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м1ж нАц|онАльнопо ком1с1€1о, що зд1йснтое дшРжАвнш,
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м. (и|в



угодА
м1эпс Ёац!ональнопо ком!с!ск)' що зд!йснгос дер?|(авне регулк)вання

у сфер1 зв'язку та !нформатизац!!

! |1рофсп1лкопо прац1вник!в зв'язку )/кра!ни
пта 20|7-2019 роки

1. зАгАльн! положшння
1.1. 9года м|х< Ёац|онально}о ком|с|ето, 1{Ф зд|йснтое дер)кавне

рецл}овання у сфер1 зв'язку та |нформатизац|| (дал| - |{редставник власника)

|{рофсп|лка зв'язку) - з друго| сторони (д-1 _ €торони) укладаеться з меток)
посилення соц|ального захисту прац1вник|в галуз! зв'язку,
як| перебуватоть у сфер1 д|т €тор|н, що п|дписали 9году, | вклточае
зобов'язання €тор|н, як| спрямован| на створенн'т умов для п|двищення
ефективност! роботи п1дприемства, в|днесеного до сфери управл|ння
|{редставника власника (да''; |{|дприемство), реал|зац|] на ц|й основ|
трудових, соц|ально-економ|чних прав та гарант|й прац|вник|в |[|дприсмства.

1.2. 9года с правочином, якийрецл}ое трудов| в|дносинитазабезпечус
соц|ально-економ|чний захист прац|вник|в |{|дприемства' умови якого
обов'язков| для |{|дприемства.

1.3. |{овнова)кення €тор|н:

- |{редставник власника мае в|дпов|дн1 повнова)кен}бт для веденн;{
переговор|в, укладення !годи;

- |{рофсп|лка зв'язку виступас в|д 1мен| найптаних прац|вник|в
|{1дприемства | мас в|дпов|дн| повновая{ення для веденн'1 пщеговор|в,
укладення 9годи та реал|зац|| !т норм на |{|дприсштств| на п|дстав| р|тпення
Ёац|онально| олуя<би посередництва | примирення в|д 23 грудня 20|6 року
]\9 035/16-00-п.

|.4. €торони, тцФ п|дписали }году, керутоться' в ме}1{ах сво!х
г1овнова)кень' законодавством 9кра|ни.

2. сФпРА ] стРок д1т угоди
2.\. !года г!о1шир}оеться на вс|х прац|вник|в, прийнятих на умовах

найму на |{|дприемство (незалех<но в|д форми трудового договору), а тако)к
на прац|вник|в, як| працто1оть на виборних та 1птатних посадах у
шрофсп|лкових орган|зац|ях, що входять до |{рофсп|лки зв'язку з числа
прац|вник|в |{|дприсмства.

2.2. |[оло:кення, норми | умови 9годи д|тоть безпосередньо на
|{|дприсптств1 (незале}кно в|д форм власност|).



9кщо г{ротягом д1] }годи до сфери управл|ння |{редставника власника
буд. в|днесено нов| п|дприемства та первинн| профсп1лков| орган1зац|? цих
п1дприемств ув|йдуть до [{рофсп1лки зв'язку, д|;9годи буд" по1шир}оватись
на ц1 п1дприемства та !х профсп1лков| орган1зац|| автомат'""'.

2.3. !тода обов'язкова для застосування роботодавцем при укладанн1трудових договор|в з прац|вниками |{|дприсмства' а такох{ при вир|тпенн|
|ндив1дуальних | колективних спор!в.

.{оговори та угоди (у топ/гу числ| при зм|н| власника), укладен|колективно а6о |ндив1дуально (у тому числ| при найм1 на роботу),
вва)ка}оться нед|йсними' якщо вони пог|ртш1тоть становище прац|вник|в у
пор|внянн| з законодавством та ц1ето 9годото.-

2.4- [[рийнят| Берховното Радото 9кра!ни та 1{аб1нетом й|н|стр1в
}кра!ни нормативно-правов1 акти' що забезпечу!оть б|льтп висок| .'р'"'|т,
н|эк передбанен1 9годото, матоть пр|оритет перед в1дпов|дними поло)кенн'{ми
!годи.

2.5. €торони вт{иватимуть заходи щодо усуненн'{ передумов
виникнення колективних щудових спор|в (конфл|кт|в), а в раз| !хнього
виникнення _ прагнути до розв'язанътя ситуац|| без застосування страйк1в.

|[редставники €тор|н братимуть г{асть у вир|тпенн| колективних
трудових спор|в (конфл!кт|в) на |[1дприемств| на запро1пенн'1 унасник|в
трудового спору (конфл|кту).

м1сяц1 до 3ак1нченн'1 строку
письмово пов|домляс |ншу

2.6. !года укладасться на 20|7-20\9
п|дписання | д|с до укладення ново| !годи.

роки' набувае чинност| з дня

3 дня набрання чинност| ц|ето !годото втрачае чинн|сть }года м|х<
Ёац|онально}о ком|с|ето, що зд|йснтос дерх{авне рецлтовання у сфер| зв'язкута |нформатизац|| 1 ||рофсп|лкото прац|вник1в зв'язку 9кра!ни
на20\з - 2015 роки.

2.7. Будь-яка |з €тор|н не ран|тш як за три
д|] 9годи а6о у строки, визначен1 ц|ето 9годото,
€торону про початок переговор|в.

2.8. [одна |з €тор|н, як| укл€!"ли цто }году, не мо)ке протягом
встановленого сщоку ]; д1| в односторонньому порядку припинити виконання
взятих на себе зобов'язань, }орутпити узгодэкен| цолох{енн'{ й норми.

2.9. [{орядок зм|н та доповнень до !годи.

!о зак|ннення сщоку д|| }годи зм|ни та доповнення до не| можуть бути
внесен| т|льки за взаемно}о домовлен1стто €тор|н.

€торона
раз| необх|дност| внесення зм1н та дог1овнень до }годи, зац!кавлена

у встановленому законодавством порядку подас в|дпов1дн|

у

шропозиц|| щодо поновлення переговор|в.



|{ропозиц|? одн|с| з! €тор1н щодо внесення зм1н та доповнень до }годи
с обов'язковими для розгляду другото €тороно}о.

|{1 пропозиц|| розгляда1оться сп|льно €торонами' р|тшення щодо них
прийматоться €торонами у десятиденний строк з дня !хнього отримання
|нтшото €тороното.

€торони, 11{Ф укла.т1и ц}о }году |нформутоть громадян через засоби
масово| |нформац|| або оф|ц1йн1 веб-сайти про зм|ни та доповнення до }годи
та х|д !т реал|зац|| | забезпечу{оть розм|щення тексту 9годи на сво]х
оф|ц1йних веб-сайтах.

2-10. €торони сприя}оть |{|дприемству у проведенн| колективних
переговор|в, свосчасному ук_]таденн| колективних договор|в або внесенн| до
них зм1н 1 доповнень. |{редставники €тор|н моя{уть за запро1шенн'{м стор|н
колективного договору брати г1асть' як посередники або експерти, у веденн1
переговор!в та ук.т1аденн| колективних договор|в на [{!дприемств|.

3. ствоРшння умов для 3АБшзшшчшння стАБ!льного
Розвитку гАлуз!

з.1. €торони визна}оть взасмну направлен|сть та зобов'язу1оться
зусиль, спрямованих на:

стимул}овання розвитку

докладати сп1льних
- створення умов для забезпеченн'т стаб1льного та ефективного процесу

виробництва на [{!дприемств|. з ц|сто мето}о €торони спри'ттимуть€торони спри'ттимуть
прийняттто в|дпов|дних законодавчих акт1в щодо
галуз| зв'язку в }кра!н|;

- надання безоплатно г|редставникам |!рофсп|лки зв'язку на !1 запит
|нформац1| про стан виконанн'1 покупцями дерх{авного майна
(концес|онерами) зобов'язань за договорами його куп1вл|-продаэку
(ф|ксованими умовами конкурс|в), концес|йних договор|в .''.'"''Б
забезпеченн'{ зайнятост|, оплати прац|, зберех<ення ооц|альних об'ект|в та з
|нтших питань соц|ально-щудових в|дносин;

- за-т1у{ення представник1в [{рофсп|лки зв'язку до проведення перев|рки
стану виконання умов договор1в куп|вл|-прода)ку (концес1|) дер>кавного
майна, укладених у процес| приватизац|| (концес1|), в настин| викон а|{11я його
покупцями (концес|онерами) зобов'язань щодо соц|ально| д|яльност|
акц|онерних товариств | до,вэкиття визначених законодавством заход|в у раз|
виявлення пору1шень таких умов;

- вк.]1}очення представник1в |{рофсп|лки зв'язку до складу ком1с|й з
питань: корпоратизац||, приватизац||, передан| у концес|то, ресщуктуризац1|,
реорган|зац|| та л|кв1дац|| |{|дприсмства.

- зш1учення представник|в ||рофсп|лки
консультац|й щодо п|дготовки зм|н до договор|в
майна в частин1 соц1ального пакету зобов'язань.

3 .2. [федставник власника зобов'язусться :

зв'язку до проведенн'т
куп1вл|-прода)ку дер)кавного



з'2'\' Рекомендувати кер|внику |{|дприсмства з€ш1г{ати представник|в
[{рофсп1лки зв'язку до роботи в органах управл|ння |{|дприсмства при
розгляд| питань 1цодо:

- внесення зм|н та доповнень до статуту |!|дприемства щодо
дощимання соц|ально-економ|чних та щудових прав прац1вник|в;

- розроблення внутр1тпн1х документ|в |{|дприемства (правила трудового
розпорядку' програми розвитку персон€)"лу тощо), а також внесенн| до них
зм|н в|дпов|дно до законодавства;

- розроблення ф1нансових план1в у частин| соц|ально-економ|чного
розвитку;

- п1дготовки пропозиц|й стосовно розпод|лу котшт|в на соц1ально-
економ|чний розвиток, передбанених ф1нансовим г|ланом |{1дприсмства.

