
на лъ 12272/18/10-|3 в!д з1.10.2013

м]н1ствРство
соц1Ально| пол!тики укРА|ни

(Р[!нсоцпол1тики)
вул. Бспланална,8/10, м. (и!в,01601, тел.: (044) 226-24-45, факс:(044) 2в9_00-98 Б-гпа1!; !п[о@:п|зр.цоу.ша.

(ол €'{Р||Фу з7567866, реесщаш|йний рахунок з52190010041 17 в !(€} м. |(исва, мФо 8201"2

Р[!н!стерство 1нфраструктури
!/кра|ни

г
1 пр' реестрац|то галузево| угоди

|1ов!домляемо, що [алузева угода м1>к й1н1стерством |нфраструктури
!кра|ни 1 |{рофес|йното сп|.тткого прац|вник|в зв'язку 9кра|ни на 2013 - 2015 роки
у галуз| по1птового зв'язку заресотрована й1нсоцпол!тики 20 листолада201з року
за.]\ъ 32.

|{ри цьому, в!дпов|дно до пункц 2 постанови 1{аб!нету й1н1сщ1в }кра?ни
в|д |з.02.2013 ]\9 115 ,,|{РФ порядок пов!домно| рессщац|| галузевих
(м|жгалузевих) 1 територ|альних угод, колективних договор1в'', рекомендусмо.

1.|[ункт |.4 викл1очити' як такий, що не в1дпов1дас статт1 10 3акону
9кра|ни ,,|{ро профес|йн1 сп!лки, !х права та гарант|| д1яльност1''.

2.у пунктах 2.9,2.|0 та 2.|2 та у п!дпункт1 13.1.3 з мето}о сдиного
вживання терм|н|в, визначених законодавством 9кра!ни (стаття 251 1_{ив1льного
кодексу 9кра|ни)' пропону€мо слово ,,терм|н'' в ус|х в|дм|нках зам|нити словом
,,строк'' у в|дпов|дних в1дм|нках.

3. А6заци пертпий та другий п1дпункту 5.1.15 викласти в так1й редакц!::
,,1{ожна |з €тор|н ' яка п|дписала цго }году' зобов'язусться в ь{е)ках свос[

компетенц!| вхсивати заходи щодо забезпечення свосчасно? | в повному обсяз!
виплати зароб|тно| плати, сплати единого внеску на загш1ьнообов'язкове
державне соц!альне страхування та !нтпих плате>к|в до |{енс|йного фонду 9кра|ни,
а в раз| виникнення на |!1дприсмств! заборгованост! |з зароб1тно] п[\ати' сдиного
сог1|ального внеску та 1нтпих платеэк1в до |{енс!йного фонду 9кра|ни розробляти
заходи ! складати щаф|ки пога1пення.

9становити' що в раз| наявност1 на |[1дприсмств| заборгованост| |з виплати
зароб1тно| плати' що1цового забезпечення' сплати €диного внеску на
3аг€ш1ьнообов'язкове дер)кавне соц1альне сщахування та 1нгцих шлатеж|в до
|!енс|йного ф'' ду 9кра|ни терм1ном цонад один м|сят{ь €торони вх(иваготь
ефективн| заходи щодо л|кв1дац!|.''.

4. |[1дпункт 6.1:10 доповнити словами ,,3& рахунок власних кс)ш:т|в"
в|дпов|дно до частини п'ято] стагг1 51 1{одексу закон|в про прац1о !кра!ни. якого
передбанено' що скорочена трив€[л1сть робочого часу м9.-ж9..Р..с.:ац.9Рд.рР..?.тц"с".!..э.а

&1!п!стерство соц|ально: пол!тики !кра|ни
\р1 31$970/1 4-13118 в|д 21'11.2о13
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р..?.{у.д19.к..в-{!?9.у.у.х..к.9цт!Р на п|дпри€мствах ! в орган1зац{ях для :к!нок' як1 ма}оть

д1тей в|ком до чотирнадцяти рок|в або дитину-|нвал|да.
5. у п|дпункт1 8.1.1 терм|н ,,|нвал|д прац1'' узгодити з терм1нами,

/ визначеними законодавством 9кра|ни (зг!дно поло)кень постанови 1{аб1нету
' м1н|стр1в !кра|ни в!д 04.04.1994 ]ф 221 ,,|[РФ затвердження |{орядку

орган!зац1| та проведення медико-соц|ально| експертизи втрати працездатнос'г1'',
застосову€ться терм1н,,|нвал1дн1сть внасл1док трудового кал!цтва'').

6. ! п|дпункт| 8.3.3:
слова ,,внеск1в на 3аг€!"льнообов'язкове дер)кавне пенс!йне страхування'' та

''страхових 
внеск|в'' зам|нити словами ',единого 

внеску на заг€|_пьнообов'язкове

дер}кавне соц|альне сщахуванн'т та |нтших плате>к1в до |{енс|йного ф'"ду !кра|ни''.
7.Ао,{одаткуф 1:

1) Б|дпов|дно до Рац|онального класиф1катора 9кра|ни дк 003:2010

,,(ласиф|катор профес|й'', затверд}(еного нак€вом .{ерхсспоживстандарту в!д

28.07.2010 ]ф з27, профес|йна назва роботи ,,1{ореспондент'' (код 245\.2)
н€ш1е)кить до профес!йного ущупування ,,|1исьменники' редактори та >курнал!сти''

класиф1кац|йного розд|лу ,,||рофес|оны|и'', а профес1йна назва роботи ,,1{оректор''
(код 4|43) - до профес!йного угрупування ',€лужбовц|, що займатоться
кодуванням' коректурото та под|бними роботами" класиф1кац|йного розд|лу
,,1ехн|ин| слу>кбовц1''.

!одатком ф 1 до [атлузево| угоди встановлено коеф1ц|енти сп|вв|дно1шення

для,,1{оректора'' |'86-2,26' а д{|я,,1(ореспондента'' - 1,5 6-1:,9 4.

Биходяии з вищевикладеного' пропонусмо коеф|ц!снти сгт|вв|дно1пень

посад ,,1{оректора'' та ,,1(ореспондента'' переглянути у в|дпов!дност| до
Ёац!онального класиф|катора }кра|ни дк 003:2010 ''(ласиф1катор профес|й''.

2) Б|дпов|дно до методичних рекомендац1й й|н1стеротва пра:11 та

соц|ально| пол|тики щодо оплати прац1 прац|вник|в м€ш{их п|дприсмств
(схваленого нак€вом й!н1стерства прац1 та соц!атльно| пол1тики в1д 13.08'2004

.]ф 186), неква:т!ф1кован[ роб!тпншкш це роб|тники, як| не ма}оть г:евнот

спец|ально] п|дготовки | виконутоть найпрост|гш| за складн!стго роботи, а саме
прибиральниц|, л!фтери тощо, оплата прац1 яких за повн!ст}о виконану м1сянну

норму праш| не мо)ке бути мен1по!о м|н!мально| зароб1тно] плати.
|{вал!ф!кован! роб!гпншкш це роб!тники, як| ма}оть короткотерм1нову

п1дготовку на виробництв| ' а]\е значний стаж роботи за набутото профес|с*о, або
спец!альну профес!йну п|дготовку та стаж роботи до 3-х рок|в | виконують
складн| роботи та обслугову}оть просте устаткуван\1я' як! тариф|кук)ться
тарифними розрядами.

Биходяни з вищевикладеного, рекомендуемо привести .(одаток ]\ъ 1 у
в|дпов|дн|сть до пункт1в 5. 1 .3 | 5.|.4 [алузево| угоди.

8.Ао.(одатку ]\! 2:

1) у четвертому абзац1 графи ,,[ранинн1 розм|ри доплат та надбавок''
вилучити слова:,,(посадового окладу)''.

2) Абзац гцостий ц|е| щафи зам|нити словами: ,,!о затверд)кення |{ерел|ку

роб1т з ва)ккими та тшк|дливими, особливо ва)ккими та особливо тшк|дливими

умовами прац| 1(аб!нетом й|н1стр|в )/кра}ни в|дпов|дно до вимог статт1 100 (3п|1



(

!кра|ни, доплати за роботу |з гшк1дливими умовамр1 пратц1 мо)куть зд!йснтоватись

за рахунок кошт1в п|дприсмств 1 орган|заш|й на п|дстав| статт| 7 3акону !кра|ни

,,|{РФ охорону прац!''.
Фдночасно звертасмо увагу' що в1дпов1дно до:
- частини десято| статт| 9 3акону !кра|ни ,,[-[ро

угоди" сторони, що укл€|ли угоду' повинн! |нформувати

масово| 1нформаш1| про зм|ни та доповнення до угоди
забезпечити розм|щення тексту угоди у засобах масово| !нформаш1|;

- пункту 9 |1орядку пов|домно| реестрац!| гапузевих (м1жгалузевих) ;

територ|альних угод, колективних договор!в, затвердженого постановото 1{аб1нету

й!н|стр|в 9кра{ни в|д |з.02.20|з м 115, коп|товання та опубл1кування тексту

угоди' зм|н | доповнегль до не] зд|йснтоготься ли1пе равом |з написом про

пов!домну ресстрац1то, а тако)к рекомендац|ями реес'гру!очого органу щодо

приведен"" у.'дй у в1дпов1дн!сть з вимогами 3аконодавства (у р'з1 |х наявност1.).

.{одаток: на 31 арк. у 2 лрим.

колективн! договори 1

громадян через засоби
та х|д ]: реат!заш1| 1

Б. (олом1сць
3аступник й1н!стра -
кер!вник апарату
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м!э:с 1![!н!стерством 1нфраструктури }кра[ни

! ||рофес!йнопо сп!лко!о прац|вник1в зв'язку )/кра[ни

н^2013-2015 роки у галуз! по|птового зв'язку

(и|в 2013 р1к



гАлу3ввА угодА
м!эк Р1!н!стерством 1нфраструктури }кра[ни

! |1рофес!йнопо сп!лкопо прац!вник!в зв'язку }кра[ни
на 2013-2015 роки у галуз1 по!птового 3в'язку

1. зАгАльн1 полох{вння

1.1. [алузева угода м|ж й|н1стерством 1нфраструктури !кра?ни _ з одн1е|
сторони 1 [{рофес|йното сп|лкото прац!вник|в зв'язку }кра|ни _ з друго| сторони
(дал| _ €торони) укладена в|дпов|днФ до 3акон1в }кра|ни "|{ро колективн|
договори | угоди''' ,,|1ро соц1альний д]алог в !кра|н|'', [енерально| угоди та
законодавства !кра|ни з мето}о сприяння розвитку галуз1 по1птового зв'язку,
посилення соц|ального захис'гу прац|вник|в, регул}овання виробнингтх,
трудових ] соц|ально-економ|чних в!дносин, забезпечення конституц|йних прав
та гарант|й прац|вник1в | роботодавц|в, як1 перебува}оть у сфер| д|| стор1н, що
п|дписали ц}о 9году.

[алузева угода м|ж Р1|н1стерством |нфраструктури !кра|ни !

[1рофес!йното сш!лко}о прац|вник|в зв'язку }кра|ни на 201з _ 201.5 роки у
галуз1 по1птового зв'язку (дал| !года) вкл}очас зобов'язання €тор|н, як|
споямован1 на створення умов для п!двищення ефективност| роботи
!кра|нського дер)кавного п1дприемства г{о1птового зв'я3ку ''9крпо1пта'' (дал| _
|{|дг:рисмство), реал1зац|] на ц1й основ1 профес|йних' трудових та соц1ально_
екс':ном|чних гарант|й дляпрац|вник|в 1 трулових колектив|в.

|.2. [\я 9года с актом' який визначас напрями соц|ально-економ|чного
розвитку галуз1 по1птового зв'язку, закр|пл}ос поло)кення щодо м|н|мальних
соц!альних гарант|й, компенсац|й, п|льг у сфер1 прац| та зайнятост1, трудових
в|дносин' умов 1 охорони прац|, умов зростання фонд|в оплати шрац1,
встановлтос м|жквал1ф|кац|йн1 (м|>кпосадов1) сп|вв1дно1шення в оплат| прац1'
регул!ос трудов| в|дносини та забезпенус соц|ально-економ|чний захист
прац|вник1в.

1 .3. |1овнова)кення €тор|н:
€торонами ц1с] }годи с Р1|н|стерство 1нфраструктури !кра|ни, яке

представляс |нтереси |{|дпри€мства' що входить до сфери його управл1ння (дал|
_ Р11н1нфраструктури), та |{рофес1йна сп|лка прац1вник!в зв'язку !кра|ни' яка
представляс |нтереси прац|вник|в |{1дприемства (дал1_ |{рофсп|лка зв'язку).

}1|н1нфраструктури' як центральний орган виконавчо] влади' ма€
в!дпов|дн| повнова}кення для ведення переговор|в' укладення !годи та
реал|зац|| !1 норм на 1-[1дприсмств|.

|[рофсп!лка зв'язку виступае в!д |мен1 найманих прац|вник|в
|[[дприсмства 1 мае в|дпов|дн1 повноваження для ведення переговор!в,
укладення !годи та реал|зац|| ]1 норм на |11дприсмств|.

