| { вйпов|дтптх г!оло)кень 9годи.

5.2.2' Анал1зув,'" р|'."ь середньо| зароб|тно| плати в га-гтуз| й наощемих
||{дприсмотвах, готувати общунтован| пропозиц|] з удосконш1енн'{ о1ш|ати праш|'

5.2.3' 3ахищати |нтереси прац|вник|в гапуз| щодо нормуванн'{ та от1лати

прац| на вс|х р|внях виробництва.

у{. умови |]РАц1 тА в1дпочинку

6. 1 . Адм'н{сщашй,{ерхсспецзв' язку доручас кер{вникам |[|дприемств :



\2

б'1.1. Б|штов|дно до законодавства !крайи забезпетувати встановлену

щивал1сть робоного часу пРац|вник|в, як1 зйнят| в основному та допом|жному
виробництв|, що не перевр1|цус 4о годин на тия{день при 1шестиденному та

п,ятиденному робоному тижн|, 36 годдн щри скорочен|й щив2ш1ост1 робоного
часу.

Ёа безперервних виробництвах' де не мох{е буги додер)кана встановлена

Б!я пращ|вник|в щоденна або щотшкнева щива_гт|сть робоиого часу,

застосов}.готься граф|ки зм|нност|, як1 забезпенутоть безперервну роботу
персон?]"л{у зм1нами р|вно| щивалост|. Ёа цих виробництвах передбанаеться

п1дсумований обл|к робоного часу, кр|м виробництв з| тпк|длтивими та ваккими

день мох{е встанов]т}оватись з подовженими перерв2|ми в робот| щивал1ст!о до

двох годин' врахову!очи час для в|дто!{инку та вживанття [эк| (вйпов{дно до

перел1ку профес1й' визначених колективним договором). |{|д час цих перерв

праш{вник мох(е в!дпутатися з м|сця роботи.

6.|.2. |{ри укладанн| щудового договору ознйомлтовати праш|внтл<а з

умовами найму, правипами внущ1лпнього Ф}дового розпорядку п|дприсмотва,

колективним договором та |тплшдми }ъ4ов.}ми в|дпов|дно до статг| 29 1{3п|{

}ща|ни.

6.|.з' €коронет*тя робоного часу д]1я прац|вник|в, зйнятих на роботах |з

шгк|длштвими умовами прац|, визначати в|дпов|дно до |[ерел1ку виробництв' цех{в,

профес|й 1 посад 1з штк|штивими }ъ4овами прац|, робота в яких дас щраво на

скорочену щтвал|сть робоного ти}с{'1' затвердя(еного пост2!ново}о 1(аб|нету

1м1|н|сщ|в !ща|тттт в|д 2|122001 ]ч{'ч 1б3. €короиена щив€|п1сть робочого тих(н'1

встановл}оеться колективним договором за.л1е}шо в|д результат|в атестац|| робоиих
м|сць за умов21ми шрац|.

6.1.4.[{ри тимнасовому знюкенн{ обсяг!в виробництва з мето}о зберех<ення

робоних м|сць | квал|ф|кованих прац|вник|в встанов]1}овати 3а згодо}о щрац1вника

ре}тст{\{ роботи з неповним робоним днем чи неповним робочим тия(нем з от1пато1о

прац1: в|дрядникам за факгиино виконану робоц, прац|вник.тм з погодинно1о

о11лато}о прац| _ вйповйно до в|длрацьованого часу.
6.|.5. Бстановлповыт:|4 в!дпов|дцо до 1!инного 3аконодавства 9кра|ни режим

прац1 | вйпочтдлку прац|вник|в |{|дприсмств.

6.|.6. |1адавати прац|втш.ткам щоР|чну оплачува}у в|щтустку в1дповтдно до
3акону }ща|ни ..|{ро в|дшустки>>.

6.\'7. [{адавати прац|вникам з ненормованим роботим днем щор1чну

додаткову от1лачувану в|дпустку за особливий характер роботи щивал|стто до
семи к2шендарних дн|в зг|дно з Фр|ентовним перел|ком роб|т, профес|й та посад

прац|вник|в з ненормованим робо.*тм днем' зайнятих на п!дприемствах' в
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установах | орган|заш|ях, що входять до сфери управл|нття Адм|н|сщац1|

.{ерхссшецзв' язку (додаток 1 3 ).

1(онкретна щивал|сть щор|нно| додатково| опланувано| в1дщ/стки

праш1вника 3 ненормованим робоним днем уст€!новлтоеться колективним

договором д'1я ко}кного виА} роб|т, профес|й | посад.
|{ерел|к посад кер|вник|в п1дприемств, установ та орган|зац|й, що входять

до сфери управл1ння &м{н{сщац{| !ерсх<спецзв'язку, перебуванття на яких

передбанас наданн'т додатково| опг!ачувано| в|дпустки 3а особливий характер

роботи та [{ щивал1сть' визначаеться наказом &м|н1сщаш|| [ер>кспешзв'язку.
Ёадання в|дпусток за ненормований робоний день г1ровадиться з

урахуванн'{м вимог частини пертшо| статт{ 10 3акону }ща|ни ..|{ро в|дпуотки>.

6.1.8' |1адавати пра]|вникам щор|тну додаткову в|дшустку за роботу з!

тшк|дгштвими 1вах<кими }ъ{овами прац| та за особливий харакгер праш| (статг| 7 | 8

3акону !кра|ни ..|{ро в|дпустки'') за €писками виробництв, цех|в, профес|й 1

посад' зйнят1сть праш|вник|в у яких дае цраво на щор|.пл| додатков| в|дгустки за

роботу 1з тшк|дгтивими 1 ваэккрпии умовами прац1 та особливуй характер прац|,

затвердх(еними г1остановото 1{абйец 1!1|н|сщ|в !ща|ни в|д |7.||-|991
м 1290.

(онкретна щивал{оть ц1,гх в|дшусток установл}оеться колективним

договором 3а|лех(но в|д результат|в атестац|| робоних м|сць за }ъ4овами прац| (п|д

чао над'!ння щор|нних додаткових в|дпусток за робоц з| тшк|дгтивими | вах<кими

умовами прац|) та часу зайн-ггост{ прац|вника в цих умовах.

6'|'9. 11адання в|дпустки без збере}кен1бт зароб|тно[ гштати провадиться в

порядку, визначеному статтето 841(одексу закон|в про працто }ща|тпа.

6.2' (торони вва)ка}оть за доцйьне рекомендрати кер{вникам |{1дприсмств:

6.2.1. Ёе допускати цриму1пення црац1вник1в:
до переходу на роботу з неповним роботим часом,

до в|дпустки без збере)кення зароб|тно| плати,

до поданн'{ заяви про звйьнен}1я у зв'я3ку з1 скороненн'1м !1иоельност| (або

тптату) до зак|нченн'1 сщоку поперед}кення'

6'2.2' |{ерелбанити встановленн;{ колективними договорами особливостей

регу]т}ов;}нн'1 робоного часу | насу в|дпотинку ощемих категортй прац|вник|в,

робота як!гх безпосеред{ьо пов'язана з обсщтовуванн'1м населен}{'{ та з

виконанн'1м роб|т п|двищено| небезпеки'

6.2.3. Рекомендувати кер|вникам |{|дприсмств вносити до колективних

договор|в умови щодо 3ацровад}кенн'{ трива.лост| робоного часу дгля ос|б, якт

ма}оть д1тей в|ком до \4 рок1в або дуттину-|нвал1да, ||а одну годину на ти}кдень

мен1ше в|д встановлено{ щивш1остт з| зберея{ен}ш1м розм|ру зароб|тно| гштати (з

урахуванням ф|нансових мо}к.т1ивостей |{{дприсмотв).



\4

6.2.4. |1адавати на зат\ити профспйкових орган|зац|й |{рофсп|лки

зв'язку |нформаш|то про зд|йснення на |[|дприемствах заход|в щодо:
- нале>кно| орган|заш|| соц|ально_побутового забезпечентля праш|вник1в

(орган{зацй гаряного харчуванн'1, робота сан|тарно-побутових прим|щень);

- цроведенн'{ зг|дно 1з законодавством меди!1них огляд1в црац1вник1в та

свосчасного | повного виконання рекомендац{й закгтточного акта за результатами
пер|одииного медичного ог]ш{ду прац{вник{в.

уш. охоРонА гРАщ

7. 1 . €торони домовилися'.

7.|.\. Розробляти та проводити заходи, спрямов'|н| на запоб1ганття ризикам
настан}ш1 нещасних випад{1в, на проф1лактику щавматизму | профес|йних

3ахвор}овань' приведен}1,1 уиов працт на
вимогами сан|тарно-г|г|ен1чних норм.

3абезпенувати зд|йснення права на

прац{внтлс{в у повному обсяз| в|дпов|дно

робоиих м|сщях у в1д!ов1дн1сть 1з

м1жнародних акг|в, ратиф|кованих }крайото та передбаиених 9годото про

асоц|ацй м}к 9ща|ното та €вропейським €отозом.

7.\.2. 1{ороку з.ше>тшо вй економ1чного ст21новища |{|дприсмства

рекомендувати кер|вникам |{|дприсмств збйьшрати вищати на охорону п|аш|

в|дпов|дно до 1(омгштексних заход{в дг1я досягненн'1 встановлених норматив1в. 1

п|двитцення |снугоного р|вня охорони праш| в порядку' але не мен1пе н1}к

законодавчо вст,|новлений м1н1мальний р|вень вищат на охорону прац|,

передбаненому колективним договором.

1.1.з. |{роводити комт1лексн| заходи' спрямован| на усуненн'1 тпк|длртвих !

небезпечттих факгор1в виробничого оередовища.

1.1"4' Рекомендувати кер|вникам |[|дприсмств визначати в колективних

договорах перел|к роб|т' на яких за умовами виробншдтва шрац|вник не мас права

в|дщ.иатися з робочого м|сця та використовувати час об|дтьо| перерви на св|й

розсуд.

7 .!.5. Рекомендувы[и кер|вникам |{|дшриемств забезпечити безпооередньо

на виробнтддтв{ системати(1не п1двищенн'1 р|вня об{знаност| прац|вник{в щодо
профйактики цберкульозу' гепатиц, в1]усЁ1Ау' серцево-судинних та

онколог|чних захвортовань, |х впливу на здороъ'я та економ|чнтй стан' а такох{

п|двтдл{ення ефективност{ проф|лактиттних заход1в.

1'1.6. Рекоменшрати кер|вник:|м |||дприсмств забезпечити орган|зац|то {

конщоль за п|дготовкото |[|дприсмств до роботи в ос|нтъо-зт.шловий пер|ол 2017-

201'9 рок|в.

охорону праш| та соц|альний захист

до нац|онального законодавства та



- орган|зовувати для праш|вник|в та представник1в |{рофсшйки зв'язку

необх|дного навчанн'1 з !титань охорони праш|;

- орган|зоврати своечасне | квал|фйоване надання пертшо| домедично|

нев|дкладно| медттчно| допомоги потерп1лггм в1д нетцасних випадк|в | авар|й

виробттитцв|;

||рофсп|лки зв'язку для здйснення щомадського конщол}о за додер}кан}ш{м

з!|конодавства про прац!о та про охорону 4Рац|, ооц|ально-економ|чних прав

прац1вник1в'
- з'шу{ати при

- забезпечувати безперешткодний досц.п до робочих м|сць представник1в

пощеб|, поз:}1штатних техн|чншх радник|в (експерт|в,

фах|вц|в) длля квал|ф|кованого розг]ш1ду ощемих аспект1в безпеки | гтгтет*т прац1.

- не допускати притягт{ен}1'{ до в1.щловйатьност| прац|втптк{в внаол1док

вчинених ними н€]лея(ним чином д|й щодо 3:!хисту сво]х прав 3 питань охорони

прац1, або праш|вник|в, як| в|дмови.}1ись в|д виконанн'т роботи тти з€ш1и1шигпа роботу
| магпд достатн| пйстави вважати' що вона становить безпооеРеАнто й серйозну

небезпеку длтя |х }1иття чи здоров'я, >к|1ття та здоров'я |нтших лтодей.

- впровад}кувати прощесивн| технолог||, досягненн'{ нау|<у| | техн|ки з

охорони прац{, засоб|в механ|зац1|, автоматизац;т та роботизаш|| д|л,шток

виробництва з ва;ккими та тпк1дллтшими умов'!ми пРащ| з мето1о змен1пенн'1

негативно] д|| тшк|длтивих фактор|в на прац|вник|в та поперед}кенн'{ профес|йних

3ахвор}овань.

7 .2. 
^д}|Ан1сщашй 

{ерх<спешзв' язку зобов' язусться :

7 '2.|.3д|йснтовати сво| повнова}кен}ш1 в галр1 охорони прап| в|дпов|дно до

3акону 9ща|ни .[[ро охорону прац|>>.

1 '2.2. 3д|йснтовати конщоль та прово ду{ги анал|з стану охорони праш1 й

по)1(ех(но| безпеки об' ект{в зв' язку.

7.2.з. |{роводити обл|к | анал|з црр[чин нещасних випадк|в на виробництв|,

профес|йних захвор}овань' розробпяти захош.1 ддля запоб|гання й та забезпеирати
конщоль за 1х виконанн'1м.

3а результатам|и анал|зу виробнитого щ'шматизму' а т2кож за под:1нн'{м

|{рофсп|лки зв'язку засщгховувати на колег|альному орган1 кер1вник1в

|{|дприсмств' на яких щапи]тиоя смертельн1, щупов| нещасн| випад{и або не

виконуоться заходи колективних договор|в щодо пол|птшенн'т умов 1 безпеки

прац{'

1.2.4. Брати у{асть у перег.тш1д| та розробш| нормативно-правових акт|в з

охорони праш| та |нтших нормативних докуметгг|в з питань охорони прац1.

7.2.5. Фрган|зовувати навчан}1'{ | перев|рку зн'}нь посадових оо|б з пит;}нь

охорони шраш|.
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7.2'6. 3дйсн:овати ко}гцропь та цроводити анал|з випадк|в виробниного

щавматизму, профес{йних захвор}овань т авщ1й на |{|дприсмствах га-гтуз|,

ор'''у{асть у розсл|дуванн| нещасних випадк|в на |{|лприсмствах, як1 п{длтяг:|}оть

спец1альному ро3сл|дуваннто, в|дтов|дно до |{орядку, затвердт(еного поотаново1о

1{аб|нету 1м11н1сщ1в !ща|ни в|д 30. ||'2011 ]ф !2з2. 3а результат!1ми анал|зу

обставин | притин ]х вртникттенн'1 забезпеирати розробку разом з профоп|лкото

заход|в, сщрямованих на пол1гплеттня умов | охорот*т праш|.

7.3. Адм1н|сщашй !ерхсспецзв'язку дорг{ае кер1вник2!м |[|дприемств за

у{астго виборних |{рофспйки зв'язку

забезпечити:
орган|в профсш|лково| орган|зац||

1'з.|. 3д|йснення на |{|дприсмствах розробки та виконан11'{ прощам
(захол|в) пол|птшенття умов (виробниних { сан1тарно-побутових) | безпеки прац1 як

скг{адово| частини колективних договор1в.