з'2'2. €твортовати необх|дн{ орган|зац1йн|, правов|, науково-техн|чн1 та
ф|нансово-економ1чн1 умови для виконант{'{ визначених пр|оритетних
напрямк{в розвитку галуз|, дерх<авних | г'ш1узевих ц|льових кош{плексних
науково-техн|чних про|рам, пол|птшенн'1 як|сних показник1в.

з .2 .з . (,тщияти 
| нно вац|йному 1нве стуваннто |{|дприемства.

з'2'4' Бживати заход1в щодо п|двищення конкурентоспромоя<ност|
галуз|, що позитивно впливатиме на г{рискорення економ|чного зростання
[11дприсмства' сприятиме побудов| 

"6"*'й""от г€ш1узево| економ1ки 1
п|двитт{еннто рейтинц |!|дприсмства на м1хснародному р1вн| та адаптац||
галуз| до роботи в нових умовах.

з'2'5' Рекомендувати кер|внику |{|дприемства зд|йснтовати заходи
щодо п|двищення квал|ф|кац|| прац1вник|в |{1дприемства не р|дтпе н|я< один
раз на п'ять рок|в, зокрема проведенн'{ професйно| переп!дготовки та
п|двищення квал1ф!кац|| прац|внйк1в у пер|одй !х неповнот зайнятост| та дляпрац|вник!в, як1 перебуватоть п|д защозо}о вив1льнення.

3.3. €торони домовились:

3'3'1' 3авчасно |нформувати [{рофсп1лку зв'язку про розгляд проект|в
ф|нансових план!в |{|дприсмства та олрияти утаст| представник1в
|{рофсп{лки зв'язку у !х розгляд1.

з'з'2. Р|тцення про |озпод|л чистого прибутку, 1{Ф з€ш1и1цаеться у
розпоряд>кенн| дер)1{авних п|дприемств, акц|онерних компан1й, 1нтших
суб'скт1в господар}овання, у статутному фонд| яктгх б|льтш як 50 в|дсотк!в
акц|й (насток, па|в) знаходятьоя у д.р*'""!й власност|, приймати за у{аст}о|{рофсп|лки зв'язку.

з.з.з. Ёе допускати при реорган|зац1| |{|дприемства р|тпень, як1 мох{уть
шризвести до масового скорочення робоних м|сць' а такоя{ до зм1н умовоплати 1 стимултовант{'1 прац|, введення неповного робоного тих{ня або



скороченого робочого А1$, без проведення консультац|й з |{рофсп|лкото
3в'язку та Ё профсп|лковими орган|зац|ями.

з.з.4. Брати у{асть у заходах €тор|н на ]х заг|ро1шення.

з.4. |[редставник власника, в ме)ках свое| компетенц||, дорг{ас
кер|внику |{|дприсмства:

з.4-|. 3д|йснтовати заходи щодо зб|льтшення обсяг|в виробництва та
реал|зац|| продукц|| фоб|т, послуг), стаб|л|зац|! ф1нансового стану
[{|дприемства, в1дпов|дно до план|в соц|ально-еконо\л!чного розвитку та
ф|нансових план|в |[|дприсмства.

з.4.2. 3б|льтшувати продуктивн|сть прац1
змен1шенн'т чисельност| прац}оточих.

на |{1дприемств| без

з.4.з. |{ередбанати в колективних договорах наданъ|я |нформац|?
профсп|лковим орган1зац|ям |{рофсп|лки зв'язку на !х запит щодо умов
витрат на оплату прац| в ук.т1адених договорах (конщактах) на виконання
[{|дприсмством роб|т (послуг), а тако)к общунтування 3амовлень сторонн|м
п1дприемствам, як| мохсна виконату\ власними силами [{1дпри.'.'", (кр|м
м|экнародних договор|в (конщакт1в)).

з .4.4. Фрган|зовувати та прово дити навчанн'{ прац1вник|в |{|дприсмства
шитань трудового законодавства' охорони прац|.

3.5. |{рофсп|лка зв'язку зобов'язу€ться ст!рияти зм|цненнто виробничо|
та трудово| дисципл|ни на |{|дприемств|.

4. зАин'{т1сть
4.1. |{редставник власника в мея{ах свос| компетенц|?:

4.|.|. 3д|йснтое сво| функц|| в|дпов|дно до 3акону 9кра|ни к|{ро
зайнят|сть населенн'{)).

4.|.2. 3д|йснтое анал|з
[{|дприемства, п|дсумки якого
9годи.

зайнятост1 на основ1 отатистичних зв|т|в
розглядас одночасно з п|дсумками виконання

4 .2. ||р о дставник власника д ору{ас кер !внику [!|дприемства :

4.2.| 3авчасно ътадавати профсп|лковим орган|зац|ям |{рофсп|лки
зв'язку 1нформац|то про р|тшення щодо зм|ни в орган1зац!| виробництва 1

прац|, у тому числ| реорган|зац|] або перепроф|лтовання [!|дприсмства,
скороченн'{ чисельност1 прац!вник|в не п|зн1тше н|ж за 3 м|сяц| до нам|чених
д|й, |з !х економ|чним обгрунтуванн'тм' а такоя{ |з нам|чеътими заходами щодо
забезпеченн'{ зайнятост| вив|льн|ованих прац1вник|в.

1рим|сянний пер|од роботодавець профсп|лкова орган|зац|я
використову1оть для проведення переговор|в, обм|ну |нфорплац|ето та |нтпо|



|н|ц|ативото роботодавця б|льтпе 5 в|дсотк|в
протягом к€|"лендарного року.

4.2.з. 3 метото запоб|гання масовому вив|льненн}о прац|вник|в (при
тимчасовому зментпенн| обсяг1в виробництва) та, в|дпов|дно' зниження р|вня
безроб!ття розробляти в|дпов|дн1 заходи 3 використанням:

в1д застосування понадурочних роб|т, роб|т у вих|дн| та

- в1дмови в|д сум|щен}{'{ за узгод}1{еними профес|ями;

- моя{ливо1 переп1дготовки кадр1в, навчання новим профес!ям;

- тимчасового припинення прийому нових прац|вник|в тощо.

4-2.4. Ёе застосовувати на |{|дприсмств| контрактту форт,у трудового
договору, кр1м випадк|в, передбачених законами 9кра|ни.

4.2.5.3д|йснтовати заходи щодо за-т1г{ення молод| на |{|дприемство, [/
навчанн'1 та п|двищенн'1 квал|ф|кац||.

4.3. €торони домовил!4ся:

4.з-1,. 3бер|гати 3а прац|вниками |{|дприемства' прац}о}очих |1а умовах
нег{овного робоного чаоу, права' п|льги та гарант||, передбанен|
колективними договорами.

4.з -2. [{ередбан ату_ у колективних договорах |{|дприемства заходи щодо
поперед)кенн'1 безроб|ття, створення нових (додаткових) робоних м!сць.

4.з.з. [[ри проведенн| реорган|зац|[, реструктуризац||, або у раз|
пору1шення ||итань про л|кв1дац|то |{|дприемства, кер|вник |{|дприсмства не
п|зн1тше як за щи м|сяц| |нформус профсп|лкову орган|зац|то |1рофсп|лки
зв'язку за ]1'запитом про ц| д1|.

|{рофсп1лка зв'язку мае право, у раз| мот{ливого пог|ртшенн'1 соц|ально-
економ|чно] чи трудово| ситуац|| на [[|дприсмств|, 

"й'"'', 
пропозиц||

в1дпов|дним органам та кер|внику |{|дприемства ]1ро перенесення терм|н|в,
тимчасове припинення або скасуванн'т заход|в, пов'язаних з вив]льненн'{м
прац|вник|в, як! е обов'язковими для розгляду.

4.з.4. Ёе допускати зв|льнень прац|вник|в за скороченняп{ чисельност|
або тптату на |{|дприемств!, що приватизуеться) та протягом 6 м1сяц!в п|сля
завер1шенн'т приватизац|{, за винятком умов' передбанених чинним
законодавством !кра!ни (стаття 26 3акону }кра|ни <[{ро приватизац1то
дер)кавного майна>).

4.з.5. |{рац|вникам, поперед}кеним у встановленому порядку про
зв|льненняна п!дстав| г|ункту 1 статт] 40 (3п|{ !кра}ни, протягом останнього

роботи, що направлена на змен1шення р|вня скорочення прац1вник|в,
виконання заход|в щодо забезпеченн'т зайнятост|.

4.2.2. Ё{е допускати на |{|дприемств! зв1льнень прац}о}очих за
чисельност| прац|вник|в

святков1
в1дмови

дн1;



м|сяця перед зв|льненням надавати на ?х прохання для по1шуку нового м|сця
роботи в|льний час на умовах, встановлених колективним договором, а]1е не
мен1п н|хс 8 годин на ти}кдень 3 оплатото зг|дно тарифно| ставки (посадового
окладу).

4.з.6. Бизначати у колективних договорах обсяги
навчання прац!вник|в та загальн| вищати котпт|в на ц| ц|л1

профес|йного

пощеб виробництва та вимог законодавства у ц1й сфер|.