1.4. €торони в межах сво|х повнова}{(ень п|сля ),клада1{ня ц|с] }годи с
€диними партнерами у вир1тшенн1 ттравових' трудових, соц|ально-еконошл1чних
та 1нтпих питань прац!вник|в {11дприсмства в1дпов|дно до вимог чинного
законодавства.



2. сФшРА | стРок д|[ угоди

2'|. !года по1пир}осться на вс|х найманих праш1вник|в |{|дприсмства
(незалежно в1д форми трудового договору), а такоя{ на праш|вник|в
профсп|лкових орган|в, як| прац}о}оть на виборних та 1птатних посадах у
профсп!лкових орган1зац|ях, що входять до |{рофсп|лки зв'язку.

2.2" |м !года е основогФ для розроблення та укладання колективного
договору [{1дприемства.

{ктцо протягом д;т }годи до й1н|нфраструктури вв1йдуть нов|
|[|дприсмства' первинн! профсп|лков1 орган|зац1] цих [{|дприсмств вв|йдуть до
[1рофсп1лки зв'язк!, А|я !годи буле
профсп|лков| орган!зац|| автоматично.

по1]]ирговатись на ц1 |{|дприсмства та ]х

2.з. [{оложення колективного договору |{|дприсмства' що пог1ршу}оть
становище прац1вник|в пор|вняно |з чинним законодавством та ц1сто !годото,
вважа}оться нед|йсними.

2'4. |1рийнят| Берховно}о Радото }кра|ни та 1{аб|нетом й|н]стр|в !кра?ни
нормативно-правов| акти' що забезпенутоть б1льгп висок] гарант1|, н!х<
передбанен| !годо}о' маготь пр1оритет перед в|дпов|дними поло}кеннями }годи.

2.5 €торони в)киватимуть заход1в щодо усунення переду\{ов виникнення
ко.]1ективних трудових спор|в (конфл1кт|в), а в раз| ]х виникнення
прагнутимуть до розв'я3ання ситуац!| без зупинки виробництва.

[{редставники €тор|н братимуть участь у вир|тпенн| колективних
трудових спор|в (конфл1кт|в) на [{|дприсмств| на запро1пення унасник1в
трудового спору (конфл1кту).

2.6. }года уклада€ться на 201з-2015 роки, на6ирас чинност1 з дня ]т

п1дписання представниками €тор|н ! д|с до укладення ново| !годи.
2.7. (лорони вступа}оть у переговори з г!итань укладення ново| !годи г:е

ран1тл як за три м|сяц1 до зак1нчення строку д1| !годи.
2.8. Р{|н1нфраструктури у триденний терм1н з дня тт|дписання !годи

г1одае !| на пов|домну ресстрац|го до Р1|н|стерства соц|ально| пол1тики }кра!ни.
2.9. й1н1нфраструктури 1 |!рофсш|лка зв'язку у двотихсневий терм!н |з дня

ресстрац1| }годи надсила}оть !т на |{|дприсмство (кер|внику |{|дприсмства ]

профсп|лковим орган!зац1ям |1рофсп|лки зв'язку).
1{ер1вник |11дприсмства 1 профсп!лков| орган!зац|] |{рофсп1лки зв'язку в

десятиденний терм|н з дня отримання }годи доводят'ь ]т зм|ст до в1дома
прац!вник1в.

2.|0. [одна |з €тор!н, як! )/к.]1али |{}о 9году, не мох{е протяг0\,1
вста}{овленого терм|ну ]: д]| в односторонньому порядку прит1инити вико1{ання
взятих на себе зобов'язань' шору|цити узгоджетт1 положення й норми'

2.||. }года збер|гас чгтнн|сть у раз| зм1ни ск.]1аду' структури'
найштенування €тор|н, в|д 1мен| я|{их вона укладена.

у раз1 передан| \41н|нфраструктури повнова)!(ень з управл]гтня
[1|дприемством |нтпопту органу виконавчо| влади (суб'екту управл|ння), д\я



з
9годи збер1гас сво}о чинн|сть' а виконання зобов'язань за ц|сго }годого
переходить до цього суб1скту управл|ння.

2'12' |{орядок внесення зм|н та доповнень до угоди:
- до зак!нчення терм|ну д1] }годи зм|ни та доповнення до не] мох{уть бути

внесен| т|льки за взасмною домовлен1стго €тор|н;
- у рш1 необх|дност| внесення зм1н та доповнень до !годи зац|кавлена

[торона в установленому законодавством порядку подас в|дпов|дн1 пропозиш||
щодо проведення переговор|в;

- пропозиц|| одн1е| з1 €тор1н щодо внесення доповнень або зм1н до
поло)кень ш|е| }годи с обов'язковими для розгляду другото €тороно!о;

- ц1 пропозиц|| розгляда}оться сп|льно [торонами, р|гшення щодо них
приймаготься €торонами в десятиденний терм|н 3 дня !х отримання |нтпого
€тороного.

2.|з. €торони сприяготь ||1дприсмству у проведенн1 колективних
переговор|в, свосчасному укладеннго колективних договор1в або внесен[{}о до
них зм|н | доповнень. [{редставники €тор|н можуть за 3апро1пен1]ям стор|н
колективного договору, брати участь як посередники або експерти у веденн|
переговор|в та укладенн| колективних договор1в на |{1дприсмств|.

3. ствоРв,ння умов для зАБш,зпвчвння стАБ1льного
Розвитку гАлуз1

3.1.€торони визна}оть спрямован|сть свос] д|яльност1 на створення умов
для соц1ально-економ1чного розвитку галуз! по|птового зв'язку, забезпечення
стаб|льно| та ефективно| роботи |{|дшрисмства' пол|птпення його ф|нансового
стану та показник|в якост| надання послуг. 3 ц|сто метого сприятиму1'ь
прийняттто в|дпов|дних 3аконодавчих та нормативно-правових акт!в 9кра?ни
1щодо стимул}овання розвитку галуз] ло1птового зв'язку в !кра|н|.

3.2. \{1н1нфраструктури зобов'язусться:
з.2'1. Рекомендувати [{|дприсмству забезпечувати участь представгтик|в

[[рофсп|лки зв'язку при:
- внеоенн| зм|н та доповнень до €татуту |{|дприсмства у дотриманн|

соц|ально-економ|чних та трудових прав прац1вник|в;
- розробленн| внутр|тпн|х документ!в |11дприсмства (правила трудового

розпорядку' програми розвитку персоналу тощо), а також вттесенн1 до них зм!н
в1дгтов]дно до законодавства;

- розробленн| ф|нансових шлан|в у частин| соц|а.ттьно-економ|чног0

розвитку;
*:______- п1дготовш| пропозиц|и стосов1]о розпод]лу ко1пт!в, 1]1Ф зали|паються у

розг1оряд>кенн| |1|дприсмства на соц!ально-еконоти1чний розвиток. :

з'2.2. €творговати необх|дн| орган|зац|йн|, правов|, науково-техн|чн! та ]

ф!нансово-економ|чн! умови для виконання визначених гтр1оритетних 
]

напрямк|врозвиткугалуз|,державних!галузевихнауково-техн|чнихпрограм,
пол|пгшення як|сних показник1в.

з .2.з. €прияти |нновац|йнош{у |нвестуванн}о в |{1дпргтеш:с1'ваа га.г:уз|.



1
з '2'4. Бя<ивати заходи щодо п|двищення конкурентоспромо>кност|

та привабливост! галуз|, ш]о позитивно впливатиме на прискорення
економ|чного зростання |{1дприсмства' сприятиме побулов1 ефективно|
галузево| економ|ки | п|двищенн[о рейтингу [{|дприсмства на м|хснародному

р|вн1 1а адапташ1| галуз1 до роботи в нових умовах.
з.2.5. |[роволити роботу щодо вдоскона.,1ення функц1онування мереж|

наукових установ' функш1онування витт{их навчальних заклад|в для п|дготовки,
переп|лготовки та п|двищення квал|ф|кац1] кадр1в в|дпов|дно до структурних
зм1н та персшектив розвитку гал1,'з1.

з.2.6. (прияти зд1йсненнто заход1в щодо п|двитцення квал1ф1каш1?

праш!вник|в галуз1 не р|лтпе н|>к ФАин раз на п'ять рок|в.
3.3. €торони домовились:
3.3. 1 . Ёа сп|льних нарадах розглядати' обговорговати | приймати

узгоджен| р|гпення з питань соц|ально-економ|чного розвитку г'алуз| та
окремих }| напрямк|в 1 |{1дприсмства, його р|нних ф|нансових план1в, тарифно?
шол]тики та 3ага-'1ьних результат|в д1яльност|' ефективного використа}1т{я
бгод;кетних котшт1в зг|дно з договорами та стану розрахунк|в за виконан]

роботи. 9 раз1 потреби надавати допомогу |[1дприсмству в отриманн| когпт1в за
виконан] замовлення.

з.з.2. 3алунати г1редставник|в профсп1лкових орган|зац1й до розро6лення
ф!гтансового плану у частин| соц1ально-економ|чного розвитку п|дприсмства.

3.з.3. й|н1нфраструктури в установленому законодавством порядку:
- вкл}очас представник|в |{рофсп1лки зв'язк} до складу ком|с|й з питань

корпоратизац|] та шриватизатт|] |{!дприсмства;
- 1нформус |{рофсп|лку зв'язку ттро нам|ри зм|ни формгт власг{ост1 та про

можливий початок продажу акц|й, що шеребуваготь у державтт|й власност|, [х
обсяги, а також про уповнова)кену особу, яка виконус функц1| уттравл|ння
державно}о часткого акц|й акц|онерного товариства, | в пода!1ь1пому про х1д т'а

результати приватизац|].
|{ри продажу 10 та б|льшле в!дсотк|в акц|й товариства й|н|нфраструт<тур}1

ввод|.{ть до складу ком|с|[ 1з прола;ку акц|й представника |{рофсп|лки зв'язку'
в!дсотк|в акц1и

з.з'4. Р1тпення про розпод1л чистого прибутку, !]]Ф зали{шастьоя у
розпоряд>кенн| державних п|дприсмств, акш|онер}{их компан\й, |глгпих суб'скт|в
г0спэдар}овання' у статутному фонд| яких б1льтп як 50 оА акц]й (иасток, гта|в)

перебуваготь у дерхсавн1й власност|, приймати за участ'}о представттик|в
|1рофсп|лки зв'язку

3'3.5. |{1д час реорган|зац|| та оптим!зац|! структури |{1дшриеплства

вх(ивати заходи в установленому законодавством порядку щодо недопущення
--_=.у=_.--_- 

--:---- *т'-п^^т!! п_^ 
^^А^''''-лрииу|яття р1[пень, як] ]иожуть шризвести до }иасового скор0чення р000ч!|х

м!сць, а також до зм1н у]иов оплати : стимултовання прац|, введення неповного

робоиого дня або неповного робочого ти}1(ня, без проведення консультац!й з

|1рофсп|лко}о зв'язку та [1 профсп|лковими орган!зац1ями.
'з.з.6. |{ередбанати в га.'1узевих програмах соц|ально-економ1чног0

розвитку та планах реструктуризаш|| [1|дприсмства окремий розд1.тл з вир1гшення
соц1альних питань' зокрема, проблем зайнятост1, збере>кення та створення

робоних м|сць, працевла1лтування прац|вник|в, що вив|льня}оться.
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з "з.7 . Брати участь у заходах €тор|н на ]хнс запро1пення.
з.4. \41н1нфраструктури' в ме)ках свос] компетенш||, доручас або

рекомендус кер|внику |{|дприсмства:
з'4.|. Бхсивати заходи щодо зб|льтлення обсяг1в виробництва та реал1зац1|

продукш1| (роб1т, послуг), отаб|л!зац1| ф|нансового стану |{|дприсмства
в|дпов|дно до план|в соц|ально-економ|чного розвитку та ф|нансових план1в
|{|лприсмства.

з.4.2. 3абезпечувати п|двищення продуктивност1 праш1 на [{1лприсмств|
галуз|.

з.4.з. Фрган|зовувати та проводити навчання прац1вник1в |{|лприсмства з

п}4тань трудового законодавства, охорони прац|, д|яльност| акш|онерних
товариств та прав акш|онер|в.

3'4'4. |{роволити навчання представник|в |{рофсп|лки зв'язку, як| беруть

участь у робот1 спостерех<но| Ради |1|дприсмства за рахунок його котпт|в.
з'4'5. €прияти запровадженн{о на |{1дприсмств! науково обгрунтованих

м|>кнародних стандарт|в при орган|зац|| системи управл|ння як1стго 15о
9001:2000.

3.5. ||рофсп|лка зв'язку зобов'язусться:
3.5.1. €прияти моб|л|зац|| трулового колективу до високопродуктивно|

прац|, зм|цненнто виробнино| та трулово| дисципл1ни на |{|дприсмств|,
створенн}о здорового мора"]1ьно-психолог|чного кл|мату в ус[х його виробниних
стр)/ктурах, зм|цненн}о корпоративного духу в галуз!.

