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ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
1. Мета укпадапшя колективного договору (далi - (договiрu):
1.1. .Щоговiр укJIадено з метою реryлювання соцiально-трудових

вiдlосин, посиленЕя соцiального захисry працiвникiв пiдприемства i вкJIючае
зобов'язання cTopiн, що його укJI€tли на створення умов для пiдвищеншI
ефктивностi роботи пiдприемства, реалiзацiT на цiй ocHoBi професiйних,
тудових i соцiшьно-економiчних прав та iHTepeciB працiвникiв.

2. Сторонп договору та ik повноваження:
2.| ,,Щоговiр укJIадено мiж представником адмiнiстрацii в особi

Jиректора ЩАТП нАН УкраiЪи Нiколенко Борисом Iвановичем, з однiеТ
сторони, та профспiлковим KoMiTeToM первинноI профспiлковоi органiзацii
ДАтП нАН Уlсpаiни в особi голови профспiлки Мельник Тетяни Леонiдiвни
вiд iMeHi трудового колективу, з другоi сторони.

2-2. Стороки визнають повноваження одна одноi i зобов'язуються
дотримуватпся принципiв соцiального партнерства: паритетностi
цредставництва, рiвноправностi cTopiH, взаемноi вiдповiдальностi,
хонструктивностi та apryMeнToBaHocTi при проведеннi переговорiв
(консультацй) щодо укладання договору, внесення змiн i доповнень до
Еього, вирiшеrпri Bcix питань, що е предметом договору.

3. Термiп дii договору:
3.1. .ЩоЮвiр укладено на 5 poKiB, згiдно ст.. 9 Закону УкраiЪи <Про

колективнi договори i угоди> i дiе до укJIадення нового договору.
.Щоювiр набувае чинностi з дня його пiдписання представниками cTopiH.
3.2. Сmрони вступають у переговори з укладення нового договору не

пiзнiше нiж за 2 мiсяцi до закiнчення календарного року (або до закiнчьння
строку дii доювору, на який BiH укладався).

4. Сфера дii положень договору:
4.1. Положення договору поширюються на Bcix працiвникiв незалежно

вiд чл.енства в профспiлцi, а також на звiльнених працiвникiв профспiлкових
_ ]ганlв. як1 працюють на виборних та штатних посадах у профспiлковiй
: эганiзацii пi:приемства.

4.2. Сторони визнають договiр нормативним актом, його норми i
положенЕя дiють безпосередньо i с обов'язковими для виконання
]EpeKTopoM, працiвниками пiдприемства i проф спiлковим KoMiTeToM.

4.3. Сюрони домовились враховувати норми та положення генеральноi,
ргiональноI та пLгryзевоТ угод.

4.4. Невiд'€мною частиною
(}Ф}Гч l - 23).

договору е додатки до нього

5. Порялок внесення змiн та доповнень до договору:
5-1- ЗMiш i доповненнrI до договору вносяться у разi потреби тiльки за

IBafl.IToпo зюдою cTopiH i в обов'язковому порядку у зв'язку iз змiнами
!шшогq закоЕодавства' генеральноi, галузевоi чи регiона.гlьноi угод з питань,
ЩО € ПРеДt[еТОМ КОЛеКТИВНОГО ДОГОВОРУ

ъцiпвлеЕа сторона письмово повiдомляе iншу сторону про початок
шроц!ешя переговорiв (консультацiй) та надсилае cBoi пропозицiт, якi
шtъ б}.гп спЬпо розглянутi у 10-денний TepMiH з дня ik отрЙманнrI iншою
с.Iчшою.
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5.2. Якщо внесеЕня змiн чи доповнень до договору зумовлено змiною
rIпЕного законодавства, колективних угод вищого рiвня або вони полiпшують
рпiше дiючi норми та положення договору, рiшення про запровадження цих
iliH чи доповнеЕь приймаеться спiльним рiшенням адмiнiстрацii
пi.шlриемства (або iкшим уповновzDкеним органом) та профспiлкового
roMiTery.

5.3. Жодrа iз cTopiH протягом дii договору не може в односторонньому
порядlg прийrrатп рiшення про змiну дiючих положень, обов'язкiв за
lоювором або приз]rп}rнити ix виконання.