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

4.4.1. 3д|йснтовати щомадський контроль за виконанням ъ|а

|{|дприсмств| нормативно-правових акт|в 3 питань прац|, зайнятост| та
охорони прац|.

|{ри необх|дност| в|дстотовати права прац|вник|в |[1дприемства у
деря{авних органах | судах.

4.4.2. |1адавати членам
консультац|| з законодавства.

|{рофсп|лки зв'язку правову допомоц'

5. оплАтА пРАц1 тА ноРш1увАння
5. 1. €торони домовутлися:

5.1.1. 3д!йснтовати оплату прац| з дотриманням (3п|{ }кра|ни, закон|в
9кра!ни <|{р' оплац прац|>>, <|!ро дер>кавн| соц|альн| стандарти та дерх<авн|
соц|альн| гарант||>, <[{ро про)китковий м|н|мую>, |нтших нормативно-
правових акт|в та ц|е? 9годи.

5.|.2. !мови | розм|ри оплати прац| прац|вник|в установ | орган|зац|й,
що ф!нансу[оться з б:одхсету, встановлтовати зг|дно з чинним законодавством
9кра|ни.

5. 1 .3. Рекомендувати кер|внику |{|дшрисмства:

3абезпечити темпи зростання середньо| зароб|тно|
|{|дприсмств| щороку не мен1ше) н|>к передбанено законодавством 9кра|ни.

5.|.з.2. 3абезпечувати щор|нне зб|льтшення частки прац|вник|в, як|
отриму1оть зароб1тну плату, ви1цу за розм|р двох прох{иткових шл|н|мум|в;

5.1.3.3. 3д|йсн}овати комплексн| заходи, спрямован| на зб|льтпення
витрат з оплати прац| в операц|йних витратах з реал|зовано] продукц||, роб|т 1

послуг;

5.1.3.4. !отановити м!н|мальний розм|р посадового окладу (тарифно|
ставки) роб|тника 1 розряду у розм|р| не мен1ц, н|эк |20 в|дсотк|в
прох{иткового м|н|муму для працездатно| особи, лрийняти ]1 як основу для
диференц|товання оплати прац| за профес|йно-квал|ф|кац|йними щупами

в1дпов1дно до

плати на

прац!вник1в |{|дприемства;



5.1.3.5. |{осадов| оклади (тарифн| ставки) прац|вник|в |{|дприемства
встановл}овати на основ| коеф1ц|ент|в сп|вв|дно1шень посадових оклад|в
(тарифних ставок) роб|тник|в, техн|чних слух<бовц|в, фах|вц|в та
профес|онал|в до посадового окладу роб|тника 1 розряду (додатки 1-5 до ц1е!
!годи).

5.|.з.6. 1{онкретн| розм|ри тарифних ставок (оклад|в) та посадових
оклад|в прац|вник|в встановл}овати' в зале>кност1 в1д ф|нансових
мо)кливостей, в додатках до колективних договор|в, як| уклада}оться та
погорку|оться в установленому порядку.

5.1.з.7. Аля прат1]вник|в, як| викону1оть роботи (надатоть послуги),
невластив| основн|й д|яльност| п|дрозд|л|в |[|дшрисмства, умови оплати прац|
встановл}овати в колективному договор| з дощиманням гарант1й, ви3начених

угодами тих галузей (п|дгалузей), до яких н€[шех{ать ц! п|дрозд|ли за
характером виробництва.

5.1.3.8. Бстановити перел|к вид|в та розм|р|в доплат | надбавок до
тарифних ставок, оклад|в | посадових ок.]1ад|в прац|вник|в [[|дприемства, як|
мох{уть застосовуватися на [[|дприешцств| (додаток 6 до ц|с| 9годи).

5.1.з.9. Фкремим висококвал|ф|кованим роб|тникам та техн|чним
слу>кбовцям, як| зайнят| на особливо ск-т1адних | в|дпов|д€[г1ьних роботах,
зам|сть надбавок за профес|йну майстерн|сть встановл}овати за наявност1
ко1шт1в м1сячн1 ок]1ади вищ| за д|точ! щодо в|дпов|дно! посади (виконувано?

роботи), а-пе не б|льтше н|хс у 2 рази.

5.1.з.10. Фплату часу шросто}о (у тому числ| при робот1 в рех<им1
нецовно| зайнятост!) не з вини прац|вника зд|йснювати в розм|рах не нижче
в|д двох щетин його тарифно! ставки, посадового окладу зг|дно з 1птатним

розписом, а.]1е не мен1ше р|вня м|н|мально| зароб|тно| ллати) встановлено]
законом.

9ас просто}о з виъ1ипрац|вника не оплачуеться.

5.1.3.11. Бхсивати заходи щодо забезпечення свосчасно| | в повному
обсяз| виплати зароб|тно| плати, сплати единого внеску на
заг€|-]1ьнообов' язкове дер)кавне соц|альне страхування.

5.1.3.12. Бя<ивати ефективних заход|в щодо л|кв|дац|| (у раз1 наявност|
на |{|дприемств1) заборгованост| |з зароб|тно| плати, що1пового забезпечення,
сплати сдиного внеску на заг€!пьнообов'язкове дерх{авне соц|альне
страхування строком понад один м|сяць та надавати прац|вникам витяги з
розрахунково| в|домост| (особового рахунка) по зароб|тн|й плат| прац|вника з

даними про дату утворення ! розм|ри заборгованост!
компенсац1| за затримку виг[лати зароб|тно| плати.

та розм1ри нараховано1

5.|.4. Фплату прац| за роботу в надуронний, н|чний час, у вих!дн|,
святков| | неробон! дн! зд|йсн1овати зг|дно з законодавством }кра|ни.



5.2. |[редставник власника, в межах свое| компетенц|!, рекомендуе
кер 1 внику [{1дприемства пере дб ачати у колективних дого ворах :

5.2.\. Биплату зароб|тно| плати у строки, передбачен| колективним
договором' €}пе не р|дпте 2-х раз|в на м|сяць.

} раз| защимки виг[лати зароб|тно] плати прац1вникам нараховувати
компенсац!то втрати частиъ{и зароб!тно| плати у зв'язку з г1ору1шенням
терм|н|в ]{ виллати в|дпов|дно до 3акону }кра|ни <|{ро компенсац|то
щомадянам втрати частини доход1в у зв'язку з пору1шенн'{м строк|в ]т
виплати)>, |{орядку проведення компенсац|| щомадянам втрати частини
гро1пових доход|в у зв'язку з пору1пенням терм|н|в !х виплати, затверд)кеного
постановото 1{аб|нету Р1|н|отр!в }кра!ни в]д 2|.02.20о1 м 159, та
встановл}овати особисту в]дпов|дальн|сть кер|вника зг|дно з положенн'{ми
пункту 9 статт| 134 (3п|{ }кра?ни.

5.2.2. |{ертшонергове направленн;{ котпт|в |{!дприемства на оплату
прац|.

5.2.з. 1{онкретн| зобов'язання щодо пол|птпення отану нормуванн'т
прац! прац|вник|в.

5.3. €торони, як| п|дписали ц}о !году, зобов'язулоться р€}зом з
|{|дприсштствоту1 зд1йснтовати заходи з мето}о п|двищення р|вня нор\{уванн'{
шрац|, зд|йснтовати мон|торинг у сфер| нормування прац| в|дпов|дно до
су{асного р1вня техн|ки, технолог|| виробництва | прац|. Розглядати питанн'1
про стан та основн| завдання 3 нормуванн'1 прац| на нарадах (сем1нарах), а
такоя{ у3аг€!"льнтовати та г1о1цир1овати передовий досв|д з нормування прац|
на |[|дприсмств!.

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

5.4.|. 3д|йсн}овати щомадський контроль за додержанням на
|{|дприсмств| законодавства про шрац}о' в тому числ| за виконанн'тм
догов1рних гарант|й з оплати прац| та своечасн|стто виплати зароб|тно] плати.

5.4.2. Анал|зувати р|вень середньо| зароб|тно? плати у галуз| | на
|{1дшриемств|, готувати общунтован| пропозиц|| з удоскон€штення оплати
прац|.

5.4.з. 3ахищати | в|дсто}овати 1нтереси прац|вник|в [{|дприемства з
питань ог{лати прац| на вс|х р|внях управл|ння.

5.4.4. Ёадавати консультац|| та
членам |{рофсп|лки зв'язку у захист|
представляти |х |нтереси у ком|о|ях по трудових сг1орах та судах.

5.4.5.1нформувати €торону про випадки порутшення законодавства на
|{|дприемств| для в}киття необх1дних заход|в.



б. умови шРАц! тА вш1починку
6.|- €торони, в мея{ах свое] компетенц1|, рекоменду}оть кер|внику

[[|дприсм ства вк-т1}о чати до коле ктивного догов ору :

6.1.1. Б!дпов|дно до 3аконодавства 9кра!ни забезпечувати норм€ш{ьну
тривал|сть робоиого часу прац|вник|в, як| зайнят| в основному та
допом|х<ному виробництв|, що не перевищус 40 годин на тия{день при
1пестиденному та п'ятиденному робоному тихсн|, 36 годин при скор'"""1й
трив€!пост| робоного часу.

Ёа безперервних виробництвах' де не мох{е 6ути додер)кана
встановлена для прац|вник|в щоденна або щотия{нева трив€ш1|сть робочого
часу, застосовувати щаф|ки зм|нноот|, як| забезпечу[оть безперервну роботу
персонс!"лу зм1нами р1вно: тривалост1. Ёа цих виробництвах передбанати
п|дсумований обл|к робоного часу' кр|м виробнйцтв |з тшк|длйвими та
вах{кими умовами прац|.