з.5.2. Брати участь у заходах щодо роз'яснговально] роботи та розв'язання
конфл|ктних ситуац|й при проведенн! реорган1зац||, зм1н в умовах 'га оплат1
прац1.

4. зАинят1сть

4.1. й1н1нфраструктури в 1\4ежах свос| компетенц11:
4'1;.|. 3д|йснгос сво] фунтсш1| в|дпов|дгто до 3акону !кра|ни ,,|{ро

зайнят|сть населення''.
4.|.2. 3д{йснгос анал1з кадрового забезпечення в галуз| на основ1

статистичних зв1т1в |{|дприсмства' п1дсумки якого розглядае одночаоно з

п1дс',.мками виконання 9годи.
4.2. й1н1нфраструктури в межах свос| компетенц1| доручас або

рекомендус кер|внику |[1дприсмства:
4.2'|. Ёе дошускати на |{|дприсмств| зв|льнень за 1н|ц!ативото

роботодавця б|льтпе н1>к 4 в!дсотки прац|вник|в в|д |х к|лькост| протягом
т-опА[[по^!|^г^ 6^у\/
^о]1чпА0улу! 

ч уч!\,.

-$кщо на [{!дпртасмств! вин14кас обгрунтована необх|дн!ст'ь скорот}|тт.1

б|льтпе як 4 в|дсотки шрац|вник|в, р1гшення про це приймасться роботодавце)м
сп1:тьно з профсп|лкового оргаьт!зат:|сго |{рофсп|лки зв'язку.

4.2.2. з мето}о запоб|гання масовому вив]льненнго праш1вник1в (гтри

тР1мчасовому зменгпенн] обсяг1в виробництва) та зни}кення р|вня безроб!т'тя,

роботодавець' за погодх{енням з профсп|лковото оргат:1зац|сто |[ро(эсп1лки
зв'язку, розробляс в|дпов1дн| заходи.



4.2.з. Ёе застосовувати на |1|дприсмств| контрактну фор'у
трудового договору, кр|м випадк1в, перелбачених законодавством }кра!ни.

4.2.4. Бхсивати заход|в |цодо залучення молод] на |[|дприсмство' !1

навчання та п|двигцення квап|ф|каш!|.
4.3. €торони домовт4лися|
4'з.\. 3бер|гати за праш1вниками |{|лприсмства' як| працгоготь на умовах

неповного робоного часу' права. п|льги та гарант|!, передбачен| колективним
договором.

4.з'2. |1ередбанати у колективному договор| |1|дприсмства заходи щодо
запоб|гання безроб!ттто, створення нових (додаткових) робочих м|сщь'

4'з.з. ||ри проведенн1 реорган|зац1|, оштим1зац||, реструктуризац||' або у
раз1 пору1пення питань шро л|кв|дац|го |1|дприсмства роботодавець в|дпов|дно

до вимог чинного законодавства не п1зн|гше як за три м1сяц| 1нформус про це
виборний орган профсп|лково] орган|зац1! |1рофсп1лки зв'язку.

1-1рофсп1лка зв'язку мас право' в раз| мо}(ливого пог|ргпення соц1ально-
економ1чно] чи трулово| ситуаш1| на [{1дприсмств!, вносити пропозиц||
в1дпов|дним органам та кер|внику |1|дприсмства шро перенесення терм|н|в,
тимчасове припинення або скасування заход|в, пов'язаних з вив|ль1{енням

шрац|вник1в' як1 с обов'язковими для розгляду.
4.з.4. Ё{е допускати зв1льнень прац1вник|в за скороченням чисельност| або

ш1тату на |{1дприсмств|, що приватизу}оться, та протягом 6 м1сяц|в п1сля

завер1пення приватизац||, за винятком умов' передбанених чинним
законодавством !кра|ни (стаття 26 3акону !кра|ни ',|{ро приватизат]|то

деря{авного майна'').
4.з.5. Бизначати в колективному договор! о6сяги профес|йного навчання

прац|вник|в та загальн| витрати котпт|в на ц| ц1л| в1дпов|дно до потреб
виробништва та вимог законодавства в ц1й сфер1'

4'з.6' Браховувати позиц|го |1рофсп!лки зв'язку при признавенн| або

зв1льненн1 з посад кер|вник1в |{1дприемства.
4'4. |{рофсп1лка зв'язку зобов'язусться:
4.4.|. 3д1йснтовати контроль за виконанням на |{1дприсмств! нормативно-

правових акт|в з шитань прац| | зайнятост1.
|{ри необх|дност| в1дстоговати права прац1вник|в |1|дприсмства у

/]€!х:.?Б[[х органах | сулах.
4.4.2. Ё{адавати членам |{рофсп|лки зв'язку безкот:ттовну правову

допомогу та консультац1] з питаг{ь законодавства.

5. оплАтА пРАц1 тА ноРмувАння
< .| |'1-^^^).1. [ |'0р0ни до}4ови;ися:
5 ' 1 .1 . 3д|йснговат11 оплату прац| в]дпов]дно до 3акон1в !кра|ни "|{ро

оплату прац!", (одексу закон|в про працго 9кра|ни, ,,|[ро державн1 соц1альн!

стандарти та державн1 соц1альн| гарант||'', ,,|1рФ прожитковий м1н|мум'', |нгши>с

нормативно-правових акт!в та ц1с] !годи.



5'1.2. 3абезпечити зростання середньо! зароб|тно] плати в ц|лому по
галуз| по1птового зв'язку в|дповтлно
показник|в на наступний р1к.

5.1 .3. Бстановити м|н|штальну

розпс1р1 не мен1п як 120 в|дсотк]в розм|ру м|н|мально| зароб|тно{ плати,
встановлено] законом.

Ёа окремих ф|л1ях, як| з об'сктивних ф|нансово-економ]чних причин не
можуть виконати ц!о норму }годи, колективним договором мох{е

встановл}оватися на пер|ол, не б|льгший н!ж шт!сть м|сяц1в, 1нгпий розм|р
м|н1мально| тарифно| ставки роб1тника 1 розр яду, який не мо)ке бути мен111им

н|ж розм1р м1н|мально| зароб|тно| плати, встановлено| законом.
5.|'4. Розм|р м!н|мально| тарифно| ставки роб|тника, який в!{конус

роботу, що не вимагас квал1ф|каш!?, за повн|стто виконану м|сянну норму праш1

(обсяг роб1т) на |{|лшрисмств| не моя(е бути мен1шим за м!н1мальну гарант'1го в

оплат| праш|, передбанену нормативно-правовими актами !кра!ни.
[арифн| ставки' оклади та посадов| оклади прац|вник|в галуз1

встановл}оються на основ| коеф|ц|снт|в сп|вв|дно[пень тарифних ставок
(гтосадових оклад|в) роб|тник|в' техн|чних слу>кбовц|в та фах|вш1в до
м|н|мального посадового окладу зг|дно з Аодатком.}чгр 1 9годи.

5.1.5. }мови | розм|ри оплати праш| прац|вник|в установ | орган|зац|й, гцо

ф1нансуготься з бгод>кету, встановл}о1оться зг1дно з ч1{нним законодавством
9кра1ни.

5.1.6. Бстановлен| 9годого м1экквал|ф1кац1йн\ й м1хспосадов|

сп|вв!днотшення в оплат1 шрац| с обов'язковими для виконання |1!дприсмством'
як м|н|мальн!.

5.|.7 . (онкретн| розм|ри тарифних ставок (оклад|в) та шосадових оклад|в
прац|вник|в встановлго}оться [11дприемством' 3але)кно в|д ф1нансових
можливостей, в додатках до колективного договору' який укладасться та
г1огод}кусться в установленому порядку.

5'1.в. Аля прац|вник|в, як1 прац}о!оть на |[|дприемств1 ! виконутоть

роботи (надатоть послуги), не властив| основнтй д|яльност! в галу'з1 поштового
зв'язку, умови {х оплати прац1 встановлгок)ться у колективному договор!
[[|дприсмства з дотриманням гарант1й, визначених угодами т!1х галузег}

(п|дгалузей), ло як1.{х налех{ать ц! видрт роб1т за характером виробництва.
5. }.9. Бстановити перел|к вид|в та розм|р|в /{оплат 1 надбавок до

тарифних ставок' оклад|в ! шосадових оклад|в прац|вник|в [1!дшрисмства, як|

мох{уть застосовуватися в галуз| ([одаток ]\ч 2 9годи ).

5.].10. Фкремттм висококвал|ф|кованим роб|тникам та техн1.тним

слух:бовцям, як| зайнят| на особливо складних 1 в|дпов|да'1ьЁ[!1х робота>:,
зам!сть надбавок за профес1йну тиайстерн|сть можуть встановлговатися за

наявност| когпт|в м1сячн| оклад1{, вищ| за д1гоч!, щод]о в|дглов1дно] г|осади
(виконувано| роботи), але не б1льгше н|ж у 2 разот'

5.1.1. [{ерегляд д|то.тих ] введення н(]в}.1х тарифнттх ставо!( (окл:тд|в),

шосадових оклад1в ттрац|вник|в |1|дприсмства проводиться с,амост1йно в

!10рядку 1 терм|ни' вс'гановлен1 д|ъочо1о на 111дприсштств| систе1\,!о!о ог{латр1 пр':аш1,

до визначених }рядом макроеконом1чнР1х

тарифну ставку роб|тника 1 розряду у
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з дотриманням соц|альн]4х норп4 1 гарант|й, передбачених законодавством та
ц]сто !годого.

5.|'\2. Форми | системи оплати праш|: норми прац|' розц|нки, тарифн|
с!тки, схеми посадових оклад|в, розм|ри надбавок, доплат' прем|й, винагород та
|нгших заохочувальних' компенсац!йних 1 гарант|йних виплат установлго[оться
[1]дприсмством у колективному договор| з дотриманням норм | гарант|й,
перелбанених законодавством, [енерально|о угодо1о та ц1сго !годото.

Аля |{1дприсмства можлива самост|йна розробка системи о11лати прат]1,

прем|говання та п|льг, заснована на досв|д| гтрац1 прогресивн1{х в|тчизняних |

заруб1жних компан|й, 34 умови збереження гарант1й передбанених
законодавством, [енерального та ц1сго }годами.

5.1.1з. Фплата часу просто}о (в т.ч' при робот1 в режим| неповно:
зайнятост1) не з вини прац|вника зд|йснюсться в розм|рах не ни)кче в1д двох
третин його тарифно| ставки' посадового окладу зг|дно з| гптатним розписом.

9ас просто[о з вини прац|вника не оплачу€ться.
5'1-.\4. Фплата прац| за роботу в надуронний, н|чний час, у вих!дн|'

святков| й неробоч| дн1 зд|йснгосться зг|дно 1з законодавством 9кра|ни.
5.1.15. (ожна 1з €тор|н, яка п|дписала ц}о }году' зобов'язус'гься в \,{е)ках

свос1 компетенц!| вя<ивати заходи щодо забезпечення свосчасно1 | в пс.явнопп1'

обсяз| виплати зароб|тно] плати. а в раз| виникнення на [{!дпрттсштств|

заборгованост1 1з зароб1тно| плагти розробляти заходи | складати граф1ки ;{

пога!шення.
9становити' що в раз1 наявност| на [{|дприсмств| заборгованост! |з

зароб1тно! плати, тро|шового забезпечення терм|ном понад один м]сяць (торони
в}(ива}оть ефективн| заходи до !| л|кв|дац||.

з мето}о забезпечення кер1вником |1|дприсмства свосчасно| виплати
зароб1тно] плати €торони домовились, що зростання фонд1в оплат'{ праш!
ти07кливе за умови зростан1]я обсяг1в роб1т, послуг' 11родуктивност1 праг11,

},г]орядкування обсяг|в витрат] ф'р'! сист'ем орган|зац|| й огтлати прац|.
5'2. й1н1нфраструктури в ]\4ех(ах свос] компетенц|| доручас::цто

рекомендус кер!внику |[|дприсмства:
5.2'1. |[ередбанати в колективному договор| установлення часткр'

основно| зароб|тно| плати у середн1т? зароб|тн|й плат1 на р1вн|, не ни)кчому н|ж

досягнутий станом на } с!чня пот0чного року.
5.2.2. [прямовувати ко1пти |{|дприсмства, отриман1 в|д впроваджених

заход!в щодо оптим1зац|| витрат. а також понадшланових отриманих доход|в на
ш]двищет+ня зароб1тно| платрт праш|вникам 1з встановленням ц1с| часткР1 у
ко'{ективнс)му договор1.

5.].3. Бипла.тувати зароб1тну плату в терм1ни, передбачон] колек'гивн1{},!