7.3.2' Биконанття заход|в з охорони щрац1, перел1к яких та суму витрат

визначити на п|дстав| статт| |9 3акону 9кра|ни ..|[ро охорону прац1'' та
колективних договор|в.

7.з.з. €восчасне проведенн'1атестац|| робочих м|сць праш;вник|в, зайнятих у
тттк{шгивих | важкттх умовах праш| д]тя встановленн'1 |хн{х прав на п|льгове

пенс|йне забезпеченн'т та |нтпих п|льг й компеноац|й, а т:}коя{ розробпення заход|в

щодо пол|птпешття умов праш| та оздоровленн'{ прац1внтлс1в.

7.з.4. Фрган|заш|то 1 проведен}1'1, за рахунок котшт|в |{|дприемства' навчанн'!

пращ|вт*тк|в, а тако>к профактиву з охорони црац| за затвердже1*гми прогр.тмами

не р{/цтт9 н}к 1 р2в на щи роки, а праш|вник{в, зайттятих на роботах з п|двищеното

небезпекФ0, _ один раз на р|к.

7.з'5. Фрган{заш|то \4а |[йприсмствах експертизи техн1чного стану
механ|зм|в, бул|вель | спорул щодо |х подаль1шого безпечного використ,)нн'1'

|{роведеттття обстехсетття буд|вель, споруд, як1 не екошщату1оться 1

створто1оть з?грозу виробни1тому персон.]"лу | наоеленнто, та в}!(иття заход1в щодо
|х демонтаку.

€кгладання щаф|ка виведенн'1 з екс11луатац|| об'скг|в, що перебува1оть в

авар|йному стан|'
Бформрання €торй про авар|йний стан буА|вель, споруд та |нх<енерних

мерея{ 3 мето}о кокщол1о за виведенн'1м

цроведенням гщоф|лактищлих роб|т'

таких об'скг|в з екст1щатац|] або

7.з.6. Безкотптовне цроведенн'1 попередн|х | пер|одичних медит{них огляд|в

прац|вн:дс|в, зайтятих на тшк1дгтивих | небезпе}1них роботах, прац|вник|в в|ком до

21 року, а т21ко)к на тих роботах, де € пощ еба у профес|йному лоборт { виконанн!

р-, ''-''дац|й 
затот}очного акта 3а результат;!ми меди11ного ог.]1'1лу праш1вниЁв
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зг|дно з наказом 1!1{н|стерства охорони здоров'я
]\ъ 246.

в|д 2\.05.2007

1.з.8' €прияти безперетпкодному проведенн}о виборними органами

профсп|лково| орган|зац|| |{рофсптлпси зв'язку громадського конщо'шо 3а

виконанням роботодавцями законодавства шро охорону праш{, забезпечен1{'1 на

|{1дприсмствах безпечних | нетпк|д]тивихумов прац|, виробниио| сан|тар||, а такох<

виконанн'1 вимог виборних профсп|лпсових орган|в 1цодо усуненн'{ ви'{влених

недол|к|в

7.4. |{рофспйка зв' язку зобов' язуеться:

7 .4'\, 3дйстповати щомадоьт*тй ко}гщоль за додерх{ан}1'{м роботодавцями
3:1конод'|вства про охорону пРац|, створенн'1ш{ безпечних | нетшк|длливих умов
пращ1, н;}ле}1(них виробнияих та сан|тарно-побутових ).мов' забезпечен}у1м

прап|вник1в спецоддгом, спецвзуттям, |тшт:тлтли засобами йдтш|дуального та

колективного захисту; викон;1нн'{м в1длов1дних прощам та зобов'язань

колективн1гх договор{в з цих питань та вносити за результатами цього конщол}о
в|дпов|дн| подантля кер|вникам |{|дприсмств, Адл|н|сщац|| [ерхсспец3в'язку,
дер}кавним конщ о]1то}от1им органам, 1{аб|нету 1м1|н|сщ|в }щайи.

7.4.2. у випадку в|дмови роботодавц|в усунуги пору!пення щудового
законодавства' |н|ц|товати ро3гляд цих питань €торонами !,]тя в}(иття необх|дних
заход|в ре2грання або зверненн'1до судових орган1в.

7.4.з' |[редстав.]штти |тггереси .штен|в |{рофспйки зв'язку пй час розгляду
заяв { щудових конфл1кт|в з охорони прац1 та в|дш:кодранн'1 в повному обсязт

1пкоди' заподйно| праш|вников| калйтвом або ттптлим у1пкод)кенн'{м 3доров'я,
пов'яза}п{м 3 виконанн'тм ним щудових обов'язйв, зг|дно з чинним
з,!конодавством }ща|ни.

7.4.4. Брати у{асть:
в атестац|| робо.птх м1сць | надавати цропозиц1| вщпов|дно до 3акону

!ща|ни ..|{ро охорону прат{|>>, а тако)к у вир1тшенн| конфл|кт|в з ттит:}нь умов 1

охорони прац1;

у розсл|дуватшт1 нещасних випадЁв,
виробттгтцтв| та надавати у раз| необх|дност| сво| висновки;

у робот| ком|с|й з перев|рки знань з охорони прац1;

у проведенн| навчань' нарад, оем|нар|в профакгиву з охорони праш|;

у заходах 3 охорони прац|, як{ провоштть |[редставник власника.

7.з.1' Ёадання виборним орган'!м профспйково{ орган|зац|| |{рофспйки

зв'язку необхйно] зв1тно| |нформаш|| та {нтших матер|ал|в з охорони црац1.

профзахвортовань, аъартй на
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у111' соц1Альн1 гАРАнтш,
гАРАнтт| дтяльност1 пРоФсп1лки

8. 1' €торони домовились:

8.1.1. Фшрагцовати протягом 2017 - 2018 рок{в доцйьн|сть створення

недерх(авних пенс|йтих фонд|в на п|дприемствах гащ'з|, де вони ще не отворен|,

за у{аст1о праш|внтлс|в цих |{|щтрисмств зг|дно |з чинним законод:|вотвом' с|1рияти

тхн|* д|яльност| нерез пенс|йн| в|драхуванн'т до них на користь сво|х прац{вник|в

з мето}о пйвищет*тя |х соц|ального захисту.

8.|.2' (лрияти збйьтпенн}о щороку чисе]тьност{ прац|вник|в ! член|в |хн|х

с|мей, що оздоровл}о}оться в санаторно-оздоровчих зак]1адах, за рахунок бйьш;

ефекгивного викорисп!нн'{ котпт|в |{{дприсмств, профспйкових орган|заш|й.

8.1'з. €прияти проведенн1о гендерно] пол|тики в гаггр|.

в. 2. Адм1н|сщашй [ер>кспецзв' язку дору{ае кер|вникам |{|дприемотв :

8.2.\. |{ередбанати в колективних договорах |[|дприсмств зобов'язанття

щодо ооц1ального захисту прац|вник{в, яЁ вийлтшшт на пено|то | не пратцототь, як|

ощим2).]1и |нвал|дн|сть внасл|док щудового кал|г(гва ъта |{|дшрисмств| а6о

профео|йного захвор}оваът|{я та ой'ям прац|вник|в, загиблих на виробництв|
(в|дпов|дно до ф|нансових м оя{]1ив остей |[1дприсм ств )'

8.2.2. |{ттгання соц|ального розвитку |[|дприсмства' ъ\ада!||тя црац1вникам
соц{альних п|льг, гарантй, |.н:пих заохочр2|пьних | компенсац{йних ви1ш1ат, яй не

передбаиен| т{инним 3:1конодавством }ща|ни або як| провадяться понад
вотановлен{ з'1зт{аченими актами норми' за рахунок котшт{в |{|дприсмств
вир|тпусться |{|дприемством за погод}кенн'{м 3 первинно}о профсп|лпсово}о

орган|зацй |!рофсп|лки зв'язку. |{ерел|к цих п|льг, гаратгг|й, 3аохочень 1

шрофсп|лковим орган1зац1ям8.2.з' Б1драховРати ко1пти первинним профсптлковим орган1зац1ям

|{рофсп1-гшси зв'язку на культурно-масову, ф|зкультурну та оздоровчу роботу в

розм|рах, передбанених колективними договорами, а]1е не мен1пе н|х< 0,3 в|дсотка

фо"ду от1л1ати прац| в|дпов|дто до 3акону 9кра|ни ..|{ро профес|йн| опйки, |х

права та гараггг|| д1ялльност|>.

8,2.4. |{ередбаиати в колективних договорах |[|дприсмств розм|р | виплату

щотшово| винагороди особам' нагород}кеним урядовими' гащ8ев'1ми' в|домиими

та йшттдди нагородами.

8.2'5. [прияти з'1пу{еннто до зан'1ть народно}о творн|стло прац|вниктв 1

член|в ]хн|х с|мей на баз| культурно-осв|тн|х заклтад|в | гуртк|в при |{{дприсмствах
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власност|, використову|очи для цього вс| мо>клив|

дх(ерела ф|нанср,}нн'т.

в.2'6' (лрияти розвитку ф|зкультрно-спортивного руху в !ща|нт, з,ш1у{ати

до системати!{них з2!}ш1ть р|зними формами ф|зитно| культури та масового спорц

прац|вник|в, .штен|в |хн|х с|мей, у тому числ| оо|б, об'еднанутх у ф|зкультурно-
спортивн1 товариотва.

8'2'1. Бх<ивати заход|в, опрямованих на проведенн'т оздоровчо| кампан1|

серед д|тей, нас2|мперед |з соц|ально незахищених родин, в|дпов|дно до норм

чинного законодавства.

8.2.8. (прияти ств0ренн}о на |{1дприемствах колектив|в ф|зиино| кульцри {

спортивних клуб{в, а в щудових колективах |з чисельн|стто не мен1ш як 500 ос|б _

передбан ати у 1штатному розшис{ посаду |нсщуктора з ф|зиино| кульцри | спорц,
водночас не допуск:!}о!{и скорочен}1'{ 1штатних одиниць за3начених фах|вц|в'

8.2'9. Бносити до колективних договор|в шолох(енн'1, що забезпечу!оть р1вн|

права та мох01ивост| хс|нок | чолов|к1в.

8"2.10. |{итання передан| в оренду булинк|в, споруд, прим|щень, кощ|
використову!оться культшними | л|кувально-о3доров1тими 3:}к.т1адами, як1 с

дер}(авното власн|стто, вир|тпувати орендодавцем за у{аст}о виборних орган|в

профспйково| орган1зац|| |{рофсп{лки зв'язку, що д|с на |{|дщлрисмств|.

в. 3. Адм1н|сщашй {ерхсспецзв' язку зобов' язуеться :

8.3.1. (трияти реал|заш|| прав | гаратгг|й д|яльност{ профсп|лок,

встановлених чинним законодавством' не дощ/скати втру{ан|1я в |хнто дйльн|сть.
обмех<ення прав або перетшкод}€нн'1 |х зд|йсненн}о.

8'3'2. |{огодх<увати з виборним орг:|ном профсп1лково| орган|зац|| введення

в д1}о г'шу3евих нормативних акт|в, як1 м{стять питання щудових | соцтально-

економ|чних прав та |тггерес|в прап|вник|в галр|.

8.3.3. 11адазати рекомендац|| кер!вникам |{1лприсмств щодо по11|ирен}{'{ на

вибортштх | тштатних прац|вт*тк|в профсп|лкових орган|зац|й |{рофсп|пки 3в'я3ку
пйьги та гарант||, як1 д|тоть на |{|дприсмствах | перелбачен| колективними

договорами'

8'3'4. 3абезпенрати моя<лтш|сть розм|ш1рати власту |нформаш|то у
прим|щеннях { на територ|| |{|дприемств у досту{1них д'!я прац|вник|в м|сцях { на

веб-оайтах.

8'3.5. Ёадавати рекомендац|| кер|вникам |[|дприсмств щодо зал|и1шення

чинного порядку збирання та в|драхранття шрофспйкових внеск|в через
|{рофспйкибухгалтер{| |{|.щтрисмств на п|дстав| ттисьмово\ заяъи члена

прац|вник|в зв'язку з обов'язковим внесенням ц{с1 норми до

договору'

колективного
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11адавати рекомендаш|| кер|вникам |{|дприсмств ш{одо надання

прац|вникам |{|дприсмств, як| обран{ до профсп|лкових орган1в | не зв|льнен| втд

сво|х виробнитих чи слу)кбових обов'язк{в, вйьний в|д роботи нас (але не мен1ше

н|хс 4 години на тия{день) дгтя виконанн'т щомадських обов'язк1в в |нтересах

щудового колективу' у{аст{ в робот| виборних профсп|лкових орган|в, а такоя{

додаткову в|дпустку щивал|стго до 1шести к€!.л|ендарних дн|в ъта час

профсп|лкового н,шч2|нн'1 з| збере;кенн'1м оередньо| зароб|тно] гштати на умовах | в

порядку' визначених колективними догов ор'1ми.

3.4. |{рофсп1лка зв' язку зобов' язусться:

8.4.1. (лрияти ф!."*ц|о"ув'}ннто мере:к| дитя!тих оздоровчих заклад|в,

шроведеннто с|мейного в|дпотинку та л|куватлгшо праш|вник{в {'тлен|в |хн|х с|мей'

8.4.2' Брати у{аоть в орган|зац|| дозв|лшля праш|вник|в | шроведенн!

оздоровттих | опортивно-масових заход|в, конкурс|в 
'}маторського 

мистецтва'
профес|йно| майстерност|, худох{ньо] самод|яльност| та |тш:ргх заход|в за у{астто
прац{втпшс|в гащз|'

8.4.з. |{ровадлти у стотад| ком|с|й 1з соц|ального сщахранн'{ конщоль 3а

повното}о та свосчасн{стто стш1ати сдш{ого внеску на заг,|г|ьнообов'язкове

дерэт(авне соц1ашьне сщахуванн'1' поданн'1м в|домостей до системи
персон|ф|кованого обл|ку, |нформуванням засщахованих ос{б про нарахранн'{
сщахових внеск|в, використанн'тм на [{|дприсмствах котпт|в за

заг[|*]1ьнообов'язковим дерх(авним соц|альним сщахуванн'{м на ви11л{ату

матер|ального забезпечентля та над,!нн'{ ооц|альних поолуг в|дпов{дно до
законодавотва { колективного договору.

!х. зоБоБ'93АЁ}1,{, пРоФсп1"]1ки 3в'язку

|{рофсп{лка зв' язку зобов' язуеться :

9'|' |[редстав['яти законн| йтереси праш|внтлс!в галуз|, на яких
по1шир}оеться дй ц1с| !годи.

9'2' 3дтйон}овати щомадський конщоль за:

9.2.1' Аодерхсант{'1м .трудового законодавства на |{|дприсмствах) надавати
правову допомогу первинним профспйковим орган|зац1ям у проведенн| захисту
законних прав та |тггерес|в .шлен|в га.л1узево| профсп|лки. Ёа п|дстав| отатт1 45

1{одексу закон|в про пра1цо }кра|ни рекомендрати роз|рванття конщакт|в 3

кер|внтлсами |||дприемств' як1 пор1ттулоть 3'}конодавство про пра1цо.