Аля прац|вник1в [{|дприсмства у випадках виробнино| необх|дност1
робоиий день моя{е встановл}оватись з подовх{еними перервами в робот|
тривал|ст}о до двох годин, вк.]11очаточи час для в|дп'"'"^у 

'' "*""'ння 
}к|

(в|дпов|дно до перел|ку профес|й, визначених колективним договором). |{|д
чао цих перерв прац1вник мох{е в|длутатися з м|сця роботи.

Ёадавати на заг|ити профсп|лкових орган1зац1й [{рофсп1лки зв'язку
1нформац|то про зд|йснен ня на |{|дприемств! заход!в щодо :^

- на[1е)кно[ орган|зац|| соц|ально-побутового забезпечення прац1вник|в
(орган|зац|я гаряного харчування)робота сан|тарно-побутових припл|щень);

- проведення зг|дно |з законодавством меди!{них огляд|в прац|вник|в та
сво€часного | повного виконання рекомендац|й закл}очного акта за
результатами пер|одичного медичного огляду прац|вник1в.

6.|.2. |{ри укладанн| трудового договору ознайомл}овати прац|вника з
умовами найму, правидами внутр1тшнього трудового розпорядку
[[|дприемства' колективним договором та !нтшими умовами в|дйовййо до
статт| 29 (3п|{ }кра|ни.

6.1.3. €коронення робоного часу для прац|вник|в, зайнятих на роботах!з шлк|дливими умовами прац1, встановл}овати в|дпов|дно до йерел|ку
виробництв, цех|в, профес|й 1 посад |з тпк|дливими умовами прац|, р'б''' .яких дае г|раво на скорочену тривал1сть робоного тижня, затвердт{еного
постановото 1{аб|нету Р1|н|сщ|в )/кра?ни в|д 2\.02.2001 ]\ъ 163. €корочена
тривал|сть робоного тих{н'т передбанаетьоя колективним договором з€ш|ех{но
в1д результат|в атестац1| робоних м1сць за умовами прац|.

6.1,.4. |{ри тимчасовому зних{енн| обсяг|в виробництва з мето}о
зберех<енття робоних м|сць | квал|ф1кованих прац1вник1в встановл}овати за
згодо}о прац|вника ре)ким роботи з неповним робоним днем чи неповним
робоним тих{нем з оплато1о прац1: в|дрядникам за фактиино виконану роботу,



шрац1вникам з погодинно}о ог{лато}о г{рац| _ в|дпов|дно до в1дпрацьованого
часу.

6.1.5. Бстановл1овати в|дпов|дно до чинного законодавства !кра!ни
рех{им прац! | в|дпонинку прац!вник1в |{1дприемства.

6.\.6. \1адавати прац|вникам щор|нну оплачувану в|дшустку в1дпов|дно
до 3акону 9кра|ни <[{ро в|дпустки>>.

6.|.7. Ёадавати прац|вникам з ненормованим робоним днем щор|нну
додаткову оплачувану в1дпустку за особливийхарактер роботи тривал|ст1о до
7 календарних дн|в зг|дно
посад' роб|т та профес|й,
день.

Ёадання в1дпусток за ненормований робоний день провадиться з
урахуванням вимог частини пертшо? статт| 10 3акону 9кра|ни <|{ро
в|дпустки>.

6.1.8. Ёадавати прац|вника\4 щор1нну додаткову в|дпустку за роботу |з
тпк|дливими 1 важкими }ъ4овами прац1 та за особливий характ.р .'р'ц| (статт|
7 1 8 3акону 9кра!ни .[-{ро в|дпустки>) за €пискам" 

"'р'б"ицтв, цех1в,
профес|й 1 посад |з тшк|дливими | вая<кими умовами прац1, зайнят1сть

1з затверд)кеним колективним договором €писком
на яких застосовуеться ненормований робоний

роботах в яких дае право на щор|нну додаткову в|дпустку,
постаново1о 1{аб!нету 1!1|н|сщ|в !кра!ни в|д |7.11.1997

прац|вник1в на
затвердя{еними
,\! 1290.

1{онкретна тривс}л|сть цих в|дпусток встановл}оеться колективним чи
трудовим договором з€ш!е)кно в!д результат|в атестац|| робоних м|сць за
умовами прац| (п|д нас надання щор|нних додаткових в1дгусток за роботу |з
тшк|дливими | ваэккими умовами прац1) та часу зайнятост| прац1в"й., в цих
умовах.

6-|.9.11адавати в|дпустки без збере)кення зароб|тно? плати в порядку'
визначеному статтето 84 1{3п|{ !кра|ни.

6.1.10. Бклточати до колективних договор|в за рахунок котпт|в
|{|дприемства умови щодо запровад)кення скорочено| триБалост| робочого
часу для х<|нок, як| ма}оть д|тей в!ком до чотирнадцяти рок!в а6о дитину-
|нвал|да, ъ|а од1у годину на тия{день мен11]е встановлено| трив€ш{ост! 1з
зберех<енн'тм розм|ру зароб!тно? плати.

6.2. €торони вва)ка}оть за доц1льне не допускати приму1шення
прац|вник|в:

- до перехоА} на роботу 3 неповним робоним часом;

- до надання в|дпустки без зберех{ення зароб|тно1ллати;

- до подання заяви про зв!льнення у зв'язку |з скороненн'{м чисельност{
(або тштат}) до зак|нчення сщоку попередх{ення.



6.3. €торони зд|йсн}о}оть заходи щодо святкування г€|лузевого свята _
!ня прац|вник1в рад|о, телебачення та зв'язку.

6.4. з метото п|двищення р|вня правово| п|дготовки €тор|н !годи та
ефективного конщол1о за !1'виконанням щороку протягом 2-4 днувпроводити
навчанн'{ для г{рац|вник|в |{редставника власника | |{рофсп|лки зв'язку |з
зберехсенн'тм зароб|тно| плати за основним м|сцем роботй. 

^

7. охоРонА пРАц!
7. 1. €торони домовилися:

7.1.1. Розробляти та зд|йсн}овати заходи, спрямован| на приведення
умов прац| ъ|а робоних м|сцях у в|дпов|дн|сть з вимогами сан1тарно-
г|г|ен|чних норм.

7.\.2. Рекомендувати кер1внику |{1дприсмства вкл}очати до
колективних договор|в:

7.1.2.|. 1!ороку зб|льтшувати витрати на охорону прац| на одного
прац}о}очого з€!г!е>кно в1д економ1чного стану |{|дприсмства, ,ште не мен1пе
законодавчо встановленого м|н|мального р|вня вищат на охорону прац|.

7.|.2.2. 3д|йснтовати комплексн1 3аходи, спрямован| на усуненн'{
тшк|дливих та небезпечних фактор|в виробниного середовища.

7.|.2.з. 3абезпечувату| безпосередньо на виробництв| систематичне
п|двищення р|вня об|знаност| прац|вник|в щодо проф|лак тики туберкульозу,
гег{атиту, в1шсн1д/, серцево-судинних та онколог|чних захвор}овань' !х
впливу на здоров'я та економ|чний стан.

3абезпечувати зд|йснення права на охорону прац| та соц|альний захист
прац|вник|в у повному обсяз| в1дпов|дно до нац|онального законодавства та
м|>кнародних акт|в, ратиф|кованих }кра|ното та передбачених }годото про
асоц1ац1то м}к !кра!но}о та €вропейським €отозом.

Фрган|зовувати для прац|вник1в |{|дприсмотва та представник|в
|{рофсп!лки зв'язку навчання з питань охорони прац|.

Фрган|зовувати своечасне 1 квал1ф|коване надання пертшо| домединно|
та нев1дкладно| медично| допомоги потерп|лим в|д нещасних випадк1в |

авар1й на виробництв1, створення слух<б г|г1ени прац1.
3абезпечувати безперетпкодний доступ до робоних м|сць представник1в

|{рофсп|лки зв'язку для зд|йснення що}у1адського контрол1о за додер)канням
законодавства про працто та про охорону прац|, соц|ально-економ|чних прав
прац|вник|в |{|дприемства.

3алутати при пощеб| поза|штатних техн|чних радник|в (експерт1в,
фах|вц|в) для кв€[п|ф|кованого розгляду окремих аспект!в безпеки | г|г1сни
прац1.

}{е допускати притягненн'1 до в1дпов|дальност1 прац|вник|в внасл|док
вчинених ними н€}г{е)кним иином д1й щодо захисту сво]х прав з питань



охорони прац|, або прац|вник|в, як| в|дмовились в1д виконання роботи ни
за]ти|лили роботу ! мали достатн| п|дстави вва)кати, що вона становить
безпосереднто й серйозну небезпек! для !х ясиття ии здоров'я, }киття та
здоров'я |нтших лтодей.

Бпровад)кувати прощесивн| технолог||, досягнення науки | техн|ки з
охорони прац|, засоб|в механ|зац||, автоматизац|| та роботизац|| д|лянок
виробництва з вах{кими та тшк|дливими умовами прац| з мето}о змен1шення
негативно| д|т тпк|дливих фактор|в на прац|вник|в та попередт{ення
профес|йних захвор}овань.

7 .2. ||редставник власника зобов'язуеться:

7.2.|. 3д|йсн}овати сво| повновая{ення в галуз| охорони прац|
в|дпов|дно до 3акону }кра{ни <<|{ро охорону працБ.

7.2.2.3д|йснтовати контроль та проводити анал!з стану охорони прац| |

пох{е)кно| безпеки на |{|дприемств|.