договором' але не р|дшле н1ж 2 ра'зи на м|сяць.
} раз1 затримки виплати зароб|тгто] плати прац|вникам нараховусться

компенсац|я втрати частини зароб1тно] плати у зв'язку з пору1т-1енням терм|н1в !!
виплат'и в1д;тов|дно до 3акону !кра|ни ',[1ро 

компенсац|го громадянам втрати
частини доход|в у зв'язку з пору1]1енням строк|в !х виплати'', г!останов}1
1{аб1нету \4|н|стр|в 9кра!ни в1д 2|'02.2001 м 159 <|{ро за1'верд)кення [{орядку
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проведення компенсац!т громадянам втрати частини гро1пових доход|в у
зв'язку з шору|пенням .терм1н1в ]х виплати)) та встановл!осться особиста
в|дпов|дальн|сть кер1вника зг1дно з положеннями пункту 9 статт1 134 (олексу
закоч1в про працто 9кра|ни.

5.2'4' |{ертпонергово направляти ко1шти [{|дприсмства на оплату праш|.

5'3. €торони, як| п1дписали ц!о !году' зобов'язуготься разом з

|{|лприсмством вживати заходи з мето}о п|двищення р|вня нормування праш!,

застосування прощесивних норм ! норматив|в. |{ост|йно зд!йснтовати
мон1торинг у сфер1 нормування праш1, забезпечувати розроблення' перегляд,

доповнення та затверд)кення галузевих норм прац1 в|дпов1дно до сучасного

р|вня техн1ки, технолог|| виробництва й орган|зац|| прац|. Розгля дати питання
про стан та основн| завдання з нормування праш| на нарадах (сем1нарах),

зас!даннях колег|й, а такох{ узагальнговати та по1пирговати передовий досв1д з

нормування прац| в галуз|.
у колективному договор| повинн| 6ути передбанен| конкретн1

зобов'язання щодо пол|птшення стану нормування прац| прац1вник|в.
5.з.1. (ер|вник |{|дприсмства питання нормування ттраш1 погод}кус

виборним органом профсп|лково| орган|зац1! |{рофсп|лки зв'язку.

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

5.4.|' 3д|йснтовати контроль за дотриманням на |{|дпрттсмств1

но1]мативно-правових акт1в з питань оплати прац| | в1дпов|дних положень
!годи.

5.4'2. Анал|зувати р|вень середньо| зароб1тно] плати в галуз| й на окремих

ф|л|ях (п1дрозл|лах), готувати обгрунтован| пропозиц1| з удоскона'1е}тня оплати
праш1.

5.4'з. 3ахищати |нтереси прац|вник]в галуз| щодо нормування та оплати
прац| на вс|х р|внях виробництва.

6. умови пРАц1 тА в1дшочинку

6. 1. €торони рекоменду}оть кер|внику |1|дприсмства:
6.1.1' Б1дпов1дно до законодавства 9кра|ни забезпечувати встанов'|ену

тривал!сть робоного часу прац|вник|в' як| зайнят1 в основному'га допом|жному
виробништв{, що не перевищус 40 годин на ти}кдень при 111ест!1денн0му та
п'ятиденному робоному ти>кн|, 36 годин при скорочен!й трива.]тост! робоного
часу.

Ёа безперервних виробниптвах' де 1{е мох(е бути додержаг1а встановлена

для прац|внттк!в щоденна абс. щотижнева трива-лтсть робоного часу'
застосову}оться граф1кта зм|нност|, як| забезпечу}оть безперервну роботу
персоналу зм|нами р|вно| тривалост|. Ба цих виробництвах передбанасться
п1дсуштований обл1к робоного час)/, кр1м виро6ництв |з гшк|дливими та важкиш{и

умовами прац|.

Аля прац1вник|в |{|дприсмств у випадках виробнт,тно? необх1дгтсэст|

робоний день мох(е встановл}ова.тись з подовя(ег1ип{и перервап4'1 в ро6с;т1
тривал|ст}о до двох годин, вкл}оча!оттр1 час для в|дпочиг1ку т1] в)к}1ваг:ня 1>к!
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(в1дпов|дно до перел1ку профес1й' визначених колективг1им договором).
[{|д час цих перерв праш|вник мо)ке в|д:тунатися з м|сця роботи.

6'\.2' |{ри укладанн| трудового договору ознайомл}овати прац|вника з

умовами найму, правилами внутр1гшнього трудового розпорядку п|дприсьлства,
колективним договором та 1нтлими умовами в|дпов|дно до статт| 29 1{одексу
закон|в шро працго 9кра[ни.

6.1.3. €коронення робоного часу для праш|вник|в' зайнятих на роботах 1з

тлк|дливими умовами прац1, визначати в1дпов1дно до |{ерел|ку виробништв,
цех|в, профес|й 1 посад |з тшк|дливими умовами прац|, робота в яких дас право
на скорочену тривал1сть робоного тижня, затвердх{еного постанового (аб|нету
й!н1стр1в 9кра|ни втд21:.02.2о01 )ф 163. €корочена тривал|сть робоного тижня
встановл1осться колективним договором залежно в|д результат1в атестац|]

робоних м|сць за умовами прац1.
6.|.1. [[ри тимчасовому зних<енн| обсяг1в виробництва 3 мето!о

збереження робоних м|сць | квал1ф1кованих прац|вник|в моя<е встановити за

згодо1о праш|вника рех(им роботи з неповним робоним днем чи неповним

робоним ти)кнем з оплатото прац|: в|дрядникам за фактинно виконану роботу,
г|рац1вникам з погодинного оплато}о прац1 - в1дпов1дно до в1дпра|{ьованого
!!асу.

6.1.5. Бстановл[овати в1дпов1дно до чинного законодавотва !кра?ни
|8)(!:\4 пращ| 1 в|дпочинку прац|внит<|в |{|дприсмств.

6.|'6. Ё{адавати праш!вникам щор|нну оплачувану в1дггустк5, в|дпов|д.но

до 3акону !кра|ни "||ро в1лпустки''.
6.|.]' |1адавати прац|внтткам з ненормованим робоним дне\{ шор1нну

додаткову 0плачувану в1дпустку за особливийхарактер роботи тривал|ст;о до 7
календарних дн!в зг|дно з Фр|снтовним перел|ком роб|т, профес|й та посад
прац|вник|в з ненормованим робоним днем.

1{онкретна тривал!сть щор|нно| додатково] опланувано| в|дпустки
прац|вника з ненормованим робоним днем встановл!осться колективнр|м
договором для кох{ного виА! роб1т, профес1й та посад.

Ё1адання в|дпусток за ненормований робоний день провадиться з

урахуванг1ям вимог частини пергшо| статт| 10 3акону 9кра|ни "|[р' в|дпустки''.
6.1.8. Ёадавати шрац1вникам щор|нну лолатков). в|дпустку за роботу |з

ш;к1дливими ! ва>ккими умовами прац| та за особливий характер прац| (статт! 7 !

8 3акону !кра|ни "|]ро в|дпустктт'') за €шисками виробництв' роб1т, цех|в,
профес1й ! посад, зайнят1сть прац1вник|в у яких дас право на щор|нн1 додатков1
в|дпустки за роботу 1з гшк1дливими 1 важкими умовами прац1 та особливий
хара^-(тер прац!', затверд>т(еними постаново}о (аб1нету й1н1стр|в }кра|ни
-:- 1111 1г1п? \г^ |1о^ (.,Б|д 1/.1[ '|уу | .]\- |/7ч \) рс[ак1{!{, що затвердже!1а постаново}о (аб1нету

}',{1н1стр1в 9кра?ни в|д 1з.05.]00з ]'{р 679 !з зм|нагии та доповненнягии).
1{онкретна тривал|сть ц14х в|дпусток встановл}остг,ся !солективн14м

договором залежно в|д результат1в атестац|? робоних м|сць 3а умовамтт :траш1

(п1д иас 1{а/]ання щор1нних додаткових. в!дпусток за робо'ту |з ш-тк|д:ттавишттт |

ва)ккими умовами шрац1) та !1асу :эайнятост| прац|вника в цих умовах.
6.|.9. Ёадання в1дпустт<и без збере)кення зароб!тно| п-ттати провадиться в

порядку' визначеному статтего 84 1{одексу закон|в про працго !кра|ни.
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6.1.10. Бклточати до колективних договор1в умови ш{одо запровад)кення
тривзлост| робоного часу для ос|б, як! ма}оть д|тей в|ком до 14 рок|в або

дитшну-1нвал1да' на оАн} годину на тиждень мен1ше в|д встановлено| тривалост1

1з збереженням розм1ру зароб|тно| плати.
6.2. €торони домовились:
6'2.|. Ё{е допускати шриму1шення прац|вник|в:
- до перехоА} на роботу з неповним робочим часом;
- до в|дпустки без збереження зароб|тно[ плати;
- до подання заяви про зв]льнення у зв'язку 1з скороченням чисельност]

(або гштат}) до зак!нчення строку поперед>т{ення.

6.2.2. (лрияти встановленн}о колективним договором особливостей

регул1овання робочого часу ! насу в|дпочинку окремих категор1й праш|вник|в,

робота яких безпосередньо пов'язана з обслуговуванням населення.

6.2.з. з мето}о п|двищення р|вня правово! п|дготовки стор|н, що

формуготь колективний логов1р та ефективно контрол}оготь його виконання

спру1яти проведенн}о навчання для представник!в роботодавця 1 профсп|лкових
орган!в |з збереженням зароб|тно] плати за основним м1сцешт роботи.

7. 1 .€торони домовилися'.
1'1,.|. Розробляти та зд|йснъовати заходи на основ| ризик|в виникнення

нещасних виттадк!в | профес1йних захвор}овань' з мето}о приведення умов прац1

на робоних м1сцях у в|дпов!дн]сть до встановлених норм з питань охорони
прац1.

7.\'2' 11]ороку, у 3але)1(ност| в1д економ|чного становища |{|лприсмства,

зб1льтшув ати витрати на охорону праш| у в1дпов|дност1 до 1{омплексних заход|в

для досягнення встановлених норматив|в та п!двищент+я 1снуго'того р|вня
охорони прац1 в порядку, але не мен1пе законодавчо встановленого

м1н|мального р|вня витрат на охорону прац|, шередбаненому колективним

договором.
7 .|.з. Бизначати в колективних договорах перел|к роб|т, на яких за

умовами виробництва прац|вник не мас права в|длунатися з робочого м|ст{я та

використовувати час об|дньо| перерви на св|й розсуА.
7 .|.4. 3абезпечити безпооередньо на виробництв| систематичне

п1двищення р|вня об1знаност| прац|вник|в щодо проф|лактики туберкульозу'
гепатиту, Б1[{/€Ё1!у, серцево-судинг1их та онколог|чних 3ахвор}овань, !х

впливу на здоров'я та економ|чний стан' а також п!двртщення ефективност1

7'2' \4|н|нфраструктури зобов' язусться :

7.2.|.3д|йснговати сво| повноваження в галуз1 охорони прац1 в|дпов|дно

до 3;кону !кра!ни "[[ро охорону прац|".
] '2.2. 3д|йснговати контроль та прово дити анац|з стану охорони праш1 й

по)кех(но| безпеки об'скт|в шо1птового зв'язку.

7. охоРонА пРА
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7.2.з. 3д1йснговати обл|к 1 анал|з причин нещасних випадк1в на

виробништв|, розробляти'заходи для запоб|гання ]м та забезпечувати контроль
за 1х виконанням.

3а результатами анал|зу виробниного травматизму заслуховувати
кер|вник1в [{|дприсмства, його ф1л!й, на яких трапилися смертельн|, групов|
нещасн| випадки або не викону}оться заходи колективного договору щодо
по-п|шгшення умов | безпеки праш|.

7.2.4. Брати г{асть у переглядт та розробц| нормативно-правових акт|в з
охорони шраш| та |нтпих нормативних документ|в з шитань охорони прац|.

7.2'5. Фрган|зовуват}{ навчання 1 перев|рку знань посадових ос|б з питань
охорони прац1.

7.2'6. 3д|йснговати контроль та проводити анал|з випадк|в виробниного
травп4атизму | авар1й на [{|дпрттсмств1 галуз1. брати участь у розсл|дуванн1
нещасних випадк|в, як| п!дляга}оть спец|ацьному розсл|дуваннто, в|дпов1дно до
|{орялку проведення розсл1дування та ведення обл1ку нещасних випадк|в,
профес|йних захворговань 1 авар1й на виробництв!, затверд)кеного г{останового
(аб1нету й|н1стр1в 9кра|ни в1д 30.11.2011 м |2з2.

7 '2.7. Фрган1зовувати | контрол}овати п!дготовку |{1дприсмства до роботи
в ос|нньо-зимовий пер|од 201з-2015 рок1в.

7 .з. \4|н1нфраструктури в ме)ках свос| компетенц|? доручас або

рекомендус кер|внику [{|дприсмства за участ}о виборних орган1в профсп|лково|
орган| заш1| [1рофсп|лки з в' язку забезпечити :

7 .з.1 . 3д|йснення на [{|дприсмств1 розробки та виконання прощаш1
1 безгтекрл(заход!в) пол|пгшення умов (виробниних та сатт1тарно-побут93ц1;

шрац1 як складово{ частини колекгивних договор|в.
7.з.2. Биконання заход1в з охорони прац1, перел|к яких та суму витрат

визначити на п|дстав| статт| 19 3акону }кра|ни "|1ро охорону шрац|'' '[а

колективних договор|в.
7 .з.з. 6восчасне проведення атестац|] робоних м1сць прац|вник|в,

зайнятих у тпк|дливих ! ва}кких умовах прац| для встановлення |хн|х прав на
п1льт'ове пенс|йне забезпечення та 1нтп1 п|льги й компенсац||, а також

розроблення заход|в щодо пол1птпення умов прац1 та озд0ровлення
прац|вник|в.