9.2.2. {одерхсанншл роботодавцями законод2шства про пращ[о та поло}кень

ц|е| }годи. |{адаъати прац|вникам, на яких по1пир}о€ться дй ц|е| }годи,
консультативну допомогу з цих питань.
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9'2.3. [творет*тям здорових | безпечних умов праш| на виробництв| та

забезпеченн'1м праш|вник|в необх|дним спецодягом | опецвзуттям, |нтпими

засобами 1нддв1дуального та колективного 3ахисту вйпов|дно до 3акон|в 9ща|ни
,.|1ро охорону пРац|> та <|{ро профес{йн| спйки, |х права та гарант|| д|яльност|".

9.з' Ёадазати членам |{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку 9крайи правову

допомогу з питань з'}конодавотва цро пращо та провоштти правороз'яснтовальну

роботу, в тому числ| через засоби масово| {нформаш1[; представ;шгти в необх|дтих

випадках Фудов| й соц|ально-економ|.*т| права та |нтереси'штен|в профспйки в

судових та 1нтших органах дер}{(шно| влади й м1сцевого самоврядування

в1дтов|дно до законодавства.

9.4' |нформувати вйпов|дн1 оргатшт викон,шчо| влади шро факги пору|шень

3аконод:шства про пра1цо, усунен1ш1 яких пощебуе дер)к€шного вщу{ання.

9'5' €прияти забезпеченнто додер)к€1нн'т трудово] дисцит1л1ни на

|{|дприемствах' проводити серед прац|вник|в галр! роз'яснлов€).льну робоц щодо
1шк|д'|ивост| вх<ивангтя ,тлкогольних | наркоти1{них речовин.

9.6. (лрияти недопущенн|о колектив1п{х щудових конфл|кт|в та владнанн1о

непорозум|нь за умови викон:|нн'1 |{редставником власника взятих ъ1а себе

зобов'язань зг|дто |з ц1сто }годото | колективними договорами.

9.1.Братиу{асть в орган|зац|| оздоровленн'{ праш|втптк1в {.тлен|в |хн|х с|мей.

9.8. Разом {з Адм|н|сщаш|сто !ерхсспешзв'язку забезпенрати орган|зац{то |

проведенн'1 г2|лузевих оглтяд|в, конкурс|в професйно] майстерност1, фестивал|в
самод1ятьного мистецтва { народно| творност|, опартак|ад { маоових спортивних
3м;гань' |нтших заход|в культурно-осв|тнього { ф|зкультурно-оздоровчого
спрямуванн'{, орг,)н|зац|] дозв|"гштя прац{вник|в.

9.9' 3абезпечити у{асть предотавник1в |{рофсп|лп<и зв'язку в розсл|дуванн!
нещасних випад<|в на виробництв{, розроблет*л| заход1в щодо [х усунення.

9'10. 3абезпечити у{асть цредставник{в ||рофсп|лпси зв'язку в розробленн|
заход|в 3а результат2!ми анал|зу стану охорони праш|, авар|йност1 та щ2шматизму'
спрямованихнапол1гпленн{ ушов та охорони прац| на |[|дприсмствах.

х. соц1Альнв пАРтнвРство

10.1. €торони будутоть сво| в|дносини на принципах соц|ального
партнерства д]б1 створенн'1 необх|дтптх умов д:тя стаб1льно| роботи, розвитку
|{|дприемств, зростанн'{ р1вня життя пращ|вт*гк|в та |х ооц|а-гьно-правового

3ахисту.

10.2. €торони домови]1ись:
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|о.2'\ €пйьно обговортовати 1титанн;{ п1двтдт{ення р|вня зароб|тно|

|!лы[и, забезпечетштя зайнятоот|, пол|птшення умов прац| та встановленн'т

додаткових соц{альних п1льг у ме}1€х сво]х повнов0кень.

|0.2.2. Бносттги до 1{абйету 1м1|н|сщ|в !ща|ни щропозиц|| щодо зм|н та

доповнень до т{инного законод€шства, а тако}к пртймати власн| р|тшення з уо|х
т]итань соц{ально-щудових в1дносин, що с шред\4етом ц|е| 9годл, ли1пе п|сля

попереднього сп|льного ргод}кен}#1.

|0.2.з' Розглгядати мохспив1сть вкг|}очення до ск]1аду колег|альнттх орган|в

Адм{н{сщац|| Аертсопет1з в' язку пр едстазниЁв |{р офсп|лпси зв' яз ку.

|0.2.4. [авати спйьн| рекомендац|| |{йприсмств;}м для
колективних договор1в.

формрання

|0'2.5. Ёе пртймыти в односторонньому порядку р11шень з основних пит21нь

стосовно соц|альних, економ|!{них' культ}рних прав | |нтерес|в прац|внтл<{в, як1 с

пред,{етом ц|с| 9гошд' |{опередттьо ргодх(рати так1 р|тпення 111]шгхом переговор|в
| коноультац1й.

10,2.6, 3абезпечуват\4 у{асть виборгтих орган|в профспйково| орган|заш||

|{рофсп|лки зв'язку у прийтлягт| р|тпень щодо прит1иненн'1 д|яльност1
неефективних |[!дприемств (крй випадс|в банщутотва), а т,)кож щодо
ресщуктшизац|] п1дприсмств | зм|н форми власност|.

10.2.1. 3абезпетуъати роботодавц|в |{|дприсмств, виборн| органи
профсп|лково] орган|зац|| |{рофсп|лшси зв'язку мето.щ{чними розробками з т1итань

соц|ального' г|равового захисц т безпеки праш| прац|вник|в.

10.2.8. |1адаватц на за1тити виборних орган{в профсп|лково| орган|зац{[

|нформац1то, яка е в розпорядх<енн| роботодавця' з питань умов та оплати прац1

праш|втшгк|в 1 'й нормуван}ш1' а тако}к соц1ально-економ|чних питань д|яльност|
|{|дприемств та викон2}нн'1 колективних догов ор1в.

10.2.9. Ёа принципах соц|ального партнерства проводити зусщ|и|,
консультац||. 1нформувати |1рофсп|лку зв'язку про 11лани | напрями розвитку
галуз|' запроцтувати || представник|в д]1я у{аст| в нарадах' колег|ях з питань' що
сто су[оться щудо вих, соц1ально- еко ном 1чних |нтерео|в шр ац{вник|в гащз|.

Брати г{асть у заходах на з:)про1шенн'{ |{рофсп{лпси зв'язку.

1 0. 3 . Адмй1сщацй !ер>кспецзв' язку дорг{ае кер|вникам |{1дприемств :

10.3'1. Ёа вимогу |{рофсп1лки зв'язку нада3ати в тих<невий терм|н
в|дпов|щт| докуълеттти, йформаш1то та пояснення, 11]Ф отосу!оться додерх(ання
з'1конод:шства про працто' умов прац1, викон21ння зобов'язань }годи 1 колекгивних

договор|в'
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свят.
10.4. €торони провадял.ть заходи щодо святкранн'1дер}кавних | профео|йних

х|]. контРоль 3А виконАнн'{м утоди 1

в1дпов1дАльн1сть стоР1н

1 1.1' €торони домовилу:-.с*.

11'1.1. 1{онщоль за виконант{'1м !годи проводити ком|с|сто, сформовано}о

€торонами.
(ом|сй не р1дтше н}к 2 рши на р|к п|дбивае п|дсумки реал|заш|| ц|с| 9годи.

9 раз| ви'1впен}{'1 пору!пень у виконанн{ 9года ком|с|я робттгь поданн'1 особам, як{

п|дписали ||'

||'|.2' €торони у двотижневий сщок ро3г.тш{да1оть поданн'1 ком1с11 та

пртйма:оть р|тшення в 1тисьмов|й форм|, яке с обов'язковим до викона1{1{я'

11.1.3. €амост|йно впровад)крати механ{зм зд|йснення конщол}о за

виконанн;{м полоя{ень | норм }годд.

||.|.4. €торони, як| пйгптоыти !году, щор|ино зв|тутоть про || виконан}1'{ на
зао{даттттях ово|х колег|альгшгх орган|в.

11'1.5. 3а порушленн'1 чи невикон2|нн'{ полоя{ень }годи, ухи.т1'{н}ш1 в|д утаст|
в переговорах, 3а ненадан}т'{ свосчасно |нформац||, необх|дто| д.]ш{ колективних
переговор1в | зд|йснення конщо.]1}о, €торони несугь вйповйальн|сть зг|дно з
.1инним законодавством }ща|ни.

11.1.б. |{ри невиконанн| на |{{дприсмств| полох{ень' норм | умов }годи
засщлховувати зв|т кер1вника |{|дприемства | голови профспйково| орган!зац|| на

спйьному зас|данн| €тор|н.
3в|т 3асщлховустьоя в м1оящттй терм|н п{сля ощимант{'1 письмово|

|нформац|| в|д профсп|лкового ком|тец або за |н1ц|ативото одт|е| з| €тор1н.
3а резу.гьтатами засщп(овранн'{ пртайматоться вйповт:цт| р|тшення, у т.н. |

1цодо вйпов|дальност| посадових ос1б.

|2.\. ц1 критер|| розробпено з мето}о визначенн'т стану виконанн'1

зобов'язань €тор|н та орган|зац|т ефекгивного конщол}о.

|2'2. гт1дчас розгляду стану викон€тнн'1 }годи на зас1данн1 сп|льно| робоно|
ком|с|| €тор|н щодо проведенн'1 конщол}о за виконан}1'1м }годи (дал{ - ком1с1я) за

п{дсуълкашти роботи за вйпов|дтпп} зв|тний пер1ол €торони
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застосову}оть так| оц|нки виконання положень
(виконусться), (не виконано>).

9годи: ((виконано),

|2.з. [луманення терм|н|в оц|нок виконання полох{ень }годи та умов !х
застосування:

(<виконано>> ця оц|нка застосовуеться до полоя{ень |з ф|ксованим
терм|ном виконання або як| сформульован| як завер1шена д|я, в раз| !хнього
виконання в повному обсяз| на час лтдбиття п|доумк|в ком1с!ето;

<(викону€ться>) ця оц|нка застосовусться до полоя{ень' як|
сформульован| як правило або принцип повед|нки €тор|н чи !хн1х суб'скт|в
протягом усього строку д|? }годи, 3а умови зд1йснення у зв|тний пер|од
в|дпов|дних заход|в |з рей|зац|] цих полох{ень;

<(не виконано>> _ ця оц|нка застосовуеться до поло}кень, як| виконан| не в
повному обсяз| або з яких не проводилася робота на час л|дбиття п1дсумк|в
ком|с|ето, |з зазнаненням причин ]х невиконання.

х111. зАклточн1 положвнгу1

13.1. €торони домовилися:

13.1.1.3м|ни | доповнення до }годи вносити п|сля попередн|х
переговор|в за взаемно}о згодо}о.

\з.|.2. Разом тлумачити окрем| поло)кення 9годи.

13.1.3. 11адавати мо>клив!сть |нтпим профсп|лковим об'еднанням та
об'еднанням роботодавц|в, як| не бралиунаст| в переговорах, присднуватися до
!годи протягом усього строку !| д1| за умови, якщо вони в|зьмуть на себе
зобов'язання щодо !1 виконання в|дпов|дно до поряА(}, який визнано коя{но}о
[тороного.

}году п|длиса:ти:

в|д Адм|н|страц||!ержавно| в1д |{рофес|йно| сп|лки
слу;кби спец|ального зв'язку та прац|вник1в зв'язку !кра|ни:
захисту |нформац|| !кра}ни

|олова [ерясавно[ служсби
спец1ал 'язку та захисту

. €вдоненко м.м. €тародуб

|олова [1рофсп!лклл
прац!вник|в зв'язку 9кра|н*и

Р*'я"}т{ж\@:тБ

*

Фб
20|7 року 2017 року



[одаток 1

до [алузево| угоди

(оеф1ц!енти сп!вв1дно!пень
тарифних ставок

роб!тник1в галуз1 за квал1ф!кац|йними ро3рядами

|{рим|тка: м|сячна тарифна ставка визначасться мно}кенням в|дпов1дного
тарифного коеф|ц|снта на' м|н1мальний пооадовий оклад' визначений в
колективному договор1 п1дприсмства.

|(атегор1я

роб|тник1в
РозРяди

| 11 п1 1у у у1 у11
Р11ясрозрядн тарифн коеф!ц|снти

1,0 1,09 1.17 1,31 1.51 1,75 1.82
[арифн1 коеф ц|енти

!ля погодинник1в:
в|дрядник|в

1,20 1,3 1 1,4 1,57 1,91 2,|о 2,18

!ля роб1тник!в,
зайнятих ремонтом
та нс}лагод)кенням
ооновного
техн1чного
обладнання

|{огодинники|
в1дрядники

|,з2 1,44 1,54 |,7з 1,99 2,з| 2,4

1{абельники-
сг{агов{!"льники,

роб|тники
експеримент[!'!ьних
майстерень
науково-досл1дних
|нститут|в

1,60 1,74 \,в7 2,10 )^) 2,80 )о



!одаток 2

до [алузево| угоди

}(оеф1ц!енти сп1вв1днопшень посадових оклад1в
(оклад1в) техн!чних слуэпсбовц!в, роб|тник!в галуз1

до м1н!мального посадового окладу

Ёазва профес!й 1{оеф!ц1енти сп1вв|дно!цень

€ортуваттьник по1птових в|дправлень
вироб1в друку, оператор г{о111тового
зв'язку, оператор електрозв'язку,
рад|ооператор. фото оператор

1 класу
2 класу
3 класу

\,78
1,66
1,40

Фператор рад1онастотного контрол}о

1 категор1|
2 категор1|
без категор||

2,00
1,87
1,,57

1елефон|от дов|дково? слуясби м|сько]
телефонно| мереэк|

1 класу
2 класу

1,67
|,51

Фельд'егер |з спец|альних доручень 2,з9

Фельд''сгер,
Бкопедитор (з оброблення в1дправлень
опоц1ального зв'язку, м1экнародних
в1дправлень,,БР1$'') 1 класу

2,0

Ёксподитор (з оброблення в1дправлень
спец1ального зв'язку, м|я<народних
в1дправлень,,ЁР15") 2 клаоу

1,88

.

Фброблтовач замовлень за передплато}о'
к1оскер

1,39



[{родов>ке ння до датка 2

|{рим1тки:
1. Розм|ри посадових оклад1в (оклад1в) техн1чних слуэкбовц!в, роб|тник|в

визначатоться мно)кенням в1дпов|дного коеф|ц1снта сп|вв|дно1пення на м1н1мальний
пооадовий оклад' визначений в колективному договор1 п1дприсмотва.