7.2.з. 3д|йсн}овати обл|к | анал|з г{ричин нещасних випадк|в
виробництв|, профес|йних захвортовань' розробляти заходи для
упередя{ення та забезпечувати контроль за !х виконанн'тм.

3а результатами анал|зу виробниного травматизму' а тако)к за
поданн'{ш{ |{рофсп|лки зв'язку заслР(овувати кер|вника |{|дприемства, на
якому трапилися смертельн!, групов! нещасн| випадки або не викону}оться
заходи колективних договор|в щодо пол|птшення умов | безпеки прац|.

7.2.4. @рган|зовувати опрац}ованъ\я нормативно-правових акт|в г|ро
охорону прац| та |нтпих нормативних документ|в з питань охорони прац|.

7 .2.5. 9рган|зовувати навчання, |нструктат< | перев|рку знань посадових
ос|б з питань охорони шрац|.

7 .2.6. 3д1йснговати контроль та проводити ана_гл|з випадк|в виробниного
травматизму, профес1йних захвор}овань 1 авар|й на [{1дприсплств1, брати
у{асть у розсл!дуванн| нещасних випадк1в на |{|дприсмств|, як| п|дляга}оть
спец|альному розсл|дуванн}о, в1дпов|дно до |{орядку проведення
розсл|дуванн'{ та веденн'1 обл|ку нещасних випадк|в, профес!йних
захвортовань | авар1й на виробництв|, затверд)кеного постановото 1{аб|нету
}и11н|сщ!в !кра|ни в|д 30.1.1 .20|| !{р 1232.3а результатами анал1зу обставин |

причин !х виникнення забезпечити розробку р€}зом з |{рофсп!лкото зв'язку
заход|в, спрямован их на пол|пш:енн'{ умов | охорони прац|.

7.2.7. |{онтрол}овати п|дготовку |{|дприсмства до роботи в ос1нньо-
зимовий пер|од 2о|7-20|9 рок|в.

7.3. |{редставник власника доручае кер|внику |{|дприемства, за у{аст1о

на
]х

виборних орган|в профсп1лково! орган|зац|| |{рофсп|лки зв'язку, забезпечити:



7.з.|. 3д|йснення на |{|дприсмств| розробки та виконанн'т прощам
(заход|в) цол|птпення умов (виробничих та оан|тарно-побутових) | безпеки
прац1 як ск.т]адово| частини колективних договор|в.

7.з.2. Биконання заход|в з охорони прац|, перел|к яких та суму витрат
на як| визначити на п|дстав| статт| 19 3акону }кра!ни <|{ро охорону прац1> та
колективних договор|в.

7.з.3. €воечасне проведення атестац|| робоних м|сць за умовами прац|
прац|вник|в, зайнятих у тшк|дливих | вах<ких умовах прац|, д.ти{ встановленн'1
!х шрав на п|льгове пенс|йне забезпеченн'1 та |нтш| п|льги | коштпенсац1?,-а
тако}к розроблення захрд|в щодо пол|птшення умов прац| та оздоровлення
прац|вник|в.

7.з.4. Фрган|зац|то | проведення, за рахунок котпт|в [[|дприсмства'
навчанн;{ прац|вник|в, а тако)т( профактиву з охорони шрац| за затверд)кеними
прощамами не р|дтше 1 разу на три роки.

7.з'5. Фрган|зац|то на |{1дприемств| екст1ертизи техн|чного стану
механ|зм|в, бул|вель 1споруд щодо !х подаль1пого безпечного використання.

|1роведення обсте>кення буд1вель споруд, як1 не експлуат}.готься 1

створто1оть защозу персон€[шу | населеннто' та в}киття заход|в щодо !х
демонтая{у.

€кладання щаф!ка виведення з експщ/атац|| об'ект|в, що знаходятьоя в
авар|йношту стан|.

1нформування €тор|н про авар|йний стан буд|вель, споруд та
1нх<енерних мерех( з мето}о конщол1о за виводом таких об'скт|в з
експлуатац|] або проведенням проф|лактичних роб|т.

7.з.6. Фрган1зац|то проведенн'1 за рахунок власних котшт|в цопередн|х |

пер|одинних медичних огляд|в прац1вник|в в|ком до 2| Рок}, прац1вник|в
зайнятих на тшк|дливих 1 небезпечних роботах, а тако)к на таких роботах, де е
пощеба у профес|йному добор| | виконанн'т рекомендац|й зак.]|1очного акту за
результатами медичного огляду прац1о}очих зг|дно |{орядку проведенн'1
медичних огляд|в прац|вник|в певних категор|й' затвердженого нак€вом
Р1|н|стерства охорони здоров'я в|д 2|.05.2007 !{р246.

7.з.7. Безперетшкодце проведенн'т виборними органами |{рофсп|лки
зв'язку щомадського конщол}о за виконанням роботодавцем законодавства
про охорону прац|, забезпеченн'л на |{|дприсмств| безпечних та нетпк|дливих
умов прац|, виробниио| сан|тар||, а такох{ виконанн'1 вимог виборних
профсп|лкових орган!в щодо усунення виявлених недол|к|в.

7 .А. |фофсп|лка зв'язку зобов'язуеться:

7.4.1. 3д|йснтовати громадський конщоль за додер)канням кер|вником
|[|дприсмства законодавства про охорону прац|, створенням безпечних 1

нетшк|дливих умов прац|, на-т1е)т(них виробниних та сан|тарно-побутових
умов' забезпеченням прац|вник|в спецодягом, спецвзуттям, |нтшими засобами



1ндив1ду€|-г1ьного та колективного захисту; за ре€|"л|зац1сто прав щомадян у
сфер| охорони здоров'я, в|дновленн'{м профес|йного здоров'я, медико-
соц|ально| допомоги, виконанням в|дпов|дних прощам та зобов'язань
колективних договор|в з цих питань та вносити за результатами цього
контрол}о в|дпов1дн| подання кер|внику |{|дприемства, дерх{авним
контрол1о}очим органам' 1(аб|нету Р1|н|стр|в !кра!ни.

7.4.2. 9 випадку в|дмови роботодавця усунути пору1шення трудового
законодавства, 1н|ц|товати розгляд цих питань |{редставником власника для
вт{иття необх|дних заход|в реагування або звернення до судових орган|в.

7.4.з. |{редставляти |нтереси член|в |{рофсп|лки зв'язку при розгляд1
заяв | трудових конфл|кт|в з охорони прац| та в|дтпкодуванн'1 у повному
обсяз| 1шкоди' запод|яно! прац|вников|
здоров'я, пов'язаним з виконанням ним
3аконодавством 9кра|ни.

7.4.4. Брати у{асть:

- в атестац|| робоних м!сць та давати пропозиц|| в|дпов|дно до 3акону
}кра!ни <|[ро охорону прац|>>' а також у вир!тшенн| конфл|кт|в з питань умов
1охорони г1рац1;

- у розсл!дуванн! нещасних випадк|в, профзахвортовань, авар\й на
виробництв| та давати' у раз| необх|дност|, сво] висновки;

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

- у складанн| акту про нещасний випадок | внеоенн| зм|н до його зм|сту,
якщо будуть виникати конфл|кти з цього г1итання м1х< потерп|лим та
власником;

- у проведенн! навчань' нфад, сешл|нар|в профактиву з охорони прац|;

- у заходах з охорони прац!, як| 11роводить |{редставник власника.

8. соц|Альн| гАРАнтп. гАРАнт1т д1]яльност[
пРоФсп1лки
8. 1. €торони домовились:

8.1.1. Рекомендувати кер|внику |{|дприемства
колективних договорах зобов'язання щодо :

передбанати у

- соц!ального захисту прац|вник|в, як| вийтшли на пенс|то | не
прац1о1оть, як! ощим'[пи |нвал!дн|сть внасл|док трудового кал|цтва на
[!|дшриемств|, та с|м'ям прац|вник|в, загиблих на виробництв|.

|{итання соц|ального розвитку [{|дприемства, надаъ|ня прац}о}очим
соц|альних п|льг понад передбанен| чинним законодавством 9кра|ни
розм|ри, за рахунок ко1шт|в |{|дприсмства, вир|тшувати |!|дприсмством за
погод)кенн'{м 3 шрофсп|лковим органом |{рофсш|лки зв'язку. |{ерел|к цих

кал|цтвом або |нтпим у1шкод}кенням
трудових обов'язк|в, зг|дно з чинним

гарант|й, п|льг та компенсац|й вк.]1}очаеться до колективного договору.



- розм1ру та виплат гро1шово? винагоРоди нагород}кеним урядовими'
гапузевими, в|домчими та |нтшими нагоро дами;

- по1пиренн'1 на виборних прац|вник|в профсп|лкових орган|в
|[рофсп|лки зв'язку |{|дприемства п|льг | винагород, як| д|тоть на

та в стан овл}о}оть с я за р ахунок ко1пт|в [{|дприс1!1ства;|{|дприсмств!

- опрацк)вання протягом 20|7-2019 рок|в литання доц|льност|
створення недеря{авного пенс|йного фо"ду за г{аст}о прац|вник1в
|{|дприсмства зг1дно з чинним 3аконодавством, а у раз! створення - с||рияння
його д1яльност| нерез пенс1йн| в|драхування до недерх{авного пенс|йного
ф'"ду на користь сво]х прац|вник|в з мето1о п!двищення соц|ального захисту
прац|вник|в [{!дприемства;

- спри'{ння з€!"лу{енн}о до зан'тть народното творч|стто прац|вник1в 1

член|в !х с|ртей на баз| культурно-осв|тн|х заклад|в та клубних формувань при
для цього вс| мох<лив| шкерела|1|дприемствах, використову}очи

ф|нансування.