7 'з.4. Фрган|зац|го ! проведення, за рахунок когпт1в |{|дпргтсмства,
навча1{ня прац|вник|в, а також профактиву з охорони прац| за затвердженими
програмами не р1дгше н|>к 1 раз на три роки, а прац|вник|в, за!"1нятих на роботах
з п1двищено[о небезпеко}о - один раз на р|к.

7 .з.5. Фрган!зац|ъо на |{1дприсмств| експертизи техн!чного стану
тиехан1зги|в, бул|вель | споруд щодо ]х подаль[пого безпечного вг{кор}|стання.

[{роведення обстеження бу'л!вель, споруд' як{ не експлуатуються 1

створ}оють загрозу виробниному персоналу 1 населеннго, та вжиття заход|в

щод0 [х демонта)ку.
[т<ладання граф|ка виведення з експ]|уатац|| об'скт1в, що шеребува}оть в

авар|йгтому стан1.



1з
1нформування €тор1н про авар|йний стан буА|вель,

|н;кенерних мере)к з метого контрол|о за виведе1{ням таких
експлуатац|| або проведенням шроф1лактичних роб|т.

1 .з.6. Безкогптовне проведення попередн|х 1 пер|оличних

споруд та
об'скт|в з

медичних
огляд|в прац|вник|в' зайнятих на шлк|дливих | небезпечних роботах, прац1вник1в
в|ком до 21 року, а тако>т( на тих роботах, де с потребау профес|йному лобор1 1

виконанн| рекомендац!й закл}очного акта за результатами медичного огляду
праш1вник!в зг|дно з наказом й|н|стерства охорони здоров'я 9кра|ни
в|д 21.05 .2007 м 246, заресстрованим в \4|н|стерств1 гостиц1| !кра|ни
2з'о7.2007 за ]ф 8461141|з .|1р- затверд)кення |{орядку проведення медичн11х
огляд|в прац|вник|в певних категор|й>.

7 .з.7 . Ёадання виборним органам профсп|лково| орган|заш1| |{рофсп|лки
зв'язку необх|дно| зв|тно| 1нформаш|{ та 1нгших матер1ал|в з охорони праш|.

7 .з.8. €прияти безперегпкодному проведенн!о виборними органами
профсп|лково| орган!зац|| [{рофсп1лки зв'язку громадського контрол!о за
виконанням роботодавцем законодавства про охорону прац|, забезпечення на
[{1дприсмств1 безпечних та негпк|дливих умов шрац|, виробниио| сан|тар!|, а

також виконання вимог виборних профсп|лкових орган!в щодо усунення
виявлених недол|к!в.

7.4. |{рофсп|лка зв'язку зобов'язусться:
7 '4'|' 3д|йснтовати громадський контроль за станом умов | безпеки праш1

гта ||11дприсмств1. виконанням в|дпов|дних прощам та зобов'язань колективг1их

договор!в з цих питань.
7.4.2' 3а результатами перев1рок додержання роботодавцем норма1]ивно-

правових акт1в з охорони прац1 вносити
\41н|нфраструктури подання з цих питань.

кер1внику 1-{1дприемства,

7.4.з. |{редставляти |нтереси член!в |{рофсп|лки зв'язку при розгляд| заяв
1 трулових конфл|кт|в з охорони праш| та в1дгшкодування Фондом соц1ального
страхування в|д нещасних випадк|в на виробництв! та профес|йних
захвор}овань !кра?ни у повному обсяз| 1шкоди, запод|яно| прац|вников1
кал|цтвом або |нгшим у1пкодженням здоров'я, пов'язаним з вико1]анг1ям ним
трудових обов'язк|в, зг1дно |з законодавством !кра|ни.

7 '4.4' Брати у!1асть]
- в атестац|| робочих м|сць та давати пропозиц1| в1дпов1дно до 3акону

!кра|ни "|1ро охорону прац|", а також у вир|тпенн| конфл|кт1в з шитань умов 1

охорони прац1;
- у розсл|дуванн| нещасних випадк|в, профзахвор1овань' авар\й на

виробництв| та дава'[и в раз1 необх|дност| сво] висновки;
-' ^^Ё^^:- у ро|]от] кот\4|с1и з перев1рки 3нань з охорони прац1;

- у проведенн1 навча1{ь' нарад' сепл!нар!в профактиву з охорони гтрац|;

- }'заходах 3 охорони прац!. як| проводить й1н1нфраструктури.

в. соц1Альн1 гАРАнт1т, гАРАнт1[ д1яльност! пРоФсп1лкц

3. 1'€торони дош{овились:
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в.1' 1. Рекомендувати кер1внику [{|дприсмства передбанати в

колективному договор! |{|дприсмства зобов'язання щодо соц|ального захисту
прац!вник|в, як1 вийтлли на пенс|то | не праш}о!оть' |нвал1дам праш| та с|м'ям
праш|вник]в. загиблих на виробництв1.

8. 1.2. [{итання соц1атьного розвитку [1|лприсмства, надання праш1вникам
соц!альних п1льг, гарант1й, ]нтпттх заохочувальних та компенсац!йних виплат,
як| не передбанен1 законодавством !кра|ни, або як| провадяться понад
встановлен| в|дпов|дними акта\{и норми' за рахунок котшт|в |{|дприсмства
вир|тпусться |{|лприсмством за погодженням з профсп|лкового орган!заш1го
|{рофсп1лки зв'язку. [{ерел|к цих п|льг, гарант|й, заохочень та компенсац|й
вкл}очасться до колективного договору.

8.1.3. |{ередбачати в колективному договор| |1|дприсмства розм1р та
виплату грогпово| винагороди нагородженим урядовими' галузевими,
в|домчими та |нгшими нагородами.

8.1.4. |{|льги | винагороди' як| д|готь на [{!дприсмств| та встановл}о!оться
за рахунок кот.шт|в [{|дприсмства' по1пир}оготься на виборних прац|вник|в
профсп|лкових орган|заш1й |{1дприемства.

8.1.5' (лрияти зб|льгшеннго щороку чисельност| прац|вник]в та член|в
|хн1х с|мей, що о3доровл1о}оться в санаторно-оздоровчих закладах' за рахунок
б|льтл ефективного використан|1я кошлт!в Фонду соц1ального страхування з

тимчасово| втрати працездатност|, котпт1в [{1дшрисмства, профсп!лкових
орган1зац!й та прац|вник|в.

8.1.6. €лрияти залученн}о до занять народно}о творн|стто прац|вник1в 1

член1в |хн|х с|мей на баз| культурно-осв!тн|х заклад|в та клубних формувань
при |{!дприсмств| незалежно в!д форми власност1, використову!оч}| для !{ього
вс1 можлив| дх<ерела ф|нансування.

8' 1.7. (прияти розвитку ф|зкультурно-спортивного руху в 9кра|н|,
залучати до систематичних занять р|знимтт формами ф|зинно!' к)/льтури та
масового спорту прац|вник1в, нлен1в |хн|х с|мей, в тому числ! ос|б, об'сднаних у
ф1зкультурно-спортивн1 т'овариства'

8.1.8. Бх<ивати заходи' спрямован| на проведення оздоровчо| кампан||
серед д|тет"т' насамперед 1з соц|ально незахищених родин, в1дпов|дно до норм
законодавства.

8.1.9. Рекомендувати кер!внику створ}овати на [{|дприсмств1 колективи

ф1зинно} культури ! спортивн! клуби, а в трудових колективах з чисельн|стто не
мен1{ як 500 ос1б - передбанатш у ш1татному розпис| посаду !нструктора з

ф!зинно| культури 1 спорту' водночас не допуска}очи скорот{ення {штатних
одини1{ь зазначених фах|вш1в.

о 1 1^ /1_^---_--б.].-1у. \-прияти проведенн!о гендерно] пол|т}{ки в галуз1, вк.ш!оченнуо до
колективного договору положень. що забезпечу}оть р|вн! права та можливост{
>к|нок | чолов|к1в.

8.2. \4|н1нфраструктури зобов'язусться:
8'2.1. (лрияти реал!зац|| прав 'та гарант|й д!яльност| профсп|лок,

встановлених законодавствош1) не допускати втручання в ]хнто д!яльн|сть,
обмея<ення прав або перегпкодх(ання |х зд1йсненн}о.
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8'2.2. |{огодтк}вати з виборним органом профсп|лково| орган1зац11
трулових |проекти галузевих нормативно-правових акт|в, як1 м|стять питання

соц]ально-економ|чних прав та |нтерес|в праш|вник1в галуз|.
8.2.з. Рекомендувати кер|внику |[|дприсмства в|драховувати ко1пти

виборним органам профсп|лково| орган!заш1| |{рофсп1лки прац|вник1в зв'язку
на культурно-масову, ф|зкультурну та оздоровчу роботу в розм1рах.
передбанених колективним договором' але не мен!ше н|эк 0,3 в|дсотка фонду
оплаги праш| з в|днесенням цих сум на валов| витрати, як| передбанено
статте}о 44 3акону 9кра|ни ,,[1рФ профес|йн1 сп|лки, |х права та гарант1|
д]яльност|''.

8'2.4. Рекомендувати кер1внику |1!лприсмства надавати безкогптовно
[{рофсп!лц1 зв'язку та виборним органам профсп|лкових орган!зац1й необх1дн1

для !'хньо| д|яльност1 прим1щення з ус|м необх!дним обладнанням' опа'тенням'
осв|тленням, прибиранням' засобами зв'язку, а також транспорт. забезпечувати
можлив|сть розм|щувати власну 1нформаш1то у шрим|ттт9ннях | на територ||
|[|дприсмства у доступних для прац|вник|в м|сцях та на Беб-сайтах.

в.2.5. Рекомендувати кер|внику |{|дприсмства надавати прац|вникам
|{|дприсмства' шо обран| до профсп|лкових орган|в 1 не зв|льнен1 в1д сво|1
виробниних чи слуэкбових обов'язк|в, в1льний в1д роботи нас (але не штентше н|хс

чотири години на тиждень) для виконання щомадських обов'язк|в в !нтересах
трудового колективу' участ| в робот| виборних профсп|лкових орган|в, а такох{
додаткову в1дпустку тривал1стго до 6 календарних дн|в на иас шрофсп|лкового
навътання |з збереженням середньо| зароб|тно| плати ъ\а умовах | в порядку,
визначених колективним договором.

8.2'6' Рекомендувати кер1внику |{1дприсмства забезпечити безошлатне

утримання !з зароб1тно| плати та перерахування на рахунок профсп1лкових
органтзац|й |{рофсп|лки зв'язку членських профсп|лкових внеск|в зг|дно з

особистими письмовими заявами член|в |{рофоп1лки зв'язк}, Ё€ п|зн|гше трьох
банк|вських дн|в п|сля виплати зароб|тно| плати прац|вникам' з обов'язковим
вклгоченням ц1с| норми до колективного договору.

8.3. [{рофсп1лка зв'язку зобов'язусться:
8.3.1. (прияти функц1онуваннго мереж! дитячих оздоровчих заклад!в,

проведеннго с1мейного в|дпонинку та л|кування праш|вник|в | член|в ]х с|мей.
8.з.2' Брати участь в орган1зац|1 дозв|лля прац|вник|в та проведенн1

оздоровчих | спортивно-масових заход1в, конкурс|в аматорського мистецтва'
профес1йно| майстерност|, худо)кньо| самод|яльност1 та |нгпих заход|в за

участ}о прац|вник1в галуз1.
8.3.3. 3д|йснговати у склад! копц!с|р-т |з соц|ального страхува!{ня контроль

за повното}о та свосчасн|стго сплати внеск1в на зага|1ьнообов'язкове дер)!(авне
пенс|йне страхування' поданням в1домостей до системи персон|ф|кованого
обл1ку, 1нформуванням застрахованих ос|б про нарахування страхових вттеск1в,

використанням на |{1дприсмств| кош:т|в за загальнообов'язковим державниш{
соц|альним страхуванням на виплату матер1ального забезшечення та надання
соц]альних послуг в1дпов1дно до законодавства | колективного договору.
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9. зоБов'язАння пРоФсп!лки зв'язку

|[рофсп|лка зв'язку зобов'язусться:
9.1. [{редставляти законн1 1нтереси праш|вник|в галуз|, на яких

по1п;1р}осться д|я ц1е| 9годи.
9 .2. 3д|йсн}овати громадський контроль :

9.2.|. 3а додер)канням трудового законодавства на |[1лприсмств|,
надавати правову допомогу первинним профсп!лковим орган|зац1ям у
проведенн| захисту законних прав та |нтерес|в член|в га-цузево| профсп1лки. Ёа
ш|дстав| статт| 45 1{одексу закон1в про працго }кра|ни вимагати роз|рвання
контракт|в з кер|вником [{|дприсмства' який пору1пуе законодавство шро
працго.