6. Пiс.пя пiдппсання договору повнова?кна особа сторони
едмiнiстрацii прогягом 5 днiв:

б.1. Тира:псуе i доводить договiр до вiдома Bcix працiвникiв пiдприемства
та забезпечуе проtгом всього TepMiHy дii договору ознайомлення з ним пiд
Fвrпrску щойно прийнятих працiвникiв.

6.2. Подае договiр на реестрацiю до мiсцевого органу державноi
шконавч9f в;цяли.

роздIл I
Оргапiзацiя виробництва, працi, забезпечення продуктивноi

заинятостr

1. Сmорона аDмiнiсmрацii зобов'язу€mься:
1.1. Вhслiдковувати тенденцiI ринку послуг i враховувати ik при

сL-Iаданнi шорiчного виробничого плану, а також своечасно доводити його
ло струкгурFIт{ пцроздlл 1в.

1.2. Вi.щовiдrо до мiсячних виробничих планiв своечасно та у повному
обсязi збезпеryвати працiвникiв матерiально-технiчними ресурсами,-.reфкдщш дJIя виконання трудових завдань, норм прац1 та створення
шалежпЕх уuов прщi.

1.3. Ъбезпечити розробку за участю профспiлкового KoMiTeTy стратегii
пi_вишешя ефекгивностi та розвитку пiдприемства. Розробляти i приймати
за пого.IýеЕн.ям з профкомом програму соцiально-економiчного розвитку
пi:шриемства, яка забезпечуе збереження iснуючих та створення нових

l.-l. Щорiчно iнформувати трудовий колектив про фiнансово-економiчну
- :---:, --- - --nIlCMcTBa i його

_ -: .=_ _ 1.:зння банкрутству
: _:__,-a,:"'":

1.5- Роаробити за участю профспiлок та запровадити систему
rrrтiаrьшоm й морального заохоченнrI щодо пiдвищеннrl продуктивностi
щацi" ршiонашного та ощадливого використання обладнання, матерiальних
_: : - _1,:\,:СCYPCIB.

_ э На_:авати гарантiю для працiвникiв, визначених ст.42 КЗпП УкраТни
ва пеFеваше право на зЕrлишення на роботi при вивiльненнi працiвникiв у
r'вч- Ь эriнаlда в органiзацii виробництва i працi.

1_7- Повiдомляти державну службу зайнятостi не пiзнiше, як за два

найближчi перспективи, а також про заходи

у разi погiршення фiнансово-економiчного

шiгспгт; що вшЬнення працiвникiв, а в 10-денний строк пiсля вивiльнення
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-::авати спискл1 фактltчно вивiльнених згiдно ст.50 Закону Украiни <Про
,:.i нятiсть населеннrI )).

1.8. Надаватlt \Iожливiсть працевлаштування в АТП особам з

:,1ltея<еними фiзllчнIl\ll{ ]!{ожливостями та людям з iнвалiднiстю згiдно ст.19
:.._toKy YKpaTHll ..,Про основи соцiальноi захищеностi осiб з iнвалiднiстю в
_"iэаТнi>.

1.9. Забезпечrгш можливiсть проведення професiйноi пiдготовки та
п,i-rвищення квалriфiкацii працiвникiв 1 р€в на 5 poKiB, в т.ч. на BaKaHTHi робочi
, :lя. а тако/к rшорiчно видiляти кошти на цi цiлi (при yMoBi виконання

--,::{ових зав-]ань та отримання прибутку) в розмiрi до 0,ЗУо рiчного фо"ду
_ -,]зTlI прашi.

2. Про фс п Ll ков u й комimеm зо б о в'язу€mься :
2.1. Прово.f,IIти роботу з формування свiдомостi найманих працiвникiв

цо.Iо зберехiешя майна пiдприемства, ощадливого використаннrI

щобrшт.lлос ресlрс Ь та матерiа.пьних цiнно стей.
2.2. Сприяги змiцненню виробничоi та трудовоi дисциплiни у трудових

, _ -:{TIlBa\.
],-], о:. ._-.зr вати збiр, узагальнення пропозицiй працiвникiв щодо

_ -,,--. ..-L]]ei-л:l.q ::lrOTI1 ПlДПРИСМСТВа, СВО€ЧаСНО ДОВОДИТИ lX ДО аДМlНlСТРаЦ1l,

лйшатись ра{зацii, iнформувати працiвникiв про вжитi заходи.
3. апryчюбовбжуюmься:
3.1. Опсрстшно вживати заходiв до усуненшI передумов виникнення

DjIектпвЕЕх rтудових спорiв (конфлiктi"), у разi ix виникнення прагнути до
flttryJlюBaпEr спору без зупинки виробництва шляхом примирних процедур

Г ШОРlЩ[, вп.rпаченому чинним законодавством.