- о[|р'|яння ро3витку ф|зкультурно-спортивного руху в укра[н|,
залг{ення до систематичних 3ан'{ть р|зними формами ф1зиино| культури та
масового спорту прац|вник1в [{|дприемства та член|в |х с|мей, в тому числ1
ос|б, об'сднаних у ф!зкультурно-спортивн| товариства;

- вх{иття заход|в, спря1у1ованих на проведення о3доровчо| кампан1| серед
д!тей прац|вник|в |{|дприсмства, насамперед незахищених категор1й, у тому
числ| з визначенням щороку дер)кавного замовлення на !х оздоровлення;

- створення на |{|дприемств| колектив|в ф|зинно| культури 1

спортивних клуб|в, а в щудових колективах з чисельн1стто не мен1п як 500
ос|б передбанати в 1штатному розклад| посаду |нсщуктора з ф|зинно|
культури ! спорту, водночас не дог1уска}очи скорочення тптатних одиниць
з€шначених фах1вц|в;

- сприянн'{ проведенн}о гендерно| пол|тик{{, 1{Ф забезпечуе р|вн| права
та мох{ливост| х<|нок та чолов!к|в.

8.2. [{редставник власника зобов'язусться:

8.2.|. €прияти реал|зац|! прав та гарант|й д|яльност1 профсп|лок,
встановлених чинним законодавством, не допускати вщучання в !хнто
д|яльн|сть, обмеэкення прав або перетшкодх{ання !х зд|йсненн}о.

8 .2 .2 . Р екоменд у вати кер|внику |{|дприемства :

8.2.2.\. Б|драховувати ко1шти
орган|зац1| |{рофсп|лки зв'язку на

виборним органам профсп|лково]
культурно-масову, ф|зкультурну та

оздоровчу роботу, роботу з д!тьми прац|вник|в, а також на утримання та
обслуговування об'ект|в соцкультпобуту, що знаходяться ъта баланс1

ком|тет|в в розм|рах, передбачених колективнимипрофсп|лкових
договорами' а]те не мен1ше н!я< 0,3 в|дсотка фо"ду оплати прац| з в|днесенням



цих сум на в€[г!ов| витрати, як| передбачено статтето 44 3акону 9кра|ни <|[ро
профес1йн| сп|лки, ?х права та гарант|| д|яльност|>>.

8.2.2.2. 11адавати безоплатно |{рофсп1лц1 зв'язку та виборним органам
профсп|лкових орган|зац|й необх|дн| для !хньо| д|яльност! прим|щенн'т з ус|м
необх|дним обладнанням, засобами зв'язку, опа_ттенням' осв|тленням,
прибиранням' а також щанспорт.

3абезпечувати мох<лив|сть розм|щувати власну |нфорштац|то у
прим|щеннях | на територ|| [!|дприемства у доступних для прац|вник|в
м|сцях танавеб-сайтах

8.2.2.з. 3абезпечувати орган|зац|то безгот|вково| системи збору
членських профсп|лкових внеск|в ценщал|зовано через бухгалтер|то
|{|дприемства (пр" наявност! письмових заяв член|в профсп|лкових
орган|зац|й |!рофсп|лки зв'язку) з безоплатним перерахування11у1 з|браних
внеск|в та обов'язковим вклточенням ц!е? норми до колективного договору.

8.2.2.4. Ёадавати прац|вникам |{|дшрисмства, як| обран| до складу
виборних профсп|лкових орган|в | не зв|льнен| в|д сво]х виробниних чи
слух<бових обов'язк|в, в|льний втд роботи нас (але не мен1]1е н|>к 4-ри години
на тих{день) для виконанн'{ щомадських обов'язк|в в |нтересах трудового
колективу, утаст| в робот1 виборних профсп|лкових орган|в, а тако)к
додаткову в|дпустку тривал|стто до 6 кш1ендарних дн|в на чао
профсш|лкового навчання |з збереэкенням середньо| зароб!тно| ллати на
умовах | в порядку, визначених колективними договорами.

трудових | соц1ально-економ|чних
|{|дприемства.

прав |нтерес|в прац|вник|в

8.2.2.5. |{огодя<увати з виборним органом профсп|лково| орган1зац|?
|{рофсп|лки зв'язку введення в д|то нормативних акт|в, як! м|стять питанн'|

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

8.3.1. €прияти функц|онуванн}о мерех{| дитялих о3доровчих заклад|в,
проведеннто с|мейного в|дпонинку та л|кування прац|вник|в | член!в ]х с|мей.

8.з.2. Брати у{асть в орган|зац|| дозв|лля прац|вник|в та проведенн!
оздоровчих | спортивно-масових заход|в, конкурс|в аматорського мистецтва'
профес|йно| майстерност|, худох{ньо| самод|яльност| та |нтпих заход|в за
г1астто прац!вник1в |[|дпрйемства.

8.3.3. 3д1йснтовати у склад| ком|с|й |з соц|ального страхуванн'т
|{|дприемства конщоль за г1овноток) та своечасн|стто сплати единого внеску
на зага-]1ьнообов'язкове дер}кавне соц|альне страхуванн'{' шоданням
в|домостей до системи персон|ф|кованого обл|ку, !нформуванням
застрахованих ос|б про нарахування отрахових внеск|в, використанням на
[{|дприемств| котпт|в за заг€ш1ьнообов'язковим дер)кавним соц|альним
страхуванням на виплату матер|ального забезпечення та надання соц|альних
послуг в|дпов|дно до законодавотва | колективного договору.



9. зоБов'язАння пРоФсп1лки зв'язку
|{рофсп|лка зв'язку зобов'язуеться :

9.1. |{редставляти законн1 |нтереси прац|вник|в [{|дприсмства, на яких
по1пир}о€ться д|я ц|с| }годи.

9 .2. 3д|йон}овати щомадський конщоль:

9.2.1. 3а додеря{анням трудового законодавства на |[|дприсмств1,
|тадавати правову допомоц первинним профсп|лковим орган|зац|ям у
проведенн| захисту законних прав та |нтерес|в член|в г€!"лузево? профсп|лки.
Ёа п|дстав1 статт| 45 1{3п|{ 9кра|ни вимагати роз|рвання контракт|в з
кер|вником |{|дприемства у раз| пору1пення законодавства про прац}о.

9.2.2. 3а додер)канням роботодавцями законодавства про прац}о та
подоя{ень ц!с| )/годи. |1адавати прац!вникам, на яких по{пир}оеться д1я ц|с|
!годи, консультативну допомоц з цих питань.

9.2.з.3а створенням здорових | безпечних умов прац| на виробництв| та
забезпеченн'тм прац|вник|в |{|дприсмства необх|дним спецодягом 1

спецвзуттям' 1нтшими засобами !ндив|дуального та колективного захисту
в|дпов|дно до закон|в }кра!ни .|{р' охорону шрац|> та <<[{ро профес|йн1
сп|лки, !х права та гарант|| д1яльност|>.

9.3. Ёадавати членам |{рофсп|лки зв'я3ку правову допомогу з питань
законодавства про працк) та проводити правороз'яснтовальту роботу, в тому
числ1 через засоби масово| |нформац|?, представляти в необх|дних виг|адках
трудов! та соц1ально-економ|чн| права та !нтереси член|в профсп|лки у
судових та |нтпих органах дерх{авно| влади й м|сцевого самоврядува|1ътя
в|дпов|дно до законодавства.

9.4. 1нформувати в|дпов|дн| органи виконавчо| влади про факти
пору1пень законодавства про прац1о, усуненн'т яких пощебуе дер)кавного
втрг{ання.

9.5. (лрияти забезпеченнк) додерх{ання щудово| дисципл|ни на
|{|дприсмств|, проводити серед прац|вник|в галуз| роз'ясн}ова_т1ьну роботу
щодо тшк|дливост| в:кивання €ш1когольних' наркотичних та !нтпих гшк!дливих
речовин.

9.6. (,прияти недог{ущеннк) колективних трудових конфл|кт|в та
уладнаннто непорозум|нь за умови виконанн'1 |!редставником власника
взятих на себе зобов'язань зг|дно з ц|ето 9годото | колективними договорами.

9.7. Брати у{асть в орган|зац|| оздоровлення прац|вник|в та член1в !х
с1меи"

9.8. Разом |з |{редставником власника забезпечувати орган|зац|то 1

проведення га.]1узевих огляд|в, фестивал|в самод|яльного мистецтва 1



народнот творчост|, спартактадта масових спортивних змагань, |нтших заход|в
культурно-осв1тнього | ф|зкультурно-оздоровчого спрямування.

10. соц1Альнв, пАРтншРство
1 0. 1. €торони будутоть сво| взаемов|дносини ъ|а принципах соц|ального

розвитку |{|дприсмства, зростання р|вня я{иття прац!вник|в та !х соц|ально-
правового захисту.

|0.2. €торони домовились:

|о.2.|. €п|льно обговортовати питанн'{ г{1двищення р!вня зароб|тно|
[|лати) забезпеченн'{ зайнятоот|, пол|птпення умов прац| та встановлення
додаткових соц!альних п|льг у ме)ках сво!х повновах{ень.

10.2.2. Бносити до !{аб|нету й|н|сщ|в )/кра!ни пропозиц|| щодо зм|н та
доповнень до чинного законодавства' а такох{ приймати власн| р|тпення з ус|х
питань соц|ально-трудових в|дносин' що е предметом ц|е| !годи, ли1ше п|сля
попереднього сп|льного узгодх{ення.