9.2.2' 3а додер)канням роботодавцем законодавства про г{рац}о та
положень ц|е| !годи. Ёадавати прац|вникам, на яких по1шир}осться д|я ц1с]
9годи, консультативну допомогу з цих питань.

9.2'з. 3а створенням здорових | безпечних умов прац1 на виробництв| та
забезпеченням прац1вник|в необх|дним спецодягом | спецвзуттям, |нгшртми

засобами 1ндив|дуального та колективного захисту в|дпов|лно до 3акон1в
!кра|ни ,,|]ро охорону прац|'' та ,,[{ро профес1йн! сп|лки, |х права та гарант||
д|яльност1''

9.3. |1адавати членам |{рофсп1лки прац1вник1в зв'язку 9кра?ни правову
допсмогу в питаннях законодавства про прац}о та г{роводити
правороз'ясн}овальну роботу' в тому числ! через засо6и масово| 1нформац||;
шредставляти в необх|дних випадках трулов| й соц1ально-економ1чн1 права та
|н'тереси член|в профсп|лки в судових та 1нтпих органах державно| влади й
м|сцевого самоврядування в!дпов|дно до законодавства.

9.4. 1нформувати в|дпов|дн| органи виконавчо| влади про факти пору1пень
законодавства про прац}о' усунення яких потребус деря{авного в1ручання.

9.5. (прияти забезпеченн}о додеря(ання трулово| дисципл|гтрт на
[{!дприсмств1' проводити серед прац|вник1в галуз| роз'яснговальну роботу щодо
тлк|дливост1 в;кивання аг1когольних' наркотичних речовин.

9.6. €прияти недопущенн!о колективних трудових конфл|кт|в
в.г1аднаннго непорозум|нь за умови виконання й1н1нфраструктури взятих
себе зобов'язань зг|дно з ц|сго !годого | колективним договором.

9 '7 ' Брати участь в орган|зац!] оздоровлення прац!вник1в та член|в |хн|х
с1мей.

9.8. Разом |з й|н|нфраструктури забезпечувати орган|зац|то ! проведення
галузев}{х огляд|в, конкурс!в профес1т"тно| маЁастернос'т!, фесттава_ш!в
сагиоц!яльного }"{истецтва | народно| творност1, спартак!ад та масових
спортивних змагань, |нгпих заход|в культурно-осв1тнього | ф1зкультурно-
оздоровчого спрямування' орган1зац1{ дозв1лля прац|вник!в.

9.9. 3абезшечити участь представник|в |{рофсп1лки зв'язку у
розсл1дуванн| нещасних випадк1в на виробництв|, розробленн1 заход!в щодо ?х

усунення'

та
на
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9.10. 3абезпечити \'часть представник|в |[рофсп|лки зв'язку в

розробленн| заход1в, за результатами анал|зу стану охорони праш|, авар1йнос,т1
та травматизму' спрямованих на пол|пгшення умов та охорони пра.тт| на
|1|дприсмств|.

10. соц1Альнв, пАРтнвРство

10. 1 . €торони булуготь сво| в|дносини на принципах соц|ального
партнерства - для створення необх1дних умов для стаб1льно] роботи, розвитку
|1|дприсмства' зростання р1вня )киття праш1вник|в та ]х соц|ально-правового
захиэту.

10.2. з мето}о реал|зац|| 3акону 9кра|ни .[[ро соц|альний д1алог в
!кратн1>>. виконання указ1в |{резидента 9кра|ни та акт|в 1(аб|нету \41н1стр1в
!кра|ни з питань подаль|пого ро3витку согт|ального д|алогу та партнерства,
€торони домовились:

10.2.1. €п1льно обговортовати питання п!двищення р|вня зароб1тно\ тт:таттт,
забезпечення зайнятост|, пол1пгпення умов прац| та встановлення додаткових
соц|альних п|льг у ме)ках сво|х повнова)кень.

|0.2'2. Бгтосити до 1{аб1нету й1н1стр1в }кра|ни пропозиц11 щ0до зм|н та
доповнень до чинного законодавства' а також приймати власн| р!гшення з ус|х
питань соц!ально-трудових в|дносин, що с предметом ц|с| 9годи' ли1пе п!сля
г{опереднього сп|льного узгодя{ення.

|о.2'з. Розробляти 1 запроваджувати заходи щ0до запоб|гання на
{1!дпргтемств| масовим зв|льненням праш|вник|в з 1н1ц|ативи роботодавця. 9
раз|, якщо роботодавець планус зв1льнення прац1внттк|в з пр'тчин економ|.тного'
технолог'|иного, структурного чи аналог|чного характеру або у зв'язку з
л1кв1дац|с}о' реорган|зац|ето, зм1ното форми власност|, в|н повинен завчасн0' не
п|зн|гше н]>к за три м1сяц| до нам1чуваних зв|льнень' надавати виборним органа\4
профсп|лково| оргагт!зац|| письмову |нформац1го про лричини наступних
зв|льнень, к1льк1сть ! категор|| прац1вник|в, яких це може стосуватися' про
терм|ни проведення зв1льнень' а також провести консультац|] з |1рофсп!.т1ко[о
зв'язку про заходи щодо запоб]гання зв1льненням чи зведеннго |х к|лькост| до
м! н|муму, або пом'як1пення несприятл},1вих насл1дк|в бу Аь- яких зв1льнень.

3абезпечити персона]1ьну в1дпов!дальн1сть кер|внттка |{|ддприсмства за
дотримання чинного законодавства }кра?гти |1ри розраху[{ках зв|льнених
праг1|вник!в, в тому числ] щодо зароб!тно| ттлати, ком{пенсац]й, виц.гтатти вих|дно]
допомоги,

|1ередбаниттт в колективному договор1 заход!.1 для забезпе.тенття
пер|одинност| п|двищення квал1ф|катт1| пратт|вник|в - не р|дтше н|ж один раз 1-{а

п'ять рок!в.
(прияти орган1 зац|| профес1 т?но| п|дготовки, переп |дготовки | п!двищення

ква'ш|ф|кац1; прап|вник|в, а тако)к профес|т?ного перенавчання тих шра1-{|вник!в,
ятс] п|длягаготь вив|льненнто за скороченняш1 11]тату цабо .тисельгтост|). 11ри
с'гворенн| додаткових робо.тих пт|сгць перева}(не право гтрийня'гтя на робоц'
надавати особам, ран1гше зв|льненигл з 111дприсш1ства зв'язку за г1у}11{]'опд ] с'г;:т'г|
40 1{одексу закон1в про пРацьо 9кра|ни'



формування колективного договору.
10.2.5. [{итання передан1 в оренду об'скт|в соц|ально-культурного'

медичного та сшортивного призначення' що знаходяться на 6аланс|
|{|дприсмства. узгод)кувати з профсп|лковими орган|заш1ями |{рофсп|лки
зв'язку.

10.2.6. Ё{е приймати в односторонньому порядку р|гшень з основних
питань стосовно сош1альних, економ|нних, культурних прав 1 |нтерес|в
праш|вник|в, як| с предметом ц|с| !годи. |{опередне узгодх{ення таких р|тпень
зд1йснговати |]]ляхом переговор1в та консультац|й.

|0.2.7. 3абезпечувати |{1дприсмство, виборн| органи ттрофсп|лково|
орган1затт1| |{рофсп|лки зв'язку п{етодичним}{ розробками з питань сош|ального'
правового захисту 1 безпеки шрац| прац1вник1в.

10.2.8. Ёадавати на запити виборних орган1в профсп1лково] орган1зац!|
1нформаш|го, яка с в розпорядх<енн| роботодавця' з питань умов та оплати прац|
прац|вник1в | Ё/ нормуван*1я, а тако)к соц|ально-економ1чних г{итань д1яльност]
[[!дприсмства та виконання кодективного договору.

\0.2.9. Ёа принципах соц|ального партнерства проводити зустр|н1,
консультац1|. 1нформувати |{рофсп!лку зв'язку про плани 1 нашрямки розвитку
гапуз1, запро|пувати || представник1в для участ1 в нарадах' колег1ях з 11итань. що
стосу}оться трудових' соц|ально-економ|чних |нтерес|в прац|вник|в га.:туз1.

Брати участь у заходах на запро1пення профсп|лково] сторони.
10.3. й!н1нфраструктури в мех{ах свос| компетенц|] дорут|{1с а6о

рекомендус кер|внику |[|дприсмства:
10.3.1. Ёа вимогу профсп|лково] сторони надавати в ти)кневий терм1гт

в|дпов1дн| документи, |нформац|го та пояснення, що стосу}оться додер)кання
законодавства про прац}о, умов прац|, виконання зобов'язань 9годтл |

ко.]1ективного договору.
10.з.2' Ёадавати можлив|с'гь |{рофсп|лц1 зв'язку та виборним орга1]ам

профсп1лкових орган|зац|й шраво використовувати наявн] на |1121;трисмств!
'засоби 1нформап||, друкован| видання' розмнох{увальну та |нгшу оргтехн|ку _

для викладення профсп|лкових позиц|й.
10.3.3. |{ередбачати в щор|вних ф|нансових планах |1|дприсмст'ва

в|драхування котпт|в до недержавних пенс|йних фонд|в, засновником.
сп|взасновником якого с [{1дприсмство' на користь прац|вгтик|в до |5%о фонду
оплати прац|, в!дносяни |х до валових витрат |{1дприсмства' де вони створен|.

10.4. €торони зд|йснтоготь заходи щодо святкування державних та
профес1йних свят.

11. контРоль зА в{4конАнням угоди | в{дщов1дАльн19ть

-------1
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сш!льн! рекомендаш|| |{|дшриспсству для10.2.4. |1алавати

1 1.1 . €торони доп,1овилися:
1 ].1.1. 1{онтроль 3а виконанням }годтт

ком|с]сго €тор1н щодо зд|йснення контро.]1ю
сформованого €торонами.

зд]йснговати сп|льното робоч()}о
за ]1 виконанням (дал| - ком1с|я),
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(ом|с|я не р|дтпе, н|>к 2 рази на р|к п1дбивас п|дсумки реал!зац|| ц1с|

9годи. 9 раз1 виявлення пору1пень у виконанн| 9годи ком|с|я робить подання
особам, як| п1дписали !т.

\|.|.2. €торони у двотижневий строк розгляда[оть подання ком|с!? та
приймаготь р|гпення у письмов|й форпш1, яке с обов'язковим до виконання.

1 1' 1.3. €амост!йно впровад}т(увати механ|зм зд|йснення контрол[о за
виконанням поло}кень 1 норм 9годи.

1 1.1.4. €торони, як| п|дписали !году, щор|нно зв|туготь про }1 виконання
на зас|даннях сво!х колег]ацьних орган|в.

11.1.5. 3а пору[пення чи невиконання полох{ень 9годи, ухиляння в|д

унаст| в переговорах, за ненадання свосчасно |нформаш||' необх|дно| для
колективних переговор|в 1 зд1йснення контрол}о, (торони несуть
в1дпов|дальн|сть зг1дно ]з законодавством 9кра|ни.

11.1.6. |{ри невиконанн] на |{1дприсмств| поло}кень, норм ! умов !годи
засл)'ховувати зв|т кер1вника |{|дприсмства | голови профсп|лково] орган|зац1|
на сп|льному зас1данн| €тор|н !годи.

3в1т заслухову€ться в м|сячний терм|н п|сля отримання письмово?
1нформаш1] в1д профсп|лкового ком|тету або за 1н]ц|ативого одн1с| з1 €тор1н
!годи.

3а результатами заслуховування прийматоться в|дпов1дн| р|тпення' в т.ч. !

щодо в1дпов1дальност1 посадових ос|б.

12. кРитв,Р1| оц1нки виконАння поло}1{пнь угоди

|2.\. ц! критер|| розроблено з мето[о визначення стану викоЁ{ан}{']
зобов'язань €тор|н та орган|зац1| ефективного контрол}о.

12.2' ||тд час розгляд! стану виконання !годи на зас|даттн1 ком|с|| за
п|дсумками роботи за в1дпов1дний зв|тний пер1од €торотли застосовуготь так1
оц|нки виконання полох{ень 9годи: "виконано'', "виконусться'',"не виконано''.

|2.3. |лумачення терм|н|в оц1нок виконання полох(ень !годи та уштов |х
застосування:

',виконано', ця оц1нка застосовусться до положень 1з ф|ксованим
терм|ном виконання, або як1 сформульован| як завер|пена д|я, в раз| |хньогсэ
виконання в повному обсяз| на час п1дбиття п|дсумк!в ком1с|сто;

"викону€ться'' ця оц|нка застосовусться до г1оло)кень, як!
сформульован| як правило або принцип повед|нки €тор|н чи !хн1х суб'скт'|в
протягом усього строку д1! !годи, за умови зд|йснення у зв|тнттт"т пер|ол
в|дпов|дних заход]в |з реал|зац1| цих положень;

56шд ''''^^'!ано'' _ ця оц|нка застосовусться до положень, як1 виконан! не в!д\ 0|||\01.