2. 1елефон1стам ! телефон|стам м|хсм|оького телефонного зв'язку, як| пост|йно
працто}оть на м1яснародному зв'язку, а тако)к оортувальникам' екопедиторам ,,БР18''1 операторам зв'язку, обробникам замовлень за г{ередплато}о, операторам
г{о1птового зв'язку, пост|йно зайнятим на роботах з обробки та сортування т|льки
м}кнародних по11]тових 1 телеграфних в|дправлень, встановлго}отьоя надбавки до
окладу в розм|р| \0 %.3азначена надбавка мо)ке заотооовуватися за умови, якщо
цим техн1чним слу:кбовцям не встановлено надбавку за знання | використання в
робот| 1ноземно| мови.

з. ?ехн1чним слу>кбовт{ям, як| волод|тоть |ноземно}о мовото та використовуготь
!1 у практичн|й робот|, встановл}ототьоя надбавки до окладу (тарифно? ставки) за
знанн'т одн1с| мови в розм1р| \0 о^, двох | б1льтпе мов - |5 %.

4. |{осадов| оклади телефон1отам дов|дково| слуэкби м1ських телефонних мере)к
емн1стто б1льште н1хс 100 тио. номер|в вотановл}о}оться за коеф1ц1снтами
оп1вв1дно1пень' передбаненими для телефон|ст|в м|ського телефонного зв'язку.



{одаток 3

до [алузево| угоди

(оеф1ц!снти сп|вв1дногшень розм|р1в посадових оклад1в
(оклад1в, тарифних ставок) прац|вник|в наскр1зних профес!й

до м!н!мального посадового окладу

[1азва профес!й }(оеф!ц1снти
сп!вв|дно1пень

1 . 3ав1дувач| : канцеляр|?, центра-ттьного складу |,6з - 2,00
2. 3ав|ду вач ма1|]иног{исного бторо ;

стщтлий: касщ)' |нкасатор, |нспектор; стенограф|отка
1 категор||, секретар-стенощаф|стка

1,50 - 1,89

1
-). 1{аоир' |нкаоатор, 1нопектор; зав|дуваи|: арх|ву,
гооподаротва' ск]таду' коп1}овально-
розмно)кув.ш|ьного бторо' фотолаборатор!|'
стенограф1стка 2 категор|т' друкарка 1 категор||

\,з8 - |,16

4. фукарка 2 категор||, екопедитор |з перевезення
ванток|в, отарштий табельник' оекретар навчально]
чаотини, ог{ератор диопетчер оько| олу:кби

1,25 - \,61

5. €екретар-друкарка' секретар' агент з поотачання'
рах|вник, кресляр' к{!'1ькулятор, нарядник,
обл1ковець, табельник, коп|товальник' експедитор'
зав1дуван комори ц|нностей, музейний доглядаи

1,13 - 1,50

6. Р1атшин1ст |з прання та ремонту спецодягу

2 розряд
роб|тник виробниних л.вень

1 розряд
2 розряд

1,50

1,25
1,50

7. Фператор котельн1:

розряд
розряд
розряд
розряд
розряд

2
.
-)

4
5

6

1,25

1,з2
1,45

\,6\
1,80

8. 1(ом1рник 1,38 - 1,50
9. 1{атптелян, п|дообний (транопортний) роб1тник,
св|тлокоп1товальник' склопротиральник

1,20 - 1,25

10. [{рибиральник територ1й, прибиральник
виробниних прим|щень;
вагар' воз|й' оад1вник, дв|рник, ог{ал}овач

1,25

1,13



|{родов>кення додатка 3

1 1. €клощаф1от (ротаторник)

2 розряд 1,25
12. Бод1й електро та автов|зка

2 розряд

Бод|й самох|дних механ|зм1в,
замовлень

1 розряд
2 розряд

приймальник

1,3 8

1,25
1,38

1 3. |{ал|турник документ|в

2 розряд
3 розряд
4 розряд

\,2\
1,25
1,3 8

| 4' |1атир2ш!ьник п|длоги \,2\ - 1,25

15. Фператор елекщонно-обчислгов€|пьних
обчиолтовш1ьних ма1пин

2 розряд
3 розряд
4 розряд

та

|,6з
1,80
2,00

16. Фператор комп'готерного набору

2 категор1я
1 категор|я

1,70
1,88

|7. Фператор
ма1||ин:

2 категор1я
1 катогор1я

ког{1}овальних розмно)кувальних

|,6з
1,7 5

1 8. 1нотруктор виробничого нйвчання |,89 - 2,з8

19. Роб1тник з благоустрото (на роботах з видалення
нечистот врунну) [,63 - 1,вв

20. Бод|й транопортно-прибирально| ма111ини 1,38 - 1,50
2 1 . [ ардеробник' к}Р' €Р, сатураторник' прибир.ш{ьник
олуя<бових прим|щень, птвейцар, куб1вник 1,00

22. (тартлий стороя<
€торояс

1,50
1,25



|{родовя<ення додатка 3

2з. 9ерговий бторо перег{уоток' конщолер на
контрольно-пропускному пункт1 |,25 - |,6з
24 . 1у1арку в,ш1 ьник' л | фтер 1,13
25. /!1фтер при 1пвидкост1 руху л1фт1в:

вуд2,5 до 5 метр|в за секунду
в1д 5 до 7 метр|в за секунду
лонад7 метр1в за оекунду

1,25
1,3 8

1,50
26. Фператор
коп|говання

апарат1в м1кроф|льмування 1 1,3 8

27 'Банта)кник \,10 - 1,90
28. Фхоронник:
1 розряду
2 розряду
3 розряду
4 розряду

1,00
1,,07

1,13
1,31

|1рА1 <!1 в язок)>
лъ
л/л Ёазва профес!й

(оеф1ц1снти
сп!вв|дно1шень

2 э
1 [{риФир альник територ1| 1.25 - 2.00
2 |[ал|турник документ1в :

2 розряду 1,21 - 2,\0
3 розряду 1,25 - 2,40
4 розряду |,з8 - 2'60

1
-) Фператор електронно- обчиолтовальних ма111ин :

2 розряду |,6з - 2'5о
3 розряду 1,90 - 3,00
4 розряду 2,00 - з,50

4 Фператор коп1товальних | розмноя<увш1ьних
ма1пин ((Рм):
2 категор1? 1,60 - 2,50
1 категор|? 1,70 - 2,90

5 €екретар, агент з постачання, кресляр, обл!ковець'
табельник, коп|говальник' зав1дуван комори
ц1нностей

|,|з -2,50

6 |7рибиральник слуя<бових. прим1щень, кур' ср 1,00 - 2,00
1 Фхоронник:

1 розряду 1,00 - 2,64
2 розряцу 1,07 - 2,82

8 9ерговий бгоро перепусток' контролер на
конщольно-пропускному пункт| 1,25 - 2,63

9 Бантокник 1,70 -2,50



кп (у(( |!ецзв-я3ок>>

лъ
п/п Ёазва профес|й

(оеф!ц1снти
сп!вв1дно[цень

1 2 1
-)

1 {иректор 1{онтракт
2 |{ертпий застуг{ник директора 4,27-4,51
1
-) 3аступник директора - головний |нхсенер 4,27-4,51
4 3аступник директора |з забезпечення 4,27-4,51
5 [оловний бухгалтер - нач€штьник в1дд1лу 4,27-4,51
6 3аотупник головного бухгалтера з,2|-з,64

7 з,00-з,2\

8 Ёачальник в|дд1лу з,00-з,42
9 3аступник нач,|"льника в|дд|лу 2,79-3-21
10 [оловний опец1ал1ст 2,79-з,2|
11 [{ом1чник директора з техн|чних питань 2,58-з,2|
12 |{ом|чник директора 1з зага-гтьних питань 2,58-з,21
13 Ёачальник центру 2,42-2,79
\4 3аотупник начштьника центру ) )1-) А")2)2 ! 

') 'р

15 Ёача-гтьник сектору 1,97-2,27
\6 Ёачальник цеху ) 1)_) )'7

-)\- -)2 |

\7 3аступник начальника цеху 1,97-2,12
18 Ёачальник д|льниц| 1,82-1,97
\9 |{ров1дний спец|ал1ст |,7з-|,97
20 |{ров|дний спец1ал1от з кадрово| роботи |,7з-|,97
2\ |{ров1дний бухгалтер \,7з-\,9]
22 [{ров|дний економ1от |,7з-|,97
-1/.э |[ров1дний фах|вець з догов|рно| роботи |'7з-!,97
24 |[ров1дний торисконсульт |,7з-|,97
25 [{ров1дний 1ня<енер |,7з-|,97
26 Референт 1,64-1,92
27 €пец|ал|ст 1 категор|| |,7з-т,82
28 Фах1вець з кадр|в 1 категор1| |,7з-|,82

29
Фах1вець з суг{роводу дер)кавних закуп1вель 1

категор1| \,7з-\,82

30 Фах|вець г{о тендерам 1 категор1| |,7з-|,82
31 Бконом1ст з ф|нансово| роботи 1 категор1| |,7з-|,82
з2 Бухгалтер 1 категор|? |'7з-\'82
-1 -, Бконом1ст 1 категор1| |,7з-т,82
з4 Фах|вець з догов|рно| роботи 1 категор|| |,7з-|,82
35 }Фрисконоульт 1 категор|| 1,7з-|,82
з6 1юкенер ус1х опец1альностей 1 категор1| |,7з-1,82



5/ Фах1вець з кадр|в 2 категор1| |,64-|'7з
38 Бухгалтер 2 категор|? |,64-|,7з
з9 Ёконом|ст 2 категор1| |,64-1,7з
40 Фах|вець з догов1рно| роботи 2 категор1| |,64-|,7з
41 }Фрисконсульт 2 категор|| 1,64-\,7з
42 1юкенер ус|х спец1альностей 2 категор1} |,64-\,7з
4з 3ав|дутоний господаротвом 1,54-1,64
44 Блектромехан|к електрозв'язку 1 категор1| 1,54-1,64
45 Ёконом1ст без категор1| \,54-1,64
46 Бухгалтер без категор1| 1,54-1,64
47 Фах|вець з кадр|в без'категор|| 1,54-1,64
48 Фах1вець з догов|рно| роботи без категор|| 1,54-1,64
49 }Фрисконсульт без категор|? 1,54-1,64
50 [н:кенер ус1х спец1альноотей без категор|| 1,54-1,64
51 3ав|дугоний складом 1,54-1,64
52 Блектромехан1к електрозв'язку 2 категор|| 1,45-1,54

53
Фах|вець 3 питань господароького
обслуговуван}1'1 1 категор1! 1,54-1,64

54
Фах|вець з питань господароького
оболуговування 1,45-1,54

55 1ехн|к електрозв'язку 1 кат. 1,45-1,54
56 Блектромехан|к електрозв'язку без категор1| 1.,45-1,54

57
€тартпий |нспектор з контрол1о виконання
доручень 1,45-1,54

58 Фператор електрозв'язку 1 клаоу 1,45-1,54
59 Блектромонтер 5 розряду |,з6
60 Ёлекщомонтер 6 розряду |,з6
61 1нопектор з конщолто виконання д0ручень |'з6
62 Рлектромехан|кз л1фт|в 6 розряду 1,36
6з Рад1ооператор 1 класу |,з6
64 [елещаф1от 1 к.]тасу |,з6
65 Фпоратор електрозв'язку 2 клаоу |,з6
66 Фператор елекщозв'язку 3 класу 1,27

67
1елефон|ст м}км|ського телефонного зв'язку 1

клаоу |,з6

68 1ехн1к електрозв'язку 2 кат. |,з6
69 1ехн1к електрозв'язку без катогор|[ |,з6
70 1нспектор з предрейоового огляду 1,36

7\ Ёлектрогазозварник 4, 5 розряду |,з6

72
€лтосар з ремонту та оболуговування систем
вентиляц|| 5,6 розряду

|,з6

7з €толяр 4 розряду 1,27

74 Блектромонтер 4 розряду 1,27



15 Рад|оопер ат ор 2 к-т1аоу 1,27
16 Рад!ооператор 3 класу 1,27

77
?елефон|ст м}км|ського телефонного зв'язку 2
клаоу 1,27

78
1елефон1ст м}км|оького телефонного зв'язку 3
клаоу 1,27

79 Блекщомонтер 3 розряду 1,27

80 |елещафтот 2клаоу \,21
81 1елещаф|ст 3 к-т1асу 1,27

82 €тартпий механ|к 1,27

83 Р1ехан|к з щанспорту 1,27

84 !1ловод 1,27

85
Роб|тник з комг{леконого оболуговування й
ремонту будинк|в 4 розряду

\,21

86 йаляр 4 розряду 1 )'7

87 €лтооар-оантехн1к 5 розряду 1,27

88 €лтосар-оантехн|к 4 розряду 1,27

89 111тукатур 4 розряду 1,27

90 Бод|| в|д 1,8 до 3,5 л двигуна 1,18

91 €лгооар-оантехн|к 3 розряду 1,19

92 1окар 2 розряду 1,18

9з Фператор котельн1 1,09

94 [|ри6ира:тьник слухсбових прим|щень 1,09

95 (ом|рник 1,09

96 Бод!| до 1,8 л двигуна 1,09

97 1ракторист 1,09

98 ||рибир альник вир обниних прим|щень 1,09

99 [[рибир альник тер итор |й 1,00

[{рим1тка: прибир€ш{ьникам виробниних, слу>кбових прим1щень, як|
використову}оть дез|нфекц|йн| засоби, а такоя{ при прибиранн1 щомадоьких
туалет|в оклади п|двищуготься на |0 %.



!одаток 4

до [алузево? угоди

(оеф1ц!снти сп!вв1дно|пень посадових оклад1в кер1вних прац!вник!в
п|дприсмств' що входять до сфери управл!ння

Адм1н1страц1[ !ержсспецзв, язку
до м!н1мального посадового окладу

|{рим|тка: посадов1 ок.т1ади заступникам техн!чного директора (головного
|ня<енера), головного бухгалтера, заступникам кер|вник1в в!д1|л|в 1 слркб
встановл}ототься на 10 - 20 % ниэкч1 в|д посадового окладу в1дпов1дного кер|вника.