роздIл п
Труловi вiдносини

С mryопо аd.tзiнiсmр а цi'i зо б о в' язу еmь ся :

l. Рш шрачi та вiдпочинку
1-1. ЗSсзшечlлти дотримання встановленоi законодавством трившlостi

lЗ Встановlповати тривалiсть роботи (змiни) згiдно з Правилами

] цпрМлm 1x)зпорядку i графiками роботи, затвердженими власником за
шгапfЕапrr. з профспiлковим KoMiTeToM з урахуванням специфiки

цоOщ реxоц'гу роботи пiдроздiлiв (додаток Ns 1) iз розрахунку
цашшi тпваJIостi робочого днrI 8 годин при 40 годинному 5 денному
рЕfiочо,!.} TEшi.

: j ts шре}lю( випадках:
- з }.етою подолання фiнансовоi скрути на пiдприемствi сторона

щwD шоIе тимчасово на пiдставi чинного законодавства та за
пцIIпЕпlш з Профспiлковим KoMiTeToM змiнювати робочий режим на
*рrпt , а с;aмe - ввоdumu неповнuй робочuй час (згiдно ст.56 КЗпП). I]e
,G : reЕшенЕя часу щоденноi працi, змiну кiлькостi днiв роботи
rtЕп tffшя, або одночасним зменшенням щоденноi роботи при

, 
.,-. _ ].1\, TIlжHl.



- Через жорсгкi обмежувальнi заходи введенi нормативними та

орядшrш Док}rмеЕтzlми, сторона власника може тим часово на пiдставi
закоЕо.]€rвстм вводити дистанцiйну робоry та встановлювати

графiк роботи.
1.4. Ъгаъпi вкrriднi днi встановлюються у субоry та недiлю.
1.5. Мшiс[\[а]ьЕа тривалiсть робочоi змiни не може перевиц{увати:
- 8 юпя-н прв роботi в норм€lJIьних умовах працi
- 8 ю:ш прш роботi в нiчний час.
1.6. З 11еппо забезпечення дiездатностi пiдприемства власник МОЖе

.l". з: _;. :з:.-,зення у неробочi днi, до яких з€tлучати робiтникiв,

i._:.l_a_::_: Зе ДН1

1_7. Оргапiэвувати роботу у неробочi днi тiльки у виняткових випадках.

Повiдоlпrтя працiвникiв про TaKi роботи не менш, як за добу до ik

Кошщil за робоry в неробочi днi здiйснюеться вiдповiдно до
_: - ::зaТВа,

1_8_ Вшштr змiни або запроваджувати HoBi режими роботи на
i, в оlgемих пiдроздiлах, для категорiй або окремих працiвникiв

пiслr Iк)mJDкення з профспiлковим KoMiTeToM.

]. Вi:гъ t-TKIi.

_ _ l*..л_-лстрацii намагатися дотримуватись виконання ст.10 ЗаконУ
rtbo вiдrryстки) щодо письмового попередження працiвникiв про

: :-- --:',: jЗ:ва тижнi.
'l 1_1_ Ihдавати щорiчнi вiдrryстки працiвникам згiдно з графiками, якi

спiльно з профспiлковим KoMiTeToM у TepMiH до 5.01.