шовно}"{у обсяз1, або з яких не прово д|1,лася робота на час п|дбиття п!дсумк|в
ком1с|сто, |з зазнанення\4 причин |х невиконання.

13. зАкл}очн1 положв,ння

|3" 1. €торони домов1,1л'1ся:
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13.1.1. 3м|ни | доповнення до !годи вносити п|сля попередн1х

переговор|в за взасмно}о згодо}о;
|з.|'2. Разом тлумачити окрем| полох(ення 9годи.
13.1.3. Ёадавати моэклив|сть 1нтшим профсп|лковим об'сднанням та

об'сднанням роботодавц|в' як| не брали уиаст1 в переговорах. присднуватися до
!годи г[ротягом усього терм|ну ]1 д1| за умови' якщо вони в1зьмуть на себе
зобов'язання щодо ][ виконання в|дпов|дно до пор{А(}, який визнано кожно}о
€тороното.

!году п!дписали:

Б|д й1н1стерства 1нфраструктури
!кра|ни

в1д |{рофес1йно? сп|лки праш|вник1в
зв'язку !кра|ни:

Р1!н!стр !нфраструктури
}кра1ни

м.п.

* ,| $'"

прац!вник!в зв'язку }кра|ни
|олова [1рофсп1лки

м.п.

сс | ] 'э'э /0

в.в. (озак

201з

, /,;'. т ,, .':,, ,
!,

м.м. €тародуб

201'з



8одаток |т|р 1

(оеф|ц!снти сп !вв|дношен ня
посадових оклад!в (тарифних ставок) прац!вник!в

}кра|нського де ржа вного п !дп рисмства поштового зв"язку "}крпошта''
до м|н|мального посадового окладу

Ёайменування посад (оеф!ц!онти сп !вв!дношен ня

|-енеральний директор (онтракт

3аступ н ик генерал ьного директора' головн и й бухгалтер генерал ьно'[

дирекц!]
6'о2 - 7 '74

3аступник головного бухгалтера генерально!' дирекц!':

на 5-15о7о нижче пооадового
ою1аду кер!вника, головного

бухгалтера
[1иректор за напрямом д!яльност! 5,56 - 7,57

!иректор департаменту генерал ьно| дирекц1'п 5,'!0 - т ,4о

3аступн ик директора департаменту
на 5_15% нижче посадового

окладу кео!вника
!иоектоо ф!л!алу (онтоакт

3аступник директора,
ф!л!алу
1 групи
2 групи
3 групи

головний !нженер ф!л!алу, головний бухгалтер

3,54 - 4,77
3,36 - 4,53
з'22 - 4,35

Ёачальник [-{ентру
(до складу якого входять в1дд!ли) ф!л!алу

на 5-15% нижче посадового
окладу заступника директора

Ёачаль:-.;ик сектору
1 групи
2 групи
3 групи

(групи) ф!л!алу
2,49 - 3,47
2,38 - 3,33
2,31 - 3,23

Радни к генерал ьного директора 4,25 - 4,96
[ом!чник генеоального диоектооа 2,91 - 4,31
Референт генерал ьного директора 1.94 - 2,75
Ёачальник в|дд!лу, центру, служби генерально1 дирекц!| 3,66 - 4,77
3аступник начальника в!дд!лу, центру, служби генерально| дирекц![ на 10-20% нижче посадового

окладу кер!вника

[1ом!чник першого заступника генерального директора
на 30-40% нижче посадового

ош1аду кер!вника

[1ом!чник заступника генерального директора
на 30-40% нижче посадового

ок'1аду кер!вника

Ёачальник поштамту,
1 групи
2 групи
3 групи

поштамту-центру поштового зв'язку
3,38 - 4,16
3,28 - 4,06
3,22 - з'92

Ёачальник
1 групи
2 групи
3 групи
4 гоупи

центру поштового зв'язку
3,22 - 3,92
3,07 - 3,72
2,93 - 3,32
2,8о - 3,2о

Ёачальник зонального вузла оброблення пошти
1 групи
2 групи
3 групи
4 групи

2'8о - 3,92
2,62 - 3,72
2,53 - 3,32
2,35 - 3,13



Ёайменування посад (оеф|ц!енти сп!вв!дношення

|-оловний: механ!к, енергетик
'1 групи
2 групи
3 групи

ф!л!алу
2,71 - 3,81
2'6о - 3'65
2.5о - з'49

Ёачальник центру оброблення та перевезення пошти
1 групи
2 групи
3 групи

2'8о - з'92
2'62 - з,72
2'53 - з'з2

3аступник кер!вника, головний бухгалтер: поштамту, поштамту-
центру поштового зв'язку, центру поштового зв'язку, зонального
вузла оброблення пошти,
центру оброблення та перевезення пошти

на 10-20оА нижче посадового
окладу кер!вника

Ёачальник в!дд!лу, центру, бюро' служби ф!л!алу
1 групи
2 групи
3 групи

2,55 - 3,59
2,43 - 3,44
2'36 - з.з4

Ёачальник в!дд!лу (служби) центру поштового зв'язку, поштамту,
поштамту - центру поштового зв'язку
1 групи
2 групи

2,4з - 3'44
2'з6 - 3'34

Ёачальник
1 групи
2 групи
3 групи

господарського в!дд!лу ф!л!алу
1,82 - 2,57
1,82 - 2,57
1 ,71 - 2,41

3аступн и к головного бухгалтера ф!л!алу
на 10_20% нижче посадового
окладу головного бухгалтера

3аступник: начальника в!дд!лу, центру, бюро, служби ф!л!алу
на 10_20% нижче посадового

окладу кер!вника

3аступник головного бухгалтера поштамту, поштамту _ центру
поштового зв'язку, центру поштового зв'язку, зонального вузла
оброблсння пошти, центру оброблення та перевезення пошти

на 1Ф-26о/о нижче посадового
окладу головного бухгалтера

[-оловний фах!вець 2 з1 - з.?-3
|-оловний редактор 2,31 - 3,23
[1ом!чник кер!вника ф!л!алу 213 - з'о?.
Ёачальник: цеху.
'1 групи
2 грус::и

3 групи

центрального в!дд!лення 3в'язку поштового
2'3о - 3'14
2'1о - 3'о2
2.оо - 2.89

}!ачал ьник виробн ино-вим!рювально| лаборатор![
1 групи
2 групи
3 групи

2]8 - 3,16
2,10 - 3,04
2 о5 - 2.9з

3аступник начальника: цеху, центрального в!дд!лення зв'язку
поштового, виробнино-вим!рювально] лаборатор!| ф!л!алу

на 10-2Ф% нижче посадового
окпаду кер!вника

6тарший виконавець роб!т
ф9щонтцобуд!вельних)

2,24 - ?_,54

8иконавець роб!т (ремонтно-буд!вельних) 2,05 - 2А3
[1ров!дн ий фах!вець генерал ьно[ дирекц!|, ф!л !алу, безбалансового
виробниного п!дрозд!лу !-!!! групи: !нженер-електрон!к; !нженер-
програм!ст; |нженер, зайнятий ремонтом та наладкою особливо
сш1адного обладнання (зг!дно з перел1ком); !нженер
з орган!зац!| та нормування прац!

2,29 - 3,14
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[1ров!дний !нженер з впровадження та супроводу !нформац!йних
систем (! Р!, генерально[ дирек[ц!т)

2,29 - 3]4
|-1ров!дний фах!вець (генерально| дирекц![, ф!л!алу, безбалансового
виробниного п!дрозд!лу |-! !! групи): !нженери !нших спец!альностей,
економ!от, бухгалтер, юрисконсульт' бухгалтер-рев!зор 1,88 - 2,78

йенеджер 1,88 - 2,79
Ёачальник
'1 групи
2 групи
3 групи

д!льниц!' зм!ни цеху
2'оо - 2,89
1,88 - 2,78
1,79 - 2.65

3аступник головного редактора, в!дпов!дальний секретао на 10-20оА нижче посадового
3ав!дувач в!дд!лу редакц!] 2.18
3ав!дувач каб!нету навчального 1.97
[т:!айстер 2'1з - 2,52
(орек_гор '! ,86 - 2,26
(ореспондент 1,56 - 1 ,94
1нженер: електрон!к, програм!ст; !нженер, зайнятий ремонтом
наладкою особливо складного обладнання
1 категор!|
2 категор||
3 категор!|
без категор!'[

та

2'1о - 2'92
1,88 - 2,44
1,67 - 2,23
1.48 - 2.о1

!нженер з орган!зац!!' та
1 категор!}
2 категор!|
без категоо!1

нормування прац!

2,10 - 2,92'1,88 - 2,44
1,в7 - 2'23

Р'!ачальник в!дд|лення зв'язку
1 групи
2 групи
3 групи
4 групи
5 групи

поштового
2,оо - 2'в9
1,88 - 2,78
1,79 - 2,65
1,74 - 2,35
1,68 - 2,23

!нженери вс[х спец!альностей, економ!ст, бухгалтер, бухгалтер-
рев!зор, художник' юрисконсульт, товарознавець, перек'1адач,
б!бл!отекар
1 категор!|
2 категор!|
без категор!|

1,79 - 2,44
1,59 - 2,23
1.39 - 2'о1

€тарш!: диспетчер поштового зв'язку, !нспектор-рев!зор, редактори
худож:-;1й та л!тературний; начальник майстерн! (виробнино| )

1,79 - 2,44

€тарш!: електромехан!к, !нспектор з кадрпв, !нотруктор, !нструктор
поштового зв'язку, !нструктор з передплати, !нспектор з контролю
виконаьням доручень; головний адм!н!стратор

за 1,39 - 2,01

Ёачальник каси головно] 1,39 - 2,23
3аступник начальника: в!дд!лення зв'язку поштового, д!льниц!, каси
головно'[ на 10-20% них(че посадового

окладу кер!вника

Рефеоент кео!вника ф!л|алу 1.41 - 1 ,98
!испетчер поштового зв'язку 1.47 - 1 .87
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]ехн!ки вс!х спец!альностей
'1 категор!|
2 категор!|
без категоо!]

'1,36 - 1,89
1,27 - 1 ,67
1'2о - 1'54

1ехн!к поштового зв'язку 1,36 - 1,89
3ав!дуван машинописного
стенограф!отка ! категор!1

бюро; старш!: касир, !нспектор;
секрета р-стен о граф!стка

1'2о - 1,57

!1истоноша (поштар), оператор поштового
поштов[1х в!дправлень та вироб!в друку
1 класу
2 класу
3 класу

зв'язку, оортувальник

1,38 - 1,78
1,29 - 1,66
1.21 - 1,40

[елеграф!ст, фотооператор, рад!ооператор, оператор електрозв'язку

1 класу
2 класу
3 класу

1'з8
1,29
1.2о

Ёлектромехан!к, нерговий в!дпов!дальний за обм!н пошти,
адм!н!стратор черговий, !нспектор з кадр!в, !нструктор,
!нструктор поштового зв'язку, !нструктор з передплати, !нспектор з

контролю за виконанням доручень

1,36 - 1,97

|1истоноша (поштар) !з супроводження пошти
1 класу
2 класу
3 класу

1,52
1,40
1.з2

!нспектор-рев!зор' редактори художн!й та л:тературний 1,59 - 2,41

Ёачальник команди (окремо'[) 2,зо - 2,6о
6тр!лець'1 класу
€тр!лець 2 класу
6тр|лець

1,41
1,31

1.13

!нотоуктор виробничого навчання 1.41 - ',! ,98
Ёачальник котельн! 1,55 - 1,94
8икладан, методист,
вищо| категор!':

1 категор!|
2 категср!|
без категор!1 *

вихователь
2,12
1,97
1,82

1,64 1,73
(еруючий магазином 2'оо - 2,89
[]!кар-!нтерн 1,73
[1\кар - ( с п е ц! а л ! з а ц! я )
вищо[ категор!'[
'1 категор!|
2 категср!':
без категор!]

2,27
2,12
1,9т
1.82

Фельдшери вс!х
вищо| категор!'[
'1 категор![
2 категор![
без категор![

спец!альностей
1,82
1,73
1,64
1,54

6естра медична
вищо| категор!'[

1 категор!!'
2 категор!}
без категор!|

1,73
1,64
1,54
1.45

м а 1,18
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3ав|дуван виробництва 1,94 - 2,34
!11еф-кухар '1,36 - 1,45
3тарший !нструктор з ф!зкультури 1,31
! нструктор з ф!зкультури 1,22
3ав!дуван дитячого садка 2,12 - 2,42
3ав|дуван камери схову 1.45
3ав!дуван бюро перепусток 1'2о - 1,57
3ав!дуван господарською групою 1,46 - 1,95
[1родавець продовольних | непродовольчих товар!в
3 розряду
4 розряду
5 розряду

1,18
1,27
1,36

(ухар
3 розряду
4 розряду
5 розряду
6 розряду

1 ,18
1,27
1,36
1.45

Буфетник
3 розряду
4 розряду
5 розряду

'1,18

1,27
1.36

Фф!ц!ант
3 розряду
4 ро3ряду

'1 ,1в
1,27

(ухонний роб!тник
2 розряд

'1,09

[йатрос-рят!вник 1'о4 - 1,о7
3ав!дуван музею 2,18
3ав!дуван гуртожитку, комендант 1,2о - 1'46
3ав!дувач: канцеляр!|, складу 1,21 - 1,66
3ав!дуван центрального складу (роздр!бно1 бази) 1'7о - 2'08
фм!н!с'п ратор, адм!н!стратор в!дд!лення поштового зв'язку 1,27 - 1,36
(алькулятор 1,27
(ер!вники: музинн!,
вищо[ категор!|
1 категор!}
2 категор||
без категор!|

художн!