10.2.з. Ёе приймати в односторонньому порядку р1тшень з основних
питань стосовно щудових, соц|альних, економ|нних, культурних прав 1

|нтерес|в прац|вник|в, як| е г[редметом ц|е] }годи. |{опереднс узгодх{ення
таких р|шень зд|йснтовати 1пдяхом переговор|в та консультац|й.

\0.2.4. 3абезпетувати у{асть в|дпов|дних профсп|лкових орган|в
|{рофсп|лки 3в'я3ку у прийнятт| р|тшень щодо реструктуризац|| |{|дприсмства
та зм|н форми власност|.

|0.2.5. Розробляти | запровадх{увати попередя{увальн! заходи щодо
запоб|гання на |{|дприемств| масових зв|льнень прац|вник!в з |н1ц|ативи

у рж|, якщо на |{|дприемств1 [ланусться зв|льненняроботодавця.
прац|вник|в з причин економ|чного, технолог|нного, структурного чи
аналог1чного характеру а6о у зв'язку з л|кв|дац|ето' реорган|зац|ето, зм|ното

форми власност| кер|вник |{|дприсмства повинен завчасно не п|зн|ш:е н|я< за
три пл!сяц! до нашл|нуваних зв|льнень надати первинним профсп|лковим
орган|зац|ям |{рофсп|лки зв'язку г|исьмову |нформац|то гтро лричини
наступних зв|льнень, к|льк|сть | категор|| прац1вник|в, яких це мо)ке
стосуватися' про терм|ни г1роведенн'{ зв|льнень, а тако)к провести
консультац|| з |{рофсп1лкото зв'язку про заходи щодо запоб|гання зв|льненн}о
чи зведенн'1 |х к|лькост| до м|н|муму або пом'як1шення несприятливих
насл|дк|в 6у дь- яких зв|льнень.

3абезпечити шерсон€!"льну в|дпов1дальн|сть кер!вника [[|дприсмства за

дотри1у1анням чинного 3аконодавства 9кра!ни при розрахунках зв|льнених
прац|вник|в, в тош!у числ| щодо зароб|тно| плати, компенсац|й, виплат
вих|дно| допомоги.



(лрияти орган|зац|| профео|йно? п1дготовки, переп|дготовки 1

п|двищення квал|ф|кац|] прац|вник|в, а такот{ профес|йного перенавчання тих
прац|вник|в, як| п1длягатоть вив|льненнто за скороченням 1штату (або
иисельност|).

|0.2.6. !авати сп|льн| рекомендац|| |{|дприсмству для формування
колективних договор1в.

10.2.7. |[итання передан| в оренду об'ект|в соц|ально-культурного'
л|кувально-оздоровчого та спортивного призначення вир1тшувати
орендодавцем за у{аст1о в|дпов1дних профсп!лкових орган|в.

10.2.8. 3абезпечувати роботодавц|в, профсп!лков| органи |{|дприсмства
методичними розробками з питань соц|ального, правового захисту | безпеки
прац| прац|вник|в.

11. контРоль зА виконАнняги угоди 1

в1дповцАльн!сть стоР1н
1 1. 1. €торони домовилися:

1 1 .1 .1. |{онтроль за виконанн'{м }годи зд|йснгое поот|йнод|точа
двостороння ком|с|я, яка мас бути сформована €торонами.

1{ом|с|я не р|дтпе н\>к 2 рази на р|к п|дбивас п|дсумки щодо реал|зац||
ц1е] }годи ъ|а свосму зас|данн|, в ход| якого €торони, як| п|дпиоали }году,
зв|тутоть про т1 виконання.

1\.1.2.3а порушленн'{ чи невиконання поло)кень 9годи, 1т<илення в|д

утаст| в переговорах, за ненадання своечасно |нформац||, необх|дно] для
колективних переговор|в | зд|йсненн'т контролто, €торони несуть
в|дпов|да_гтьн|сть зг|дно з чинним законодавством !кра}ни.

12. кРитшР|т оц|нки виконАн}{я положшнь угоди
\2.\. ц1 критер|| розроблено з мето}о визначення стану виконанн'|

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

|2.2. |{|д час розгляду стану виконання !годи на зас|данн1
пост|йнод|тоио| двосторонньо? ком|с|| щодо зд|йснення контрол}о за
виконанн'тм 9годи за п|дсумками роботи за в|дпов!дний зв|тний пер|од
€торони застосову}оть так| оц|нки виконання полох{ень 9годи: "виконано'''
"виконусться'' 

' 
"не виконано''.

12.з. |луманення терм!н|в оц|нок виконанн'1 полох{ень }годи та умов !х
застосування:



"виконано'' _ ця оц|нка застосовусться до поло)кень |з ф|ксованим
терм|ном виконанн'{, або як| сформульован| як завер1шена дтя, в раз! !хнього
виконанн'{ в повно]шу обсяз1 на час п|дбиття п!дсумк|в ком|с|сто;

'-виконусться'' ця оц|нка застосовуеться до полох{ень, як|
сформульован| як правило або принцип повед!нки €тор|н чи }хн!х суб'ект|в
протягом усього строку д!| }годи, за умови зд|йснення у зв|тний пер|од
в|дпов|дних заход|в |з реал|зац|| цих поло)кень;

"не виконано,, _ ця оц|нка 3астосовуеться до положень' як| виконан| не
в повному обсяз| або з яких не проводилаоя робота начас п|дбиття п1дсумк|в
ком1с1е1о, 1з з€вначеннящ причин !х невиконанн'т.

1 3. зАкл}очн1 поло}{{п,ння
13. 1. €торони домовилися:

|з.1.2. Разом тлумачити окрем||э.1... гавом тлумачити окрем1 поло)кення }годи.

13.1.3. Ёадавати мо>клив|сть |нтшим профсп1лковим об'еднанням та
роботодавцям' як| не брали утаст| в г[ереговорах' присднуватися до 9годи
протягом усього строку п д11 за умови, якщо вони в|зьплуть на себе
зобов'язання щодо [| виконання в1дпов|дно до порядку, якийвизнано ко)кно}о
€тороното.

9году п|дписали:

в|д Ёац|онально| ком|с||, що
зд1йснтос дер}1{авне рецл}овання у
сфер| зв'язку та |нформатизац||:

}кра!ни:

|олова Ёац!онально| ком1с!1' що |олова 11рофсп1лки
прац!вник!в зв'язку !/кра|нилювання

атизац1[

.]!1. *ивотовський -! м.м. €тародуб

в|д |{рофсп1лки прац|вник|в зв'язку

13.1.1.
переговор|в

сфер! зв'яз

3м|ни | доповнення
3а взаемно}о згодото.

до }годи вносити п1сля попередн|х

}годи.

м. '\ '1,8

оосс:йнд
сп!лкА

в'язку укЁ]]!и
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[одаток 1

|{оеф1ц!снти сш1ввйцопшень шосадових оклад!в
кер1вник!в п1дпри€мств' що входять до сфери управл!ння Ё(Р31'

до посадового окладу роб!тника пер!пого розряду

Ёайменуванн'т
посад

1{оеф|ц1енти
сп|вв!днотшень

посадових оклад!в
1 2

1 . 1{ер|вник п|дприсмства, генер€ш1ьний директор
п|дприсмства

3г|дно з контрактом

2. Биконавчий директор 6,85-7,1,9
3. {иректор за окремим напрямом д|яльност|

п|дприемства
5,71-6,79

4. 3аступник директора за окремим напрямом д|яльност|
п|дприсмства

5,40-6,17

5. !иректор департаменту, начапьник центру з
сертиф|кац||

4,з4-5,з4

6. 3аступник директора дег1артаменту' заступник
нача_г{ьника центру з сертиф1кац|?, начальник
випробувапьного центру

4,08-4,54

7. 1{ер|вник прес-слух<би з,7\-4,0]
8. Ёачальник в1дд|лу, заступник нач€[шьника
випробува-]1ьного центру

з,71-3,98

9. 3аступник нача.]1ьника в|дд|лу, застуг|ник кер|вника
прес-слутсби

з,46-з,62

[ 0. Ё{ачальник сектору' лаборатор|| з,20-з,з7
[ 1' Ёачальник щупи з,|6-з,26



{одаток 2

(оеф!ц1снти сп1вв!днопшень посадових оклад!в
кер!вник1в ф!л1й п!дприсппств' що входять до сфери управл1ння Ё(Р31,

до посадового окпаду роб1тника пер|цого розряду

Ёайменуванн'!
г!осад

1{оеф|ц|енти
сп|вв|дно1шень

посадових оклад1в
1 2

1. Ёачальник ф1лт| 4,10-5,00
2. 3астулник нач€[пьника ф|л1] з,27-4,25
3. [оловний бухгалтер з'90-4,|0
4. Ёачальник обласного в|дд|лу 4,01-4,\9
5. Ёачальник в|дд|лу з,42-з,60
6. Ё{ачальник фупи з,|0-з,27
7 . |1ача;тьник д|льниц| 2,20-2,4з



{одаток 3
1{оеф1ц1снти сп!вв1днопшень посадових оклад1в

профес1онал!в та фах!вц1в п!дпри€мств' що входять до сфери
управл1ння Ё(Р31, Ао посадового окладу роб1тника пер!шого ро3ряду

Ёайменуванн'1
посад

1{оеф|ц!енти
сп|вв|дно1шень

посадових оклад|в
1 2

1. |{ров|дн| профес|онали: |нт<енер; економ|ст;
б1т<галтер; }орисконсульт; 1нтш|

2,95-з,09

2. ||рофес\она;ти, посади яких зг|дно класиф|катора
профес|й под|ля:оться на категор||:

1 категор|| 2,75-2,89
2 категор|| 2,50-2,70

- 3 категор|| 2,25-2,44
- без категор1| 2,00-2,18
3. |{рофес|онали, г|осади яких зг|дно класиф|катора

профес|й под|лятоться на категор|?:
- 1 категор|| 2,60-2,89
- 2 категор|| 2,з0-2,57
- без категор|{ 2,00-2,22
4. Фах|вц|:

1 категор|! 2,55-2,14
- 2 категор1| 2,15-2,49

без категор|{ 1.70-2.05
5. ?ехн|ки вс|х спец|альностей:
[ категор|? 1,85-1,93

- 2 категор1! \,7\-1,79
- без категор1| 7,59-1,67
6. Радник 2,з4-6,||
7. |{ом|чник 2,з4-4'07
8. Референт |,84-2,з0
9. 3ав|дувач господарства 1,60-1.,70
10.3ав1дувач ск.т1аду 1,29-1,52
11. €тартпий механ|к 2,30-2,40
12. йехан|к 2,\\-2,27
13. йехан|к з ремонту транспорту 1,45-1,67
14. €тартший |нспектор з кадр!в 2.16-2.25
15. 1нспектор з кадр!в 1,84-2,06
\6. €тартший |нспектор з конщол}о за виконанням

дору{ень
1,72-7,82

17. [нспектор з контрол}о за виконанням дору{ень \.40-\"65
18. !испетчер 1,35-1,50



[одаток 4

!{оеф!ц!снти сп!вв|днопшень посадових оклад1в
роб!тник!в та шрац1вник|в наскр1зних профес1й п!дприсмств,

що входять до сфери ушравл!ння Ё|{Р3[,
до посадового окладу роб!тника пер!пого ро3ряду

Ёайменуванн;{
шосад

1(оеф1ц|снти
сп|вв|дно1шень

посадових оклад|в
1 2

1 . |{рибир?|"]тьник с.гц.жбових прим|щень 1,00
2. [втрник [,13
3 . ||рибир с!]1ьник територ |й 1,25

4. 1{омендант, катттте][шн, п!дсо бний (тр анспортний)
роб|тник

1,20

5. €торох< 1)<
6. Фператор котельн1 1)\
7. |(ом|рник 1,38
8. Арх|вар|ус |,6з
9. 1!1ийник-прибирапьник рухомого ск.т1аду 1,19
10.1ракторист 1,50
1 1. Бод|й автотранспортних засоб|в:
1 1.1 . БантФкного автомоб1ля та автомоб1лтя фургону,

ванта)коп|дйомн|сть автомоб!ля, тонн:
- до 1'5 1,60
- понад 1,5 до 3,0 1.,65

1 1.2. -|{егкового автомоб|ля' к^]1ао автомоб1ля (робоний
обсяг двигуна, л.):

- особо маутий ! малий, до 1'8 1,55
- середн|й, понад 1,8 до 3,5 1,60
- великий, понад 3,5 1,68
11.3. Автобуса, к-]1ас авто6уоа (габаритна дов}кина, м.):
- особо ма;тий, до 5,0 1,60
- малий' понад 5,0 до 6,5 1,65

понад 6'5 до 1,5 \,7з
- середн|й, понад 7 '5 до 9'5. 1,81

- великий, понад 9,5 до 11,0 1.91

понад 11,0 до 12,0 2,07

1 1.4. €пец|ал!зованого та спец|ального автомоб|ля,
вантах{оп|дйомн|сть автомоб!ля, тонн :

- до 1,5 1,65

- понад 1,5 до 3,0 1,7з

понад 3'0 до 5,0 1,8з
- понад 5,0 до 7'0 \,9\



[одаток 5

(оеф!ц1снти сп!ввйношлень посадових оклад!в
роб1тник1в за квал!ф!кац!йними розрядами

Ёайменуванн'л
шосад

!(оеф|ц|енти
сп|вв|дно1шень

г1осадових оклад|в
1 2

Роб|тники за кв€ш{|ф|кац|йними розр ядами:
1 розряд 1,00

2 розряд 1.15

3 розряд 1,30
4 розряд 1,45

5 розряд 1,60
6 розряд 1,75



[одаток 6

[1ерел!к
доплат 1 надбавок до :ар"ф:их. ставок ! посадових оклад1в

прац1вник|в пщприсмств

[оплати ! надбавки Розм1ри доплат 1 надбавок

{оплати:

3а с1тл1щення профео1й (пооад) ,{оплати одному пращ|внику максима]|ьними
розм!рами не обме>к1тоться 1 визнача}оться
наявн1стто одер>кано! економ|| за тарифними
ставками 1 пооадовими ок.]1адами о1ъл|щуваних
посад прац|вник1в.

3а розптиренн'{ зони оболуговування
або зб1льптення обсягу роб|т

[оплати одному прал{!внику макоим€ь'1ьними

розм|рами не обмеяс}тотьоя | визнача1оться
наявн|отто одерх<ано{ економ|] за тарифними
отавками | посадовими окладами, як1 могли б
виплачуватись при нормативг1|й .птоельност|

прац1вник1в.

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

[о 100 в|дсотк1в тарифно| ставки (посадового
окладу) в1дсутнього прац1вника.

3а роботу у вая{ких | тпк|дливих
умовах прац|

3а роботу у важких | тпк|дливих умовах прац| 4,
8, 12 в1дсотк|в посадового окладу (тарифно|
стазки).
1{онкретн| розм|ри доплат вотановл1о}оться на
оонов| атеотац1| робоних м|сць, оц|нки умов
прац1 на цих робоних м1сцях.
|{ри рац|она-гл|зац|{ робових м|оць та пол1п:шенн1

}ъ1ов прац1 доплати змен1п}.}оться або
в|дм1нятоться

3а 1нтенсивн!сть прац| прац|вник1в [о |2 в1дсотк|в тарифно{ ставки (посадового
окладу) роб1тника та до 50 %о лооадового ок.т1аду

профес|онала, фах1вця (службовця).

3 складн1оть управл|ння
п1дприемотвом

[о 25 в|доотк|в г{ооадового ок.т1аду заступникам
кер|вника п1дприсмства, нача.]1ьникам 1тлравл|нь,
в|дд|л|в та |х заотуг'никам.

3а роботу в н|.птий час - з 22 годитт
вечора до 6 годин ранку

35 в1дсотк|в годинно| тарифно| ставки
(посадового окладу) за ко}кну годину роботи в
цей час.



11родовэпсення додатку б

3ароботу у вен1рн|й час - з |8 до22
годин

20 в1дсотк!в годинно1 тарифно! ставки
(посадового окладу) за ко)кну годину роботи в
цей час.

3а кер!вництво бригадото (бригадиру,
не зв1льненому в|д основно| роботи)

.{оплати диф еренц11о}отьоя зш1ех{но в!д к1лькост!
роб|тник!в у бригад1:
- до 10 ос1б - до 15 в|дсотк|в тарифно| ставки
(посадового окладу);
- понад 10 ос1б - до 20 в|дсотк|в тарифно! ставки
( посадового окладу);
- понад 25 ос16 - до 35 в|доотк|в тарифно| ставки
(шосадового окладу).

3а роботу з розд|леним робоним днем
на дв1 частини (з перервото в робот1
понад 2 години)

|{ри необх|дност| впровад)кення граф!ку роботи
прац1вник1в з перерво}о понад 2 години,
додаткову оплату зд1йснтовати зг|дно з чинним
законодавством. |{ерел|ки г{осад | профес1й
визнач€1}оться колективним договором.

3а почесне звання }кра|ни
,,заолу)кений"

20 в|доотк1в пооадового окладу.

[{адбавки:

3а виооку профес!йну майотерн|оть [иференц1йован1 надбавки до тарифних ставок
(посадових оклад|в) роб|тник|в :

|11розряду - до |2 в|дсотк1в;
1! розряду _ до 16 в1доотк|в;
! розряду - до 20 в|дсотк!в;
!1 розряду - до 24 в|доотки.

3а клаон|сть вод1ям автотранспортних
засоб|в

Бод1ям 2-го класу _ 10 в|доотк|в, 1-го класу - 25
в|доотк1в встановлено| тарифно| ставки
(посадового окладу).

3а виоок1 досягнення в прац| !о 50 в1дсотк1в посадового ок_т1аду кер|вникам,
профес1он алам'' фах1вцям та слуя<бовцям.

3а складн|сть' напружен1сть у ррбот1 Ач 50 в|доотк1в г|осадового окладу. Ёадбавка
моя{е встановл}о ватис я т1льки для про ф ес|она-тл1в,

фах1вц1в та вод||в.

|1рац|вникам:
- за виконання оообливо важливо|
роботи на шевний терм1н

- за застооування |ноземно| мови

[о 50 в1дсотк|в посадового окладу.

Б розм1р1 10 в1дсотк1в посадового окладу.



11родовжсення додатку 6

3а науковий отуп|нь 1{андидатам техн|чних (економ11{них та |н.) наук
1 5 в|дсотк|в, докторам техн1чних (економ1нних
та |н.) наук 20 в|дсотк1в посадового ок^т1аду.

Ёадбавка за науковий ступ|нь провадиться у раз1,
коли д1яльн|оть прац1вника за проф1лем роботи
зб|гастьоя з наявним ступенем.

3а заотосування дез'нфекц{йних
засоб1в

Ао 10 в|дсотк{в посадового ок.'1аду прац!вникам,
як| використовутоть дез1нфекц|йн| засоби, а
тако)к прибиральникам слуя<бових прим{щень
при прибиранн| громадських туалет1в.