? ? Встшовити щорiчну основIIу вiдпустку тривалiстю 24 к€rлендарних

а 3- }Iештп додатковi вiдпустки за умови працi:
L3_1_ В запежrостi вiд результатiв атестацii робочих мiсць за умовами
i те -у 

,:rяйнтгостi на роботах iз шкiдливими i важкими умовами працi
rяйнqтим на роботах, пов'язаних iз негативним впливом на

шiттlтвшк виробничих факторiв, за Списком виробництв, цехiв,
_:.,з_]. затверджених Кабiнетом MiHicTpiB Украiни, згiдно з

"_:

- : : ..:.":знlлкам з ненормованим робочим днем згiдно з

- 
- j т- ="_. яка працюс i мае двох дiтеЙ BiKoM до

- jo rKa усиновила дитину, одинокiй MaTepi,

fu grepi ( у тому числi й у разi тривЕLлого перебування MaTepi в
заlсладi), а також особi, яка взяла дитину пiд опiку, надаеться

.шltlIово оплачувана вiдгryстка трив€lлiстю 10 календарних днiв без

15 poKiB, або дитину-
батьку, який виховус

свf,ткових неробочих днiв, ст.. 19 Закону УкраiЪи <Про



6

:. --зн..,t:i :экi.rькох пiдстав для надання цiсi вiдпустки iJ загальна
T.l :"1'.:":ь Iе }.ltr]ёii :егевицIувати 17 каrrендарних днiв.

] _: :. П:;: ;ейхi:ностi надавати працiвникам АТП вiдпустки, пов'язанi
,, i l : : j-_1El.! з:_:- -. --:. l j. 14,15,16 Закону Украiни.

- т_ -_i: -:э.::;i Lдорlчнl вlдпустки повно1 тривалост1 до настання
r,Ё_-,|,,,l__,тi_-._.i, :з:rliн1, безперервноi роботи у перший piK роботи на
т1-::,1-:\.{:,_э_ j., i-;.зння\1 працiвника, KpiM випадкiв передбачених законом.

_],.:!1.a.33Tllcb подlлу щорlчно1 вlдпустки на частини за умови,
Ё, .,:::з-= 1.;,:з]е]вна частина становитиме не менше 14 календарних днiв*i --:i-i:" :"-i-.;:iзння iз вiдпустки згiдно cT.l2 Закону Украiни оПро
1J,_:- ::1 .1

а 5- Налаваlп вЬшrй вiд роботи день, оплачуваний у розмiрi середнього
;Jг,.,,1 :! _. ..::,-.;:-.i:Ka. ,t iHKaM, дiти яких навчаютьсяу |-4 класах, - 1 вересня.

- : :-_. - ..;:i: j :Hi додатковоI оплачуваноi вiдпустки у випадках:
- :_ ::,] *",:_-1_1-q -]IlТини (батьковi);

ryошЬ ва вiйськову службу (батькам);
- - _.:.1.. -] =,-iBHptKa або його дiтей;
- _ :.].. : :::\ /{\7tя або близьких родичiв по KpoBi.

- - i_,1___-_;ii:arr АТП, якi приймають активну участь в ДlД надаються
:: -;1::, :}.. з_:гп,стки в кiлькостi 3-х к€Lлендарних днiв згiдно рапортiв
**]i :,: -1 :_.l; _ : ::-.,ii]lH.

- : _ -_.:э вi:пусток визначених 11.2.5.; 2.6.; 2.7. провадиться з

F
5;

-;- : j1';lшасться на пiдприемствi пiсля сплати податкiв та iнших
;., : ._-.э:е,,ttiв до бюджету.- : 

-, -.;::lt вiдпустки без збереження заробiтноi плати працiвникам в
ft"cпrrry поряд(у згiдно ст.25 Закону Украihи <Про вiдпусткп>. За

Ёштr- тiтьвеlтtя, переведення на iншу робоry, змiни режиму працi i

:Шезпечrrп,r виконання заходiв Програми соцiально-економiчного
гщ ri-шриемства, спрямованоI на забезпечення продуктивноi
*пппе щшrЬшrкiв.

L: trЬйлатlл рiшення про лiквiдацiю, реорганiзацiю пiдприемства,
@з,-a.IIшEеннявиpoбництвa,якiTяГнyтЬзaсoбoюскopoчeння
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звiльнення у
- 5 годин на

додатковi

жiнок i
жiнкам i

TepMiHiB або
вивiльненням

зв'язку з
тиждень,

гарантii

чоловiкiв.
чоловiкам

сумiщати трудову
}.еft{Е\rи обставин ами. Заб езпечувати надання пр ацiвникам :

щтi роботи на умовах неповного робочого часу, оформлення

ш i чоловiкам забезпечувати piBHi права та можливостi у
lrFтпmтJгro,rтlтi, просуваннi по роботi, пiдвищення квалiфiкацii та
ГшlйF______:._i

l - ,.;{-JзатlI piBHy оплату працi жiнок i чоловiкiв при однаковiй
ii]iili,,i ", - ,i :: -: : -:-:зкових умовах працl.