1,82
1,73
1,64
1.54

Роб!тник з благоустрою (на робогпах по вцёаленню нечцс(по(п
врунну) 1,21 - 1 ,39

Фброблювач замовлень за передплатою, к!оскер 1.21

Фператор електронно -

2 розряду
3 розряду
4 розряду

обчислювальних та обчислювальних машин
1,41

1,56
1'7з

Фператор коп!ювальних
'! категор!|
2 категор!|

та розмножувальних машин
1,52
1,41

@ператор комп'ютерного набору
1 категор!|
2 категор!|

1,62
1,48

(асир; !нспектор; зав!дуван!: арх!ву' господарства, коп!ювально-
розмножувального бюро; стенограф1стка 2 категор[|, друкарка 1

категор!|
1'2о - 1'52
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.[рукарка 2 категор![, експедитор з перевезень вантаж!в,
таксувальник, старший табельник, оператор диспетчерсько'[ служби,
паспортист, нерговий п0 гуртожитку

1'2о - 1'45

6екретар-друкарка' секретар, агент з постачання, д!ловод,
арх!вар!ус, обл!ковець, табел ьн ик, коп !ювал ьни к, експедитор,
експедитор (перевезення пошти), музейний доглядан, зав!дуван
комори ц!нноотей

1'2о - 1'30

Роб!тники по квал!ф!кац!йних розрядах:
1 розряду
2 розряду
3 розряду
4 розряду
5 розряду
6 розряду

погодинники ! в!дрядники
1,24
1,21

1,22
1,24
1,42
1.66

Роб!тники. зайнят! ремонтом ! налагодженням основного
технолог!чного обладнання, рухомого складу (особливо складного
обладнання)
'1 розряду
2 розряду
3 розряду
4 розряду
5 розряду
6 розряду

1'2о
1,21
1,23
1,36
1,58
1,84

Роб!тники, безпосередньо зайнят! верстатними роботами з

оброблення металу та пнших матер!ал!в р!занням на металообробних
верстатах; роботи з холодно'[ штамповки металу та !нших матер!ал!в,
виготовпення ! ремонту !нструменту ! технолог!чного оснащення
'! розряду
2 розряду
3 розряду
4 розряду
5 розряду
6 розряду

1'2о
1,21

1,23
1,36
1,58
1.84

1ракторист' машин!ст
машин!ст компресора
2. роэряду
3 розряду
4 ро3ряду
5 розряду
6 оозоялу

крана автомоб!л ьного, машин!ст екокаватора,
пересувного

Роб!тники по квал!ф!кац!йних розрядах: ремонтно-буд!вельних
д|льниць (погодинники, в1дрядники)
1 розряду
2 розряду
3 розряду
4 ро3ряду
5 розряду
6 розряду
8антажник
чер'о''й бюро
пункт1

1.21
1,23
'1,36

'],58

1,84

1,20
121
1,23
1,36
1,58
1,84

1,48

1,20

1'2о
1'2о

____1_,64____

- 1,41

---- 11ц-- 1,30
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Ёлектромехан !к поштового устаткування
3 розряду
4 розряду
5 розряду
6 розряду

1'2з
1,36
1,58
1,84

0ператор котельн!
2 розряду
3 розряду
4 розряду
5 розряду
6 розряду

1,25
1,32
1,45
1,61
1.80

8од!й електро_ та автов!зка
2 розряду 1'2о
8од!й самох!дних механ!зм!в
'1 розряду
2 розряду

1,2о
1,30

[1ал !турник документ!в
2 розряду
3 розряду
4 розряду

1,2о
1,25
'1,30

|!!фтер при швидкост! руху л!фт!в:
в!д 2,5 до 5 метр!в за сек.
в!д 5 до 7 метр!в за сек.
пона,ц 7 метр!в за сек.

1,2о
1,25
1.30

Багар, воз!й' сад|вник, дв!рник 1,20
(аштелян, п|дсобний роб!тник, склопротиральник, поко]вка,
контролер водопров!дного господарства 1'2о - 1 ,25

[1риби рал ьник територ!й, п риб!лрал ьн и к виробн иних при м !щень*' 1,20
[клограф!ст (ротаторни к)

2 розряду 1,20
6тарший ст9рож 1,30
€торож 1'2о
0палювач 1,20
[ардеробн ик, куб!вн ик, п рибирал ьник службових п ри м !щень**
швейцар 1'2о

Роб!тники,

роботи***
2 розряду
!дозряду

як! виконують прост! неквал!ф!кован! або допом!жн!

1,09
1,00

[1рим!тка:
1. 8становити роб!тникам, як! виконують прост! неквал!ф!кован! роботи,

коеф!ц!ент сп!вв!дношення (1'0) , що дор|внюо розм!ру м!н!мально:' зароб!тно| плати'
2. Розм!р посадових оклад!в (оклад!в) прац!вник!в визначаеться множенням в!дпов!дного

коеф!ц!ента сп!вв!дношення на м!н!мальний посадовий оклад, визначений в колективному
договор! п !дприсмства.

3*. Фах!вцям' як1 мають осв!тньо-квал!ф!кац!йний р!вень спец!ал!ста або маг!стра
(до введення в д!ю 3акону }кра|ни ,,!-1ро осв!ту'' - вищу осв!ту), встановлюсться зазначений
б!льший посадовий оклад.
Фах!вцям, як! не мають осв!тньо-квал!ф!кац!йного р!вня молодшого спец|ал!ста
(до введення в д!ю 3акону }кра|ни ,,[1ро осв!ту'' - середньо1 спец!ально} осв!ти),
встановлюсться зазначений менший посадовий оклад.

4**. 1рибиральникам виробниних, службових прим!щень, як! використовують дезинф!куюн!
засоби, а також при прибиранн!| громадських туалет!в, оклади п!двищуються на 10оА.

5**". Ёазви профес!й встановлюються в!дпов:дно до (ласиф!катора профес!й дк 003-2010,
а квал!ф!кац!йн! розряди - в!дпов!дно до дов!дника квал!ф:кац!йних характеристик профес!й
прац!вник!в.
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' пвРБл[к
ёоплауп ] наёбавок ёо пошршфншх с/павок ] поса0овшх оготсаё1в прац!вншк]в

п|ё еа;туз 1 п о ш/!по в о ?о 3 в' яз ку

Ёайменування доплат ! надбавок |ранинн! розм!ри доплат { надбавок
доплАти

3а срл1щення посад (профес1й) [оплати одному прац|внику
обмея<уоться | визначатоться
за тарифними ставками |

прац1вник1в.

максимальними розм1рами не
наявн|стто одерх<ано| економ||

окладами сум1щуваних посад

3а розтширення зони обслуговування
або зб1льтпення обсягу роб1т

.{оплати одному прац|внику максимальними розм|рами не
обмеж}тоться | визнача}оться наявн|стто одержано| економ|]
за тарифними ставками 1 окладами, як| могли б
виплачуватиоя лри нормативн1й чисельност1 прац1вник|в.

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

!о 100 о% лосадового окладу (тарифно{ ставки) в|дсутнього
прац|вника.

3а роботу у важких 1 тпк|дливих умовах
прац| та особливо важких 1 особливо
тшк|дливих р{овах прац|

3а роботу у важких 1 штк1дливих умовах прац1 - 4,8, 12
в|доотк1в, за роботу в особливо ва)кких | особливо
тпк1дливих умовах прац| _ 16, 20, 24 в1дсотки тарифно|
ставки (посадового окладу). 1(онкретн1 розм|ри доплат
встановл}ототься на п1дстав1 атестац1? робоних м1сц:,, оц|нки
}т{ов прац1 на цих робоних м|сцях.
11араховутоться доплати за час фактинно| зайнятост|
роб|тника на таких робоних м|сцях.
|{ри рац|онал|зац1| робоних м1сць та пол|плшенн1 умов прац|
розм1р доплат змен1пу€ться або вони в1дм|нятоться.

3а 1нтенсивн1сть прац1 прац1вник1в [о 12 в|доотк1в пооадового окладу (тарифно| ставки),
в|дрядного зароб|тку.

3а роботу в н1чний час !о 40 в1дсотк1в годинно| тарифно| ставки (пооадового
окладу) за кожну годину роботи в цей час, €ше не ментше 35
в1дсотк|в (н!ннш:л вва2юаспься час з ]0 еоётлнш венора ёо 6
еоёцнц ранку).

3а роботу у вен1рн1й нас
(прш б ае апо зла!нн олау р е эюшос ! р о б отпн)

20 в|дсотк|в годинно| тарифно{ ставки (посадового окладу)
за кожну годину роботи в цей яас (вен!рн!лц вваэтсас7пься час
з ]8 аоёшнш вечора ёо 22 аоёцнш венора).

Ёа пер!од освоення нових норм трудових
затрат

|11двищення в1дрядних розц1нок до 20 в|дсотк1в, п!двищення
посадових оклад|в (тарифних ставок) до 10 в|дсотк|в.

3а зд1йонення кер1вництва бригадото
(бригадиру, не зв1льненому в|д основно|
роботи)

[оплата диференц1}оеться з€}лежно в|д к|лькост1 роб1тник|в у
бригад1 :

до 10 оо1б _ до 15 в1дсотк|в посадового ок-т1аду (тарифно|
ставки);
понад 10 ос1б _ до 20 в1дсотк|в посадового ок]!аду (тарифно|
ставки);
понад 25 ос|6 _ до 35 в|дсотк1в посадового ок.]1аду (гарифно|
ставки).

3а зд|йснення кер|вництва ланко}о -|1анковим, якщо чисельн!сть ланки перевищуе 5 ос|б,
встановл}оеться доплата в розм|р1 до 50 в1дсотк|в в1дпов1дно?
доплати 6ритадиру.



3а роботу з робоним днем, розд1леним на
дв| частини
(з перервою в роботп! понаё 2 ео0шнш)

Ботановлто}оться прац1вникам' специф|ка роботи яких
пов'язана з наданням послуг споживачам, у розм|р| до
30 в1дсотк1в посадового окладу (тарифно| ставки) або
в|дрядно| зароб|тно? плати. {{ас внщр1тпньозм!нно| перерви
в робоний час не вкл}очаеться. |{ерел1к посад додаетьоя до
1{олективного договору.

3а бронтовання 3а бронтовання в1йськовозобов'язаних 1 призовникБ (за
наявност| мен1пе 500 ос1б) встановл}оеться доплата у розм|р1
до 50 в|дсотк1в посадового окладу (наказ А.[1н!спра оборонш
|кра[нш в!ё 27.06.199б року ]хгр ]б5).

1|АдБАБ!{|1:
3а високу профес|йну майстерн1сть .{иференц|йован| надбавки до посадових оклад1в (тарйфйй

ставок), в1дрядного зароб|тку техн1чних службовц|в та
роб|тник1в:
111 розряду _ 12 в1дсотк|в;
1! розряду - 16 в|дсотк|в;
! розряду - 20 в|дсотк1в;
!1 розряду _24 в|доотки;
1 класу _24в|дсотки|
2 клаоу - 20 в1дсотк1в.

3а висок1 досягнення в прац| кер|вникам,
фах|вцям' профес|оналам

.{о 50 в1дсотк1в в1д пооадового окладу

3а виконання особливо важливо| роботи
на певний терм1н прац1вникам

{о 50 в1дсотк|в в1д посадового окладу, в1дрядного зароб1тку

3а роз'|зний характер роботи прац|вникам Ёадбавки за роз'!зний характер роботи встановл}о}оться в
розм1рах, що не перевищ},}оть оплату добових, як|
виплачу}оться прац|вникам при службових в|лояд)кеннях.

3а заотосування |ноземно| мови
прац1вникам

Фдн|с| мови _ в
(тарифно| ставки);
{вох1б|льтше-в
(тарифно| ставки).

в1дсотк1в посадового

в1дсотк1в пооадового

розм1р1

розм|р1

10

15

окладу

окладу

3а роботу, яка передбача€ доступ до
державно| таемниц1

|1рац|вникам, як1 ма}оть доступ до державно| таемниц1
встановл}осться надбавка в за1ежност| в|д форм доступу 10
або 15 в1дсотк|в посадового окладу (поспанова [{аб|непу
1[!н!сшр!в |кра|'ни в!ё 15.0б.94 р. ]Ф 414).