Ёазва посад !(оеф!ц1снти сп|вв1дно:шень

1. !иректор 3а контрактом
2. !иректор техн|нний (головний |нэкенер),
засцпник директора, головний бухгалтер 4,00 - 4,50

3. [оловн| фах|вц1 (економ|от, механ|к,
енергетик, метролог) з,| 1 - 4,10

4' Аачальники в|дд|л|в (олу:кб) : технолог1чного'
екоплуатац1|, потоиного розвитку' ф1нанс1в,
економ!чного прогнозу' }оридичного,охорони
прац1, пр оектно- конструкторського, ор ган1з ац||
прац| та зароб|тно| плати' диопетчероько|,
конщольно-рев1з1йно|, перптого | другого
в1дд|л|в, кадр1в | соц|аттьного 3ахиоц та1нтпих
в1дд1л|в основно| виробнино| д1яльност1

з,20 - 4,05

5. Ёачальники виробниио| лаборатор1] 2'49 - з'80
6. Ёачальники господароького в|дд1лу 2,60 - з,|5



|{родов:кення додатка 4

(оеф1ц1снти сп|вв!дно1шень посадових оклад!в кер1вник1в, профес1онал|в,
фах1вц|в, техн!чних служсбовц!в прац!вник!в п!дприсмств,

що входять до сфери управл1ння Адм|н!страц!| {ер>лсспецзв'язку
до тарифно| ставки роб!тника пер|пого розряду

!еря<авне п1дприемотво <|{реоа>

Ёазва посад
(оеф!ц1снти

сп1вв!дно!пень
(ер1вники

Аиректор 3а контрактом
головний бухгалтер,3аотупники директора)

нач€ш!ьники центру 4,00 - 5,50

[оловн| спед|ал|сти (економ|ст, механ1к' енергетик та 1ншт|) з,| 1 - 5,10
Ёачщьники в|дд1л|в (слркб) з,20 - 5,05
Ё{ачальник цеху з,20 - 5,05

1{ер|вник щуг{и 3,1 1 - 3,вя

Ёача-пьник д1льниц1, зм|ни цеху 2,68 _ з,48
|[рим1тка: |{ооадов| оклади заотупникам головного
кер1вник1в в|дд|л|в, слу:кб 1 цех|в вотановл}о}оться
]1ооадового окладу в!дпов|дного кер|вника.

бухгалтера, заотупникам
на 10 - 20 % ни:кч1 в1д

|1рофес!онали та фах!вц|
[{ом1чник кер1вника 2,74 * 4,з8
[оловний фах|вець з,|| - 4,з9
|{ров|дн| : |юкенер-електрон1к, 1н:кенер-прощам|ст, |ня<енер з
автоматизованих систем керуванням виробництвом' !н:кенер з
пр огр амного з аб ез п еч енн'{ комп' тотер 1в, | 1юке нер, зайнятий
ремонтом | налагод>кенням оообливо складного обладнання
(зг1дно з пер9л1ком), |н:кенери з орган!зац1| та нормування прац1

294 - 4,77

1ня<енер*електрон1к' |юкенер-прощам|от, 1нэкенер з
автоматизованих систем керування виробництвом' 1юкенер з
програмного забезпечення комп' готер1в, 1нхсен ер, зайнятий
ремонтом 1 налагоркенням особливо ок.]1адного обладнання
(зг1дно з перел1ком):
1 категор||
2 категор1|
3 категор||
без категор|| .

2,68 _з,98
2,44 -з,19
2,19 - 2,90
2,00 -2,60

[нженери з орган|зац|] та
1 категор1|
2 категор||
без категор||

нормування г{рац1:

2,68 *з,98
2,44 -з,19
2,19 - 2,60

Референт кер|вника |,89 *2,з8

|{ров|дн1 : 1н:кенери |нтпих опец1альностей, економ1ст, бухгалтер,
гориоконоульт, 1ня<енер з охорони прац1, |юкенер з пох<е>кно|
безпеки

2,5з - 4'з4

1нэкенери 1нгших спец!альностей, економ|от, бухгалтер,
}орисконсульт' товарознаРець, 1нясенер з охорони прац|, |юкенер з



по)!(е)кнот безпеки:
1 категор||
2 категор!|

2,4| - з,|9
2,14 - 2,90

(-тартпий диопетчер по1штового зв'язку 2,4| - з,!9
1ня<енери во1х спец1альноотей, економ|от, бухгалтер,
горисконоульт' диспетчер г{о1штового зв'язку, товарознавець 1,98 -2,60
€тартпий: |нспектор з кадр|в, |нспектор з контролто за виконанням
доручень, |нсщуктор з експлуатац1йних' виробничо-техн1чних та
орган1зац|йних питань по1птового зв'язку

\,88 - 2,зз

1нструктор з ексг{луатац|йних, виробничо-техн1чних |

орган1зац1йних г{итань потптового зв'язку, |нспектор з кадр1в,
|нопектор з контрол}о за виконанням доручень, нерговий
в1дпов|дальний за обм1н по1шти, екопедитор по перевезенн}о
ванта)ку

|,8з _ 2,2]

1ехн1чн! слулсбовц!
€ортувальник по1птових в|дправлень | вироб|в друку, ог{ератор
г{о1т{тового зв'язку,
1 класу
2 класу
3 клаоу

\,78 - 2,00
1,66 - 1,90
|,40 - |,6з

[1рац!вники наскр!зних профес!й
3ав1дуван окладу

Арх|вар1ус

|,з8 - |,76

1,13 - 1,50
|{рибиральник територ|й, лрибиральник виробниних прим|щень 1,25
(ур' ср' прибиральник олу>кбових прим!щень 1,00

[{рим!тка: прибиральникам
використову}оть дез|нфекц|йн|
туа-тлет|в оклади п|двищутоться на

виробниних, слу:кбових прим|щень, як|
засоби, а такоя{ при прибиранн| громадських
|0 о^.



|{родовхсення додатка 4

1{оеф!ц1снти сп|вв1днопшень посадових оклад!в кер1вних прац!вник1в
п!дприемств' що входять до сфери управл|ння

Адм!н1страц1| !ер:лсспецзв , язку,
до м!н!мального посадовог0 окладу

1|рА ! язок
]\ъ

л|л Ёайменування категор|й та пооад (оеф1ц|снти сп1вв|дно1пень

] 2 -)

(ер1вники

1 Аиректор 3а контрактом
2 3аотупник директора за напрямом 4,з8 - 11,00
)̂ Радник директора з,5| - 7,50
4 |1ом1чник директора 2,74 - 5,00
5 Ёачальник ф1нансово-економ1чно| олуя<би -

головний бухгалтер 4,00 - 10,00

6 3аступник начальника ф|нансово-економ|чно]
слу:кби з,24 - 8,00

1 |оловний бухгалтер з'60 - 7,50
8 3аступник головного бухга-глтера з,20 _ 6,50
9 |оловний 1нэкенер проекту з,50 - 7 ,50
10 Ёачальники в1дд|л|в за ооновними напрямами

д|яльноот| : |нформац|йно-комун1кац|йно|
1нфраструктури' техн1чного' проектно-
ко111торионого' щ анопортних
телекомун1кац|йних мереж' мерея(евих
взасмоз'сднань' 1нхсенерно| 1нфр аотруктури'
телекомун|кац|йних мере}к загального
користування та 1нтп.

з,50 - 7,25

11 3аступник нача.]1ьника в1дд1лу за основними
напрямами д|яльноот| зг1дно з п.10 3,15 - 6,50

\2 [оловний технолог, фах1вець (опец|ал|от)
в1дд|лу за основними наг{рямами д|яльноот1
зг|дно з п.10

3,15 - 6,50

13 3ав|дуван сектору, групи за основними
напрямами д1яльноот| зг1дно з п.10 3,00 * 5,50

\4 Ё{ачальник в1дд|лу нач'1_пьник випробувально|
лаборатор|| 2,10 * 5,7 5

15 3аступник нач!1'чьника.в|дд1лу зг|дно з п.14 2,52 - 4,75
\6 [оловний енергетик, фах1вець (спец1ал|ст)

в|дд1лу зг!дно з п.14 2,50 - 4,50

\7 3ав1дуван групи у сютад1 в|дд|лу зг|дно з п.14 2,00 - 4,20
18 Ёача_гльник слуя<би забезпечення д1яльноот1 3,10 - 5,50



!одаток 5

до [алузево| угоди

[{оеф1ц!снти сп|вв1дно[шень посадових оклад1в кер!вних прац1вник|в
п!дприсмств' що входять до сфери управл!ння

Адм1н!страц!| {ерэкспецзв'я3ку, у склад1 яких е ф1л!!,
до м1н!мального посадового окладу

[{азва посад (оеф|ц1снти сп!вв|дно!|1ень
1. [енеральний директор' директор 3а контрактом
2. 3аотупник директора, директор
(заступник) з напрям1в, директор
техн1чний' директор департаменту,
головний |нт<енер, головний бухгалтер

4,80-5,40

3. [оловн1 фах1вц| п|дприсмств
(економ1ст, механ|к' енергетик,
метролог)

з,70-4,9|

4. Ёачальник слу}кби управл1ння 4,30-5,0

5. Ёачальники в|дд|л|в (слуясб):
технолог1чних' експлуатац||, ф1нано|в'
економ|чного прогнозу, 1оридичного'
охорони прац|, техн|чного, проектно-
конотруктороького, орган|зац|| прац| 1

зароб1тно! плати' диог{етчероько|,
контрольно-рев1з1йно?' автоматизовано]
сиотоми управл|ння, держ|нопекц|]
електрозв' язку, кадрового забезпечення
та персон0у, з надзвичайних ситуац1й,
перт11ого в|дд1лу та |нтших в1дд1л|в
ооновно| виробнино| д|яльност1

з,50-4,59

6. Ёачальники виробнино] лаборатор|] 2,94-з,80
7. Ёача-гтьники гооподарського в|дд|лу 2,65-з'52

|{рим|тка:
1ня<енера,

кер|вник1в
кер1вника.

пооадов1 ок.'1ади заступникам директор1в за напрямами' головного
головного бухгалтера, встановлго}оться на 5 - 15 о^, заотупникам
в|дд|л|в | служб на 10 - 20 % ни)кче в1д посадового окладу в1дпов|дного



!одаток 6

до [алузево| угоди

}(оеф!ц!снти сп!вв!дно|цень посадових оклад!в кер!вних прац1вник1в ф!л|й
п!дприсмств' що входять до сфери управл!ння

Адм|н1страц|[ [ержсспецзв'язку, до м1н1мального посадового окладу

Ёазва посад !{оеф!ц!енти сп!вв1днопшень
1. !иректор 3а контрактом
2. 3аступник директора' головний
|юкенер, головний бухгалтер

з,з6 - 4,05

3. Ёачальники в!дд!л1в (слркб):
технолог1чного' екоплуатац||, потонного
розвитку' ф1нано|в' економ]чного
прогнозу, горидичного, охорони прац1,
проектно - конструкторського,
орган!зац1| прац1 та зароб|тно| плати,
диопетчерсько|, контрольно - рев|з|йно|,
пер111ого | другого в|дд|л|в, кадр1в 1

ооц|ального захисту та |нтпих в1дд|л1в
основно| виробнино| д|яльност|

з,14 - з,81

4. Ёачальник виробничо] лаборатор1| 2,94 - 3,90

5. Ёача-ттьник тштабу цив1льно| оборони 2,41 - 2,94

6. Ёачальник господарського в|дд1лу 2,44 - з,09



[{родов>кення додатка 6
(оеф|ц!енти сп!вв|дно1пень посадових кер|вних прац1вник1в ф1л1й

п1дприсмств' що входять до.сфери управл!ння &м|н1страц!| !ерэкспецзв'язку,
до м|н1мального посадового окладу

!еря<авного п|дприсмства спец|ального зв' язку

|{рим|тки:
1. |1ооадов| оклади заотупникам директора (головного |н;кенера)' головного

бухгалтера, заступник|в кер1вник1в в1дд|л1в | олу:кб встановл}о}оться на 10 _ 20 %
нит{че в|д пооадового ок.,1аду в1дпов1дного кер|вника.* 9кщо з кер|вником ф1л|| укладено конщакт, тод| посадовий ок.]1ад
визначастьоя у конщакт1 та встановл1осться залех{но в1д результат|в виробнино-
госг{одарсько| д1яльност| ф1л1|.

Ёайменування профес!й [рупи ф!л!й ! м|ясгрупов! коеф1ц1снти
сп!вв1дно!пень до посадових оклад1в

ф|л!й
1 групи

] група 1] група 111 група 1! група
1. !иректор* 4,5-5,0 4,1-4,6 з,7-4,2 з'з-4.0
2. 3аотупник директора, головний
|ня<енер, головний бухгалтеР з,з6 - 4,05 0,95 0,91 0.87
3. Ёача-гтьники в1дд|л|в (слухсб):
технолог1чного' експлуатац||,
поточного розвитку, ф|нанс|в,
економ|чного прогнозу' }оридичного'
охорони прац1, проектно -
конощукторського, орган|зац|| прац| та
зароб1тно| плати, диспетчерсько?,
конщольно - рев|з|йно?, пертпого |

другого в|дд1л|в, кадр1в | ооц|ального
захиоту та |нтших в|дд1л|в основно|
виробнино| д|яльност1

з,|4 - з,8|

4. Ёача-гльник тптабу цив|льно? оборони 2,41 * 2,94
5. Ёачальник гооподарського в|дд|лу

2,44 _з,09



!одаток 7

до [алузево| угоди(оеф1ц1снти сп1вв!дно|шень посадових оклад|в кер|вник1в, профес!онал!в,
х!вц|в до м!н!мального посалового о

Ёайменування профес!й

директора

}{оеф1ц!снти
сп1вв1дно!пень

з,92 _ 5,17

2.Радник з,5| - 4,з9
3. |{ом1чник кер|вника 2,74 _ з'88
4. [оловний фах|вець (економ|ст) 3,1 1 - 3,вя
5. €тартпий |нопектор дер:кавного електрозв'язку 2,94 - з,11
6. {нопектор дер:кавний ел9ктр9зв'язку 2,68 - з,5\
7. [[ров1дн1 : |н:кенер-електрон|к, 1н:кенер_програм|от, |н:кенщ з
автоматизованих систем керуванням виробництвом' 1ня<енер з
прощамного з абезпечення комп' }отер1в, матем ытик' 1юкенер,
зайнятий р емо нтом 1 налагодя<енням о о обл ив о ок.,тадн о го
обладнання (зг1дно з перел1ком), 1ня<енери, як| викону}оть
розрахунки електром агн1тно] сум|оност1 рад1оелекщонних
заооб|в й |н:кенери, як| виконуготь функц|| мон1торингу
(рад1оконтролто), |нт<енер засоб|в рад1о та телебачення' 1н:кенер
антенно-щоглових споруд, |н;кенери з орган1зац|| та нормування
прац|

2,94 -з,77

8. 1юкенер-електрон|к, 1ня<енер -г{р ограм|от, |юкенер з
автоматизованих систем керування виробництвом' 1ня<енер з
програмного заб езпечення комг{' }отер |в' математик' 1н:кенер,
з айтлятий р ем онтом | налагошкенням осо бл ив о скл адного
обладнання (зг1дно з перел1ком)' |ня<енери, як1 виконують
розрахунки Бй$ РБ3, |юкенери' як! викону!оть функц||
мон|торингу (рад|оконтр олго) :

1 категор||
2 категор!!
3 категор1|
без категор||,
|юкенер засоб1в рад|о та телебачення' |ня<енер антенно-щоглових
споруд:
1 категор||
2 категор||
без категор1|

2,68 _ з,48
2,44 _з,\9
2,19 - 2,90
2,00 -2,60

2,68 - з,48
2,44 - з,|9
2,19 - 2,90

9. 1юкенери з
1 категор||
2 категор1|
без категор!|

орган|зац!| та нормування прац1:

2,68 _з,48
2,44 -3,19
2.19 * 2"60

1 0. Роферент [енерального директора 2,6\ -3'з0
11. Референт кер1вника |,89 _2,з8

економ1ст,
1юкенер з охорони

1 2. |{ров|дн| : |юкенери 1нтпих спец|альностей,
бухгалтер, бухгалтер_рев1зор' 1орисконсульт'
прац|, |юкенер з щ>ке>кно| безпеки

2,5з _з,з4

13. €тарплий 1нспектор електрозв'язку 2,4| - з,\9



[{родовя<ення додатка 7

1 4. 1юкенери 1нтпих спец1альностей, економ1от, бухгалтер,
бухгатттер-рев1зор, худох(ник, }ориоконсульт' 1нясенер 1з

метролог|!, поихолог, ооц|олог, ф|з1олог' перекладач'
товарознавець' |нхсенер з охорони прац|, |ня<енер з пох<е:кно|
безпеки:
1 категор||
2 катогор1?

2,41 - 3,\'
2,14 - 2,90

| 5 . 1нспектор електрозв' язку, |нспектор-р ев|зор, редактор
худоя<н|й' редактор л|тер атурний

2,14 - 2,90

16. €тартший: диопетнер зв'язку, електрозв'язку, |нопектор -
рев|зор, хулохсн|й та л1тературний редактор, начальник
виробничо| майстерн|

2'4| - з,19

1 7. ]нх<енери вс1х опец1альностей, економ|ст, бухга_гттер,
бухгалтер-рев1зор, математик' худо)кник' гориоконсульт' |нэкенер
1з метролог1!, поихолог, соц|олог, ф|з1олог, диспетчер зв'язку,
диопетчер електр озв' язку, перек.т1 адач, товар ознавець

1,98 -2,60

18. €тартший: 1нопектор з кадр1в, 1нопектор з контролго за
виконанням доручень, 1нсщуктор з експлуатац|йних, виробнино-
техн|чних та орган1зац1йних питань' нач{|]'тьник головно? каси.
головний адм|н1стратор

|,88 - 2,зз

19. Блекщомехан|ки: електрозв'язку, засоб1в рад1о 1'е,фа,.н"д
л|н1йних споруд електрозв'язку та абонентських пристро|в:
1 категор||
2 категор||
без категор1|

|,88 _2,зз
\,8з -2,27
1,76 -2,16

20. 1нструктор з експлуатац1йних, виробнино-техн|чних !
орган1зац1йних питань пот|1тового зв'язку, |нопектор з кадр|в,
1нопектор з контролго за виконанням доручонь, нерговий
в1дпов|дал ьний за обм1н г{о1шти' адм1н|отратор черг овий,
конщолер техн1чних по1т]тових вагон1в, орган|затор з| збуту

1,83 -2,27

21. 1нсщуктор з ексг{луатац|йних виробнино-техн1чних |
орган|зац1йних питань електрозв'язку
1 катогор||
2 категор1|
без категор||

\,88 - 2,зз
1,8з - 2,27
1,76 - 2,16

22. \ ехн|ки вс1х спец1альностей :

1 категор||
2 категор|?
без категор||

|, 8з - 2,27
1,70 -2,01
1,58 - 1,85

23 . |1ачальник в !дд|л е ння спец|а-ттьного з в' яз ку :

1 групи
2 грули
3 групи

2,42 - з,|9
2,зз -2,82
2,27 - 2,69

24. |1ачальники бторо, зм1ни, оектору, автоматичного вузла,
центру техн1чно| експлуатац||, в1дд1лу автоматизовано| системи
управл|ння

з,|| _з,89



25. 1(ер1вник групи 3,11 - 3,вя
26.|1ача;тьник цеху
1 групи
2 цули
! |руп,

з,20 - 4,05
з,|0 -з,77
2,82 -з,62

27 . |1ачытьник д|льниц|' зм|ни цеху
1 щупи
2 групи
3 групи

2,68 - з,48
2,5з _з,з4
2,41 - з,|9

28. Ёачальник пункту спец|€!"льного зв'язку ))о-)7)н'- 2 а'! р

з,50-4,59
30. Биконавець роб1т 2,4|-з,19

|1родов:кення додатка 7

|{рим1тка: пооадов| оклади заоцпникам кер1вник1в п1дрозд|л|в вотановл}о}отьоя на
|0-20 оА ни>кче посадових оклад1в в|дпов|дного кер|вника.



Аодаток 8

до |алузево| угоди

(оеф1ц!снти сп1вв|днопцень посадових оклад!в
прац1вник!в восн1зовано[ охорони

|{рим1тка: пооадов| оклади заступник|в кер|вник|в отруктурних п|дрозд|л|в
вотановл}о!оться на 10-20 оА ни>кче в1д пооадового ок.]1аду в1дпов|дного кор1вника.

Ёазва посад !(оеф|ц1снти сп1вв!днопшень
1. Ёачальник загону 2,70 - з,20
2. Аачальник окремо| команди 2,з0 - 2,60
3. Ёачальники команди у склад| загону 2,00 - 2,20
4. Ёачальник щупи (територ1ально|) 1,70 - 1,90
5. 1(омандир в|дд|лення, зав|дуван бторо
перопуоток

1,53 - 1,60

6. 1{ерговий бтооо перепусток |,з7
7. €щ|лець 1 класу
€щ1лець 2 класу
€тр1лець

1,4\
\,з|
1.3 1

8. Фхоронник

1 розряду
2 розряду
3 розряду
4 розряду

1,00
1,07
1,13
1,31



[{родовя<ення додатка 8

!{оеф1ц!снти сп!вв!дно[пепь посадових оклад!в
прац1вник1в восн!зовано| охорони

!ерх<авного п|дприсмотва спец|ального зв,язку

|[рим1тка: посадов| ок.'1ади заотупник|в кер1вник!в отруктурних п1дрозд1л|в
встановл}ототься на |0-20 %о ни:)кче посадового окладу в1дпов1дного кер1внийа.

[{айменування профес1й [рупи ф1л!й та м!экгрупов1 коеф1ц!снти
сп!вв|дно|пень до посадових оклад1в ф1л!й

|'рупи
1 група 11

група
[11 щупа 1! група

1. Ёачатьник загону 2,70 -з.20 0,95 0.91 0,87
2. \{ача;тьник окремо| команди 2,з0 - 2'60 0,95 0,91 0,87
3. Ёачальники команди у сщлад!
загону 2,00 -2,20 0,95 0,91 0,87
4. Ёачальник щупи
(територ|ально|) \,70 - \,'0
5. 1{омандир в|дд|лення, зав|дував
бгоро перепусток 1,53 * 1,60
6. {ерговий бгоро г1ерепусток |,з7
7. €тр|лець 1 класу
€тр1лець 2 клаоу
€тр|лець

\,4\
1,3 1

|,|з
8. Фхоронник:

1 розряду
2 розряду
3 розряду
4 розряду

1,00
1,07
1,13
1,3 1



!одаток 9
до [алузево| угоди

|{оеф1ц|ент сп1вв!дно|шень посадових оклад1в прац!вник1в наукових
орган!зац|й до м!н1мального посадового окладу'

визначеного в колективному договор!
з "онд1з'," дп,,у Рт''

Ёазва посад 1{оеф!ц1енти
сп|вв|дно1шень

1. (ер1вники т^ фах!вц1 п1дрозд!л!в,
п|дрозд|л1в
[енеральний директор, директор

як| забезпенупоть р'о''у '.'''''''*'

-

! 3а контрактом
3аот. директора (з науково| роботи, з виробництва), к.т.н 4,72- 11,19
3аступники директора (з науково| роботи' з виробництва,
з заг[тпьних питань)

4,6з- 10,з

[[ом!чник директора з,66- 9,8
Референт директора 1,8'-4,16
[ оловний бухгатттер, нача.]1ьник планово-економ|чно.о 

"1дди11:1ач{ш{ьник Фвв
4,16- 

',в
3ав. асц1рантурото, к.т. н. з,74-||,|8
}Фрисконоульт |,7з-6'20
}чений секретар науково-досл1дного |нституту, к.т. н. з,74- 1|,|8
}чений секретар науково-доол|дного 1нституту 3,46- в,1в
[оловн| спец1ал|сти: механ|к' енергетик та |нтп|
опец|ал|сти в установах з доол|дним виробництвом

з,72- 8,68

Ёачальник в1дд|лу 2,95- в,6в
Ёачальники лаборатор|], бторо, зм1ни, оектору, щу.'и, с''у'кб, 2,61- 6,9
€таргший 1нопектор з кадр1в 1,69-4,24
1{ер1вник олу:кби охорони прац| 2,61-6,90
Ёача-гтьник тштабу цив|льно| оборони 2,49-5,96
Ёачальник господарського в1дд|лу 1,86-4,96
[[ров1дн| |н:кенери во|х опец1альноотей, економ1ст,
бухгацтер

2,49-6,20

1юконери |нтпих спец1а-гтьностей, економ|от, бухгалтер,
иещолог, соц1олог, перекладач
- 1 категор1|
- 2 категор||

2,26- 5,92
1,97 - 5,5

1н:кенери |нтпих опец|а-гтьноотей' економ|от, бухгал1ер,
у1атематик' мещолог' соц|олбг, диспетчер зв'язку, перекладач

|,7з- 4,72

1ехн|ки вс|х опец|альностей:
- 1 категор1|
- 2 категор1|

|,1з-4,24
1,6|-з,94

3ав1дувач1 : канцеляр1|, б1бл1отеки науково|, центрш1ьного окладу 1,83-4,52
€тартп|: касир, арх|вар1уо, !нопектор 1,69-4,24
1{аоир, |нспектор, заР|дуван! : арх|ву, гооподарства' ок.,таду |,з1- з'52
€екретар-друкарка. секретар, агент з постачання, рах|в;ик;

креоляр' д!ловод, арх|вар|у ц нарядн|тк, обл!ковець, табельник,
коп1товальник, експедитор

1,13- 3,00



9п
2. (ер1вники ! спец!ал!сти тематичних (основних) ;!] розд!л|в

Ёачальники: в1дд|л|в, оамост1йних лаборатор1й, центру 3,98- 11,19
[оловн1 науков| оп1вроб1тники 4,47-\\,16
Ёачальники, кер|вники:
9клад1в|дд1лу

сектору' бригади, груг{и, лаборатор|| у з,60- 9'92

[{ров|дн1 науков| сп1вроб|тники 4,з4-9'92
|{ров1дн| 1нэкенери: консщуктор' технолог, електроф
програм!от, математик' проектува'{ьник,
худо)кник- конструктор (дизайнер)

з,з6- 7,7

€тартпий науковий оп!вроб1тник 3,10- в,6в
||ров1дн| 1н:кенери 1нтпих спец1альностой 2,96- 6,94
Ёауковий сп|вроб1тник 2,17- 6,72
1ня<енери : конощуктор, технолог' елекщон1к, прощам1с{
математик:
- 1 категор1|
- 2 категор!|
- 3 категор||

2,85-6,72
2,61-6,20
2,з6-5,70

Р1олодщий науковий оп1вроб|тник \,15- 5,48
1нженери |нтпих опец1альностей,
- 1 категор||
- 2 категор1|

2,61- 6,20
2,36- 5,7

1юкенери вс1х спец|альностей, |нгп| спец|ал1ст и; стартлий
лаборант, що мас вищу осР|ту

1,97- 4,96

€тарптий лаборант \,6\-3,94
1ехн1ки во1х опец1альностей, лабор ант, кр еоляр-конструктор \,49- з,46

3. €п!вроб!тники допом|эпсних п!дрозд|л|в
€лтосар- електрик по ремонту елекщообладнання \,17-4,0
€лгооар з контр ольно-вим|рговальних прилад1в та автоматики \,\7 -4,0
€лтосар-сантехн1к 1,\7-4,0
Блекщомонтер з рем9нту | обслуг. електроуотаткування \,\7- 4,0
Блекщомонтер станц|йного обладнання телефонн'.' * ,*у \,17- 4,0
€лтооар-механ1к з р ад|оелектронно| алар ыцри \,\7- 4,2
€толяр \,\7- 4,0
€екретар сектора охорони, черговий оектора охорони, отороя{ |,25-з,0
|фибир альник тер итор ||, лри6ир ыть ник вир о бнин"* .р "' ц."ц
тцибир а:тьник олуэкб ових шрим | щень' п |дс о бний р о б |тник'
дв1рник

1,0-2,5

[1рим!тка. |{ооадов| оклади. заотуг{никам кер1вник|в п1дрозд|л|в встановл}ототься
на
|0 % - 20 % ни)1{че в|д посадового окладу в1дпов1дного кер!вника.



!одаток 10

до [алузево| угоди

(оеф!ц1снти сп1вв|дно[||ень посадових оклад1в прац!вник1в
проектно-конструкторських установ ! орган1зац|й

до м1н1мального посадового окладу
![{',!крзв' язокпр оект''

Ёазва посад (оеф!ц1снти сп1вв!днопцень
}(ер|вники
1. !иректор д1\-\)

')| 
! !'2

2. !иректор техн1нний 4,з8 - 4,75
3. [оловний бухга-гттер 3,75 - 4,25
4. [оловний 1юкенер проекту з,5 - 4'|з
5. Ёачальники основних в|дд|л|в з,5 - 4'0
6. [оловн| спец1ал|сти в основних в1дд|лах з,з8 - з'75
7 . Ёачальник планово-виробничого в|дд1лу з,|з - з'75
8. 3ав|дуван| сектор|в, гР}!!' як1 входять до
ооновних в|дд]л|в

3,0 - 3,5

@4д1вц! та слуясбовц!
9. |{ров|дн| 1нэкенери, |н:конери-
проектув'|"льники

)5
н)! 3,0

10. |{ров1дн| |юкенери 1нтпих опец1альноотей 2,25 - 2,87
1 1. 1нженер - проектувапьник:
1 категор||
2 категор1|
3 категор1|

') )< _17\р)2! 2' ! !

2,0 - 2,5
|,88 - 2,з7

|2. 1юкенери |нтпих спец|а-гльноотей:
1 категор||
2 категор||

2,\з - 2,75
1,88 - 2,5

13. 1юкенери вс|х спец|альностей |,6з - 2,25
14. 1(асири |,з8 - |,7 6
1 5. |{рибир.!т1ьниця слу>кбових прим|щень 1,0



|{родовх<енн'т додатка 1 0

(оеф1ц!енти сп!вв1днопшень посадових оклад|в
прац!вник1в проектних' наукових установ 1 орган!зац1й

до м1н!мального посадового окладу
[{рА1 <!1прозв'язок>)

ш
п|л Ёайменування категор1й та пооад 1(оеф|ц1снти

оп1вв1дно1пень
2 -)

|!рофес1онали' фах|вц|
1 |{ров|дний |ня<енер-проектув.[льник.

€тартший науковий сп|вроб1тник 2,50 * 6,50

2 |{ров1дн1 : 1нтсенери |нтпих спец1альноотей,
бухгалтер' економ1от' торисконоульт, фах|вц| та
|нтп. Ёауковий сп1вроб|тник

2,15 - 5,7 5

-) 1н:кенер-проектув[ш{ьник :

- 1 категор1|
- 2 категор||
- без категор||

))5-5)5
2,00 - 4,75
1,63 - 4,25

4 1нясенер-прощам|ст:
- 1 категор!|
- 2 категор||
- 3 категор1|

))\_5)5
!,2!

2,00 * 4,75
1,88 - 4,25

5 1н:кенери |нтпих спец1альноотей, економ1ст,
бухгалтер' торисконсульт' енергетик, фах1вц| та
1нтп.:

- 1 категор||
- 2 категор||
- без категор1|

2,|з _ 4,]5
\,88 - 4,25
\,6з _ з,75

6 ?ехн|ки уо|х спец1альноотей :

- 1 категор||
- 2 категор!|
- без категор1|

1,63 - 3,00
1,50 -2,15
1,25 - 2,50

1 йедична сестра 1,80 - 3,00



11ерел|к вид!в ! м!н1мальних
посадових оклад1в

.|1олаток 1 1

до [алузево? угоди

розм!р!в доплат ! надбавок до тарифних ставок 1

прац!вник1в п1дприемств' орган1зац!й

Аоплата ! надбавка
!

!

!| Розм!р надбавок | доплат

3а оум1щення
профео|й (посад)

!оплати одному шрац|внику максимал"""й, ро.';р''" ".обмехсуготьоя 1 визнача}отьоя наявн|отго одЁрх<ано|
економ|| за тарифними ставками | окладами оум1щуваних
посад прац1вник1в

3а розгпирення зони
обслуговування або
зб1льтшення обоягу
роб!т

[оплати одному прац1внику максимальними розм|рами не
обме:куготься 1 визначатоться наявн1стго одер:кано|
економ|] за тарифними ставками 1 окладами' як| могли б
виплачув атиоь при нормативн1й чисельноот| прац1вник1в

3а виконання
обов'язк|в тимчаоово
в1дсутнього
прац|вника

!о 100 %
прац|вника.

тарифно| ставки (окладу) в|дсутнього

3а роботу у ва:кких 1

тшк1дливих умовах та
оообливо вокких |

оообливо тпк1дливих

умовах прац1

3а роботу у ва)1{ких 1 тшк1дливих умовах прац| - 4,8, |2 %,
за роботу в оообливо ва}кких 1 оообливо тшк1дливих умовах
прац| - |6,20,24 % тарифно| отавки (посадового окладу).
3а роботу на п1дземних об'сктах зв'язку до |2 оА тарифно|
ставки (посадового окладу).
1{онкретн1 розм|ри доплат встановл}о}оться на основ|
атестац1| робоних м1оць, оц1нки умов прац1 на цих робоних
м|сцях.
Ёарахову}оться доплати за час фактинно| зайнятоот|
роб1тника на таких робоних м|сцях.
|{ри рац|онал1зац1| робочих м1сць та пол1птценн| умов
прац1 доплати змен{пуготься або в |дм1няготься

3а 1нтенсивн|сть прац1

роб|тник|в
!о |2 оА тщифно| отавки.

3а роботу в н|чний час

3а роботу у вен1рн|й
час - з 18 до 22год.
(при багатозм1нному
реясим| роботи)

35 оА; годинно| тарифно| отавки (посадово.' 
'*,ду), *ко)кну годину роботи в цей чао (н|чним ввая{асться час з

22 год. вечора до 6 год. ранку)

20 % годинно| тарифно| ставки, окладу' г{осадового ок.]таду
за ко)кну годину роботи в цей час

Ба пер|од освосння
нових норм трудових
защат

[{|двищення в1дрядних розц|нок до 20 
'., 

.'д"'щ."*
тарифних отавок до |0%о.



[{родов:кення додатка 1 1

3а кер|вництво
бригадото (бригадиру,
не зв1льненому в1д
ооновно| роботи)

!оплати диференц!тототься зале)кно в1д к|лькост1
роб|тник1в у бригад1:
до 10 ос1б _ до 15%о тарифно| отавки (пооадового окладу);
б|льтше 10 оо|б -- до 20оА тарифно| отавки (пооадового
окладу);
б|льтпе 25 ос1б - до 35оА тщифно| ставки(пооадового
окладу)

3а кер|вництво
ланко}о

"[[анковим, якщо чиоельн1сть ланки
встановлюстьоя доплата в розм1р{
в|дпов|дно| доплати бригадиру .

перевищус 5 оо|б,

до 50 в|дсотк|в

3а роботу з

розд|леним на дв1
частини робоним днем
(з перервото в робот1
понад 2 години)

Бстановлгоготьоя прац1вникам, опециф1ка роботи яких
гтов'язана з наданням поолуг опо)кивач&й, } розм|р| до 30
в|доотк1в тарифно| ставки (окладу) або в|дрядно|
зароб|тно] плати. 9ао внутр1тпньозм1нно| перерви в

робоний чао не входить. [{ерел|ки посад | профес|й
дода1оться до колективного договору

Ёадбавки:
3а високу профес|йну
майотерн|сть

[иференц|йован| надбавки до тарифних ставок (пооадових
оклад1в) техн|чних олуя<бовц|в, роб|тник|в :

роб1тник|в до тарифних ставок
111розряду - |2 оА,

1! розряду - |6 оА,

! розряду - 20 о/о,

![ розряду - 24 оА,

!11розряду -24 оА.

1 класу - 24 о^,

2 класу - 20 о^,

фельд'сгерям з1 спецдоручень - 1 - 11 к-т1аоу до 24 оА.

фельд'сгерям - до 20 о^.

3а класн1сть вод1ям
легкових 1 вантокних
автомоб|л|в, автобус1в

Бод|ям 2-го класу - |0 о^, 1-го класу _ 25 % установлено|
тарифно| отавки за в|дпрацьований чао

3а висок1 досягнення
у прац| (кер1вникам,
профео!она.!1ам,

фах|вцям)

[о 50 оА лосадового окладу

|{рац1вникам:
за виконання
особливо вокко|
роботи на певний
терм|н;
за заотооування
|ноземно? мови;
за роз'!зний характер

роботи

!о 50 о% посадового окладу

Фдн|с] мови - у розм|р] |0 % пооадового окладу;
двох 1 б1льгце - у розм1р| 15 % посадового окладу.
Ёадбавки за роз'|зний характер роботи вотановл}о}оться в
колективних договорах у розм|рах, що в|дпов1датоть

розм|рам добових, як1 виплачу}оться прац|вникам за
наявност1 олу>кбових в|дряд>кень



|{родов>кення додатка 1 1

|{рА1 <!1прозв'!.1 в язок)
Ёайменування

доплат | надбавок Розм|р доплат | надбавок

!оплати:

3а сум1щення профес1й
(пооад)

,{оплати одному прац|внику максим'}''|ьними розм1рами не
обме:кутоться 1 визнача}отьоя наявн1отто одер:кано?
економ|| за посадовими окладами | тарифними отавками
сум|щуваних пооад прац|вник|в

3а розтширення зони
оболуговування або
зб1льтцення обоягу
роб|т

!оплати одному прац1внику максим'ш{ьними розм|рами не
обме:кутоться | визначатотьоя наявн1отто одер>кано|
економ1| за г{ооадовими окладами | тарифними ставками'
як1 могли б виплануватись при нормативн|й чисельност1
прац1вник1в

3а виконання
обов'язк|в тимчасово
в1дсутнього
прац!вника

!о 100 оА лосадового оклаАу (тарифно] ставки) в|доутньог<
шрац1вника

3а роботу у вах<ких |

тпк1дливих умовах та
особливо вая<ких |

особливо тпк1дливих

умовах прац|

3а роботу у ва)кких 1 тшк|дливих умовах прац1 - 4,8, |2 оА,

за роботу в особливо ва)кких | оообливо тпк|дливих умовах
прац| * |6,20,24 % тарифно| отавки (посадового оютаду).
3а роботу на п1дземних об'сктах зв'язку до 12 оА тарифно\
ставки (посадового окладу).
1{онкретн1 розм|ри дог{лат встановлю}оться на основ1
атестац1? робоних м|сць, оц|нки умов прац| на цих робоних
м|сцях.
Ёарахову}отьоя доплати за чао фактинно| зайнятост1
роб1тника на таких робоних м|оцях.
[{ри рац1онал1зац1| робочих м|сць та пол|птпенн1 умов
прац1 доплати змен1шуготься або в|дм1няються.

3а роботу у вен1рн|й
иас (при зм|нному
рея<им| роботи)

20 % годинно| посадового
ко)кну годину роботи в цей
18.00 до 22'00)

окладу (тарифно| отавки) за
нас (вет|ртт|м ввот<аеться час з

3а роботу в н1чний час
(при зм|нному ре>ким|
роботи)

35 оА годинно| посадового
кох{ну годину роботи в цей
22'00 до 06.00)

окладу (тарифно| отавки) за
нас (н|тним вва}кастьоя час з

Ёацбавки:

3а клаон|сть вод1ям
легкових автомоб1л!в

Бод|ям 2-го класу - |0 оА, 1-го класу - 25 % уотановлено|
посадового окладу (тарифно| ставки) за в|дпрацьований
час.

3а профес|онал1зм,
оумл1нне, зразкове
виконання обов'язк1в
(кер|вникам,
профес|он€ш1ам,

фах|вцям)

!о 50 %о лооадового окладу
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3а висок1 досягнення у
прац| (кер|вникам,
профео!оналам,
фах1вцям)

!о 50 оА посадового окладу

|[рац1вникам:
- за виконання
особливо вокливо|
роботи на певний
терм|н;
- за заотосування
|ноземно| мови;
- за роз'!зний характер
роботи

{о 50 оА лооадового окладу

Фдн!с] мови * у розм|р:- !0 % посадового ок]]аду;
двох | б|льтпе - у розм|р| |5 % посадового ок.]таду.

}{адбавка за роз'!зний характер роботи встановл1остьоя в
колективних договорах у розм1рах, що в|дпов|датоть
р9зм1рам добових, як| виплачутоться праш1вникам за
наявноот1 слухсбових в1дряркень.

дп ,,унд|з'" дп*онд|з'', дп ,,унд1Рт''

Аоплати ! надбавки Розм!ри доплат 1 надбавок
[оплати:
3а сум|щення
профес|й 1посал)

!оплати одному прац1внику максима]!ьними розм|рами
не обмея<у}оться та визначатоться наявн!стто ощимано|
економ|| посадових оклад|в сум|щених профес1й

3а розтширення 3они
обслуговування або
зб1льтшення обсягу
роб|т

!оплата вотановлгосться при виконан| поряд з1 овосто
основно}о роботото, обумовленото щудовим договором,
додаткового обоягу роб1т за одн1сто | т1сго :к профес|ето
або пооадо}о у розм|р1 до 100 оА в|д посадового ок.]1аду
прац|вника

3а виконання
обов'язк1в тимчасово
в|дсутнього
прац|вника

{о 100 оА пооадового оклаА} в1дсутнього прац|вника

3а роботу у ва:кких 1

гпк1дливих та
особливо ваэкких !

оообливо птк!дливих
умовах прац|

3а роботу у важких 1 тпк|дливих умовах прац1 - 4 уо, 8 оА,

|2 % тарифно| отавки (посадового ок.'1аду), за роботу в
особливо вая(ких | особливо тшк|дливих умовах прац| -
\6о^,

20 уо,24 % тарифно| отавки (посадового окладу)
3а |нтенсивн1сть
прац|

д' |? оА посадового окладу

3а роботу в н|чний
час

з5 % годинного посадового окладу за ко)кну годину роботи
в н|чний пер1од (н1яним уват{асться час з 22 год. вечора до
6 год. ранку)
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3а науковий ступ|нь !октора наук - у граничному розм1Р| до 25 % пооадового
окладу (отавки зароб|тно| плати);
кандидата наук - у граничному розм1р| |5 % [осадового
окладу (ставки зароб1тно| плати).
3азначен1 доплати встановл1оготься прац|вникам, якщо !хня
д1яльн|сть за проф1лем зб1гасться з наявним науковим
сцг{енем, кр|м посад, для яких наявн|сть наукового
оцг{еня передбанена квал1ф1кац|йними вимогами. 3а
наявност| у прац1вник1в двох наукових сцпен|в доплата
вотановлгостьоя за одним (вищим) науковим ступенем.
!оплата за науковий сцп1нь нараховустьоя виходячи з
посадового окладу наукового праш1вника за ооновним\_
м1сцем роботи. 3а м1сцем роботи за сум1сництвом доплата
за науковий ступ1нь не виплачустьоя

3а вчене звання €таргпого наукового сп1вроб1тника - у щаничному розм1р1
25 % посадового окладу (ставки зароб|тно? плати);
|{рофеоора-у граничному розм1р]зз % [ооадового ок.]1аду
(ставки зароб1тно| плати).
3азначен1 доплати встановл}оЁоться прац1вникам, якщо |х
д|яльн|сть за проф|лем зб|гасться з наявним вченим
званням. 3а наявност| у прац1вник|в двох вчених звань
доплата вотановл}остьоя за одним (вищим). !оплата за
вчене звання нараховусться виходячи з г{осадового окладу
наукового прац|вника за ооновним м|сцем роботи. 3а
м|оцем роботи за оум|сництвом доплата за науковий
ступ|нь не виплачусться.

Ёадбавки:
3а виоок1 досягнення
в прац|

!о 50 %о лооадового окладу

3а виконання
особливо вая<ливо|

роботи на певний
терм1н

!о 50 оА лооадового ок.,1аду

3а окладн|оть та
наг{ру)кен|оть у робот1

{о 50 оА лооадового окладу

3а заотосування в

робот1 |ноземно[ мови
Фдн1е] мови - в розм1р| !0 % г{осадового окладу;
двох | б1льтше -.в розм|р| |5 % посадового ок.]1аду

3а роз'!зний характер
роботи

)/ розм|ра*, 1{Ф в1дпов1датоть розм1рам добових, як!
виплач}.готьоя за наявност1 слуясбових в|дряд:кень

3а ота:к науково|
роботи

|{онад 3 роки |0оА лосадового окладу;
понад 10 рок1в 20 % посадового окладу;
понад 20 рок1в з0 % г{ооадового окладу.
Ёадбавка за отая{ науково| роботи нараховусться щом1 сяця,
виходячи з пооадового окладу наукового прац1вника за
ооновним м1оцем роботи. 3а м|сцем роботи за оум|сництвом
надбавка за ста}к науково| роботи не виплачусться
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3а високу профео|йну
майотерн1оть

[иференц|йован1 надбавки ло тарифних ставок
оклад|в) техн1чних олу>кбовц1в, роб|тник1в:
роб|тник|в до тарифних ставок

111 розряду - |2 %о,

1! розряду - |6 оА,

! розряду - 20 оА,

!1 розряду - 24 оА,

!11 розряду - 24 оА.

(посадових

3а використання
дезинф|кув,}льних
засоб|в

до 10 оАпосадового оклалу (ставки)

3а ведення
в|йоькового обл1ку

до 50 оА посадового ок.]1аду

[еря<авне п|дприсмотво спец1ального зв'язку

оплати ! надбавки Розм1ри надбавок 1 доплат

3а сум|щення профес1й (посад) !оплати одному прац|внику
максим{[льними розм|рами не обмехсуготься
1 визначатоться наявн|стго одер:кано|
економ|| за тарифними отавкамутта
ок.]1адами сум|щуваних пооад 1вник1в

3а розтширення зони оболуговування
або зб|льтпення обсягу роб|т

ативн|й чисельноот1 прац|вник1в

!оплати одному прац|внику
максимапьними розм1рами не обме:ку}оться
1 визначатотьоя наявн1отго одеря<ано|
економ|] за тарифними ставкамита
окладами, як1 могли б виплачуватись при

3а виконання обов'язк|в тимчаоово
ього прац|вника

!о 100 оА тарифно| отавки (окладу)
в!дсутнього прац1вника

3а роботу у ва)кких 1 тпк|дливих

умовах та особливо ваяских |

особливо тпк|дливих умовах прац1

3а роботу у важких 1 гпк1дливих умовах
прац1 - 4, 8 та |2 оА, за роботу в оообливо
ва)кких 1 особливо тшк|дливих умовах прац1
_ в1д |6,20 та 24 оА тарифно| отавки,
окладу.
3а роботу на п1дземних об'ектах зв'язку Ао
\2 %о тарифно| отавки, ок.]1аду.

1(онкретн| розм|ри дог{лат вотановл}о}оться
на оонов| атеотац1| робоних м|оць, оц|нки

умов прац| на цих робочих м|сцях.
Ёараховутотьоя доплати за час фактинно|
зайнятоот1 роб1тника на таких робочих
м!сцях.
[{ри рац|онал1зац1| робоних м1оць 1

пол1пгпенн1 умов прац| доплати
змен1шуготься або в|дм1нятотьоя

3а !нтенсивн|оть прац| роб|тникам,
техн1чним с.]1у)кбовцям

[о |2 %о тщифно| ставки, окладу
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3а роботу в н|чний час

3а роботу у вен1рн|й чао - з |8 до 22
годин
(при багатозм|нному ре:ким1 роботи)

з5 % годинно| тарифно? отавки, окладу,
посадового окладу за коя{ну годину роботи
в цей нао (н|нним ввая{асться чао з22год.
вечора до 6 год. ранку).

20 % годинно| тарифно| ставки, окладу'
посадового окладу за ко)кну годину роботи
в цей час

Ёа пер1од освосння нових норм [{1двищення в1дрядних розц1нок до 20 о^'

п|двищення тарифних ставок до |0 о^

3а кер|вництво бригадого (бригадиру,
не зв1льненому в|д ооновно| роботи)

!оплати диференц|тототьоя залея<но в|д
к|лькоот1 роб1тник|в у бригад1:
- до 10 оо|б - до 1 5%отарифно| отавки,
окладу'
- г{онад 10 ос|б - до 20оА тарифно| отавки,
окладу,
- понад 25 оо|б - до з5оА тарифно| отавки'
окладу.

Бригада створ}осться при чисельност1
прац|вник1в не ментпе 5 ос|б

3а кер1вництво ланкого "|{анковим' якщо чисельн1сть ланки
перевищус 5 ос1б, встановл}оотьоя доплата
в розм|р1 до 50 о% в|дпов|дно| доплати

3а роботу з розд|леним на дв|
частини робоним днем (з перервото в

робот| понад 2 години)

Ботановл}ототься прац|вникам, специф|ка
роботи яких пов'язана з наданням послуг
опо)кивачам, у розм|р1 до 30 оА тарифно1
отавки (окладу) або в1дрядно| зароб|тно|
плати. 9ас внутр1тпньозм1нно| перерви в

робоний час не враховустьоя. |{ерел|ки
пооад 1 профео!й додаготьоя до
колективного до

3а високу профес1йну майстерн1сть !иференц1йован1 надбавки до тарифних
отавок (оклад1в) техн1чних слух<бовц|в,

роб1тник1в:
роб1тник|в до тарифних отавок
111розряду _ |2 %о,

1! розряду - |6 %о,

! розряду _ 20 оА,

!1 розряду | вищих розряд|в _ 24 о/о,

техн|чних слу>кбовц|в до оклад|в
1 класу * до 24 оА,

2 тотасу - до 20 %о,

фельд'сгерям з спец|альних доручень _ до
24 о^,

фельд'сгерям * до 20 о/о
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3а класн1сть вод|ям легкових |

ванта)кних автомоб!л|в, автобус!в
Бод|ям 2-го класу _ |0 % 1-го класу - 25 %
уотановлено| тарифно] ставки за
в1дпрацьо ваний нао в од|см

3а висок| дооягнення у прац1
(кер1вникам, профес|оналам,
фах1вцям)

!о 50 оА посадового окладу, окладу

3а робоц в умовах рея{имних
обме>кень

Бстановл}остьоя зг1дно з постаново}о
1{аб1нету 1\:1!н1сщ|в 9кра|ни в|д 15.06.94
]\ъ414.

3а виконання особливо вайливо]
роботи на певний терм|н

!о 50 %о посадового ок-т]аду, ок.т1аду

3а заотооуванн'{ |ноземно| мови Фдн|с| мови - в розм1р| |0 % посадового
окладу, ок-т1аду.

!вох 1 б|льтпе - в розм|р| |5 %г|осадового
ок.]1аду' окладу

3а роз'!зний характер роботи ! розм1ра!,, |{Ф в!дпов1датоть розм|рам
добових, як1 виплачуготься прац1вникам за
наявност1 слух<бових в1дрядх<ень, що
передбанасться в колективному договор!

дп,, усс''
!оплати | надбавки Розм|р доплат | надбавок

Ё{адбавки
3а висок1 досягнення у прац1 !о 100 оА лооадового окладу прац1вника

3а виконання особливо важливо| роботи
на певний терм1н

!о 100 оА лосадового окладу прац1вника

3а роботу в умовах рея{имних обме:кень Розм1р надбавки до пооадових оклад|в
(тарифних ставок) визнача}оть
в|дпов|дно до л' 2 та п. 3 [{оло)кення
про види, розм1ри | порядок надання
компеноац1т у зв'язку з роботою, яка
передбанае доступ до дер:кавно?
тасмниц|, затверд)кеного постаново1о
1{аб1нету Р1|н|стр1в 9кра|ни в|д 15
червня 1994 року ]\ъ 414

3а роботу в н1чний чйс Ёе ни)кче 20% погодинно| тарифно|
отавки (пооадового окладу) за ко)кну
годину роботи в н|чний час

{оплати
3а розтпирення зони оболуговування або
зб|льгпення обсягу роб1т

!оплати одному прац1внику не
обмет<утотьоя макоимальними розм|рами
| визначатоться наявн1стто економ|| за
тарифними ставками | окладами, як|
могли б виплачуватися 3а умови
дотримання нормативно| чисельност|
прац1вник1в
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3а оум1щення профес|й (посад) {оплати одному прац1внику не
обмея<уготься максим.штьними розм1рами
| визначатоться наявн!стго економ|| за
тарифними ставками та ок.]1адами
сум1щуваних посад прац|вник|в

3а виконання обов'язк|в тимчаоово
в|дсутнього прац1вника

!о 100 %о лооадового ок.]таду (тарифно|
ставки) в|доутнього прац1вника



Аодаток 12

до [алузево| угоди

1{оеф|ц!енти сп!вв!дно!цень м|сячних тарифних ставок вод1|в ванта)кних
автомоб1л1в (бортов1 автомоб!л! та автомоб1л| фургони загального

призначення) до м|н1маль}|ого посадового окладу

{{оеф1ц!енти сп1вв1дно!пень м1сячних тарифних ставок вод1!в легкових
автомоб|л!в до м1н|мального посадового окладу

(оеф1ц|снти сп!вв!дно1шень м1сячних тарифних ставок вод!!в автобус1в
(в т.н. спец!альних) до окладу прибиральника слуэкбових прим!щень

(оеф1ц!снти сп1вв|дно1пень оклад!в фах!вц|в, техн1чних служсбовц|в
автотранспорту до о|с'|аду прибиральника слу>кбових прим|щень

дпсз
Бантаясоп1дйомн1сть (у тонах) (оеф!ц1енти

сп1вв1дно!пень
1. !о 1,5

2.3ище 1,5 до 3
1,7 5

1,84
3. Бище 3 до 5 |,9з
4. Бище 5 до 7 2,0з
5. Бище 7 до 10 2,|з
6. Бище 10 до 20 2,24

(лас автомоб1ля Робочий обсяг
двигуна (в л1трах)

(оеф!ц1снти
сп1вв!дно|пень

[. Фообливо малий | малий до 1,8 1,7 5
2. €ередн1й в|д 1,8 до 3,5 1,84
3. Беликий вище 3,5 |,9з

(лас автобус!в |абаритна
дов)!(ина
автобус1в
(у метрах)

|(оеф!ц1снти
сп1вв1дно|пень

1. Фсобливо малий |малий до5 1,77
2. малий в1д 5 до 6,5 1,95
^ в1д 6,5 до 7,5 1,95

Ёайменуванпя профес!й 1{оеф1ц!снти
сп!вв1дно|пень

1. €таргпий механ|к 2,з6 - 2,87
2. 1!1ехан к 1,7з -2'25
3.1!1ехан к з ремонту транспорту 1,64 -2,74
4. 1нспектор з проведення передрейсового огляду вод|!в |,50 _2,0з
5. Фпоратор диопетчерського руху 1 навантшкувально -
розвантая{ув,ш|ьних р об|т 1,25 - 1,60
6. 1{онтролер техн1чного стану автотранопортних засоб|в 1,48 - 1,вв



Аодаток 13

до [ алузево| угоди

0р!снтовний перел!к
роб!т, профес|й та посад прац!вник|в з ненормованим робоним днем'
зайнятих на п1дприсмствах' в установах | орган!зац1ях, що входять до

сф ери уп равл!ння Ад м|н1страц!| .{е рясспешз в' язку

1. }(ер!вники п1дприсмств' уотанов' орган|зац1й зв'язку та |нформатизац||, !!
засцпники.

2, !иректори напрям1в, головн1 |нясенери, |х заступники; головн| 1нэкенери
(конструктори' технологи' арх1тектори) пр оекту.

3. |оловн1 бухгалтерй та |х заотупники.

4. (ер1вники ф1л1ал!в, ]х заотупники' пом1чник, референт кер1вника
п1дприсмства.

5. 9ергов! пом|чники кер|вника п|дприсмотва.

6. (ер!вники та ]х заступники:
- центру' в|дд1лу, слуэкби, лаборатор1|, бгоро, сектору' тштабу цив1льно?

оборони, бази, головно| каои, виробнино| майотерн|, загону БФ[ФР;
- виробництва? {€х}, в1дд1лення' зм|ни, вузла, д|льниц!, по1штового вагона'

гара)ка' колони.

7. 3ав|дуван1: науково-техн1чно[ б|бл1отеки' канцеляр||, арх|ву, господаротва,
бази, {ен1Р}, ск.]1аду, друкарського, коп|говально- розмнох{ув!!''1ьного бторо,
лаборатор||, науково| б|бл|отеки, центр!ш{ьного складу' гуртоя{итку' оектору (бторо,

щупи), що входить до складу в|дд1лу.

8. |оловн| фах1вц1 вс1х опец1альностей: арх1тектор, технолог' оконом1ст,
диопетчер, енергетик, механ1к' метролог та |н.

9. }чений оекретар' головний, пров|дний, отартпий та молодтпий науков1
оп|вроб1тники' наук овий ош!вроб|тник.

10. ||ров!дн| |нхсенери вс1х опец1атльностей, економ1от, бухгалтер, бухгалтер-
рев1зор, метролог' психолог, ооц1олог' ториоконсульт, б1бл|отекар, б|бл|ограф.

11. |нжсенери вс1х опец!альноотей та категор|й, |нпп1 фах1вц| во1х категор|й:
економ1от, бухгалтер, бухгалтер-рев|зор' диспетчер' дисцетчер електрозв'язку,
г{о1птового зв'язку, математик, метролог, поихолог' соц|олог, перекладач'
!орисконсульт.

12. [ехн1ки вс|х спец|альноотей 1 категор|й.
13. €тарпш!: диспетчер' диог{етчер електрозв'язк}, по1]]тового зв'язку,

електромехан|к, електромехан|к електрозв'язку, 1нспектор дер:кавний
електрозв'язку, |нспектор, |нспектор з кадр1в, 1нспектор електро3в'язку, |нопектор-
рев|зор, 1нструктор з експлуатац|йних, виро6ничо-техн1чних та орган|зац]йних
питань, товар о3навець, редактор хулоясн|й, редактор л!тературний.



14. Б1бл|отекар' б|бл|ограф, в|дпов|дальний нерговий з обм1ну г{о11!ти,
елекщомехан|к елекщозв'язк}, електромехан|к засоб1в рад1о | телебачення'
механ1к, |нспектор дер)кавний електрозв'язку, 1нспектор електрозв'язку, |нспектор-
рев1зор, |нсщуктор з експлуатац|йних, виробнино-техн|чних та орган|зац|йних
питань елекщозв'язку та по1|1тового зв'язку, товарознавець' хулоэкн|й та
л|тературний редактори, техн|чний редактоо.

15. €тарпп!: арх|вар1уо, |нкаоатор, касир, табельник, отартпий ком|рник, який
очол}ос роботу складу.

1б. Агент з постачан11я, арх|вар|ус' друкарка, 1нкасатор, коменданти )китлових
булинк|в та гурто)китк1в, секретар' секретар_друкарка' оекретар- стенограф!отка,
норговий адм1н|отратор.

17. Фператори по1штового зв'язку з обл{ку гротпей та |нтших ц1нностей в

що1пових 1 маронних коморах' з ведення арх|в1в.

18. Блекщомонтери л|н|йних опоруд електрозв'язку та г1роводового мовлення;
- елекщомонтери, як| зайнят1 обслуговуванням м|:кнародних л|н|й зв'язку,

л|н!й с!льоького телефонного зв'язку,
- елекщомонтери, як| систематично ви!здять у райони для обслуговування

л|н|йних споруд та проводового мовлення;
_ електромонтери' як| зайнят| оболуговуванням абонентських уотановок

телографного зв'язку;
- елекщомонтер по1птового уотаткування.

19. Бод11 автотраног{ортних засоб1в, яким встановлена доплата за
нонормований робоний день, вод1| легкових автомоб|л|в' [ересувних
вим|ргова"лльних лаборатор|й, вод1|, як1 працто}оть на автомоб1лях, вод1| автобус1в
(м|кроавтобус1в).

20. Фельд'сгери з! спец1альних доручень, фельд'егер' екопедитор
м}кнародно| прискорено| по1пти' експедитор опец1ального зв'язку' м{хснародно|
приокорено по1пти''вм8''.

21. 1нструктори виробниного навчання роб|тник|в 1нструктор з ф1зкультури 1

опорту' методист.