: :,-':"::;: Заходи щодо створення безпечних для життя i здоров'я
,ш+ i -l;*' :._ _-- а rjочII захисТ реПроДУктивноi фУнкцiТ.

_' - ! ,l:;:li ЗаХОДИ ЩОДО УНеМОЖЛИВЛеННЯ ВИПаДКlВ СекСУаЛЬних
-_:-_

Jil,llщ;l*-'*:', _,:,:.::-з-{а,вати невlдкладне вжиття заходlв для усунення проявlв
ýШл,r*;,i']',l.,ц--; l ' ' :il:e.]K}, надходження вiдповiдних скарг працiвникiв.

] _l-п,r,о": пд, TKcl в и й комimеm з о б о в' язу€mь ся :
:._-_- 1f ^Ii КОНТРОЛЬ За ВИКОНаННЯМ ЗаКОНОДаВЧИХ Та НОРМаТИВНИХ

-ш-,"i :l-r,-: _]::-i та заЙнятостi, використанням i завантаженням робочих
Lt*iJi ,*_Ь.

dнацii, забезпечення рiвних прав i можливостей жiнок i

D-юву дiяльнiсть на рiвнiй ocHoBi.
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розгляд скарг працiвникiв пiдприемства на випадки
5 днiв з дня надходження скарги та контролювати

заходiв щодо усунення проявiв дискримiнацii за iT

роздIл ш
Оплата працi

-- ц] п,ц_l1,л i н а 0 t).tt i н i с mр а цii зо б о в' язу еmь ся :
- -:,---],: _,:] :-1ia;il Вl-]ПОВlД€LПЬНlСТЬ КеРlВНИКа ПlДПРИеМСТВа За СВОеЧаСНУ
__-_: __Шlil]]_-:* -.:],_'_"_n:_ :_lаТИ Та За ВЖИТТЯ ЗаХОДlВ У РаЗl НеСВОеЧаСНО1 11 ВИПЛаТИ

шj" ": :: - -: _,-:-eKcr, адмiнiстративного судочинства УкраiЪи та ст.175
ti,;;л_,, -, -:ji _, : i"]_зксl, украiъи.

: _ _-.:;. працi працiвникiв пiдприемства здiЙснювати в
тIm--:-.:, ::.-\|. :оэя.]ку. Bci iншi платежi здiЙснювати пiсля виконання
::ш,m1: ,. ; _,j_- : " _ - : са:llзти працi(ч.Зст.15 Закону Украiни <Про оплату працi>).

(-тr r JtоlвчJluся про mаке:
L a!рш i crcTeмrr оплати працi:
I_i,_ Освошlо органiзацii оплати працi е тарифна система оплати працi,
fтlпtr тарпфнi сiтки, тарифнi ставки, схеми посадових окладiв (додаток

- :- : -];1значенням тарифного нормування е диференцiацiя
;: ,' -- - -::]. ]r-lel\Ho вiд квалiфiкацii, складностi обов'язкiв i робiт, умов
::*

-- - -- -.: грацiвником основноi професiТ .Щержавного
jý- -:*- _- :-]_. _- :i:приемства експедицiЙних та спецiztльних автомобiлiв
,,; -- : - :_i.:el:iT наук Украiни - водiя транспортних засобiв.

_ -,]:-: з;l:обництв (дiльниць, бригад) за формами i системами
' : : ]*j-_3fo }' ДОДаТКУ J\b 4.

: _-- t : - - ; -:: :спi.rковим KoMiTeToM i доводиться до вiдома працiвникiв,_:iLs *; i . .: - ].1лсяЦl До 1х ЗаПроВаДження.
1 ] "r,: Ф 8 j.а cllcтe}ta, мiнiмальна оплата працi.
- , .':з заробiтна плата у разi вiдпрацювання повноi мiсячноi

]; 1., :,,', -.-: -.э;\, та виконання виробничих завдань (норм працi) для
:Т"*, r,. i -; \,l-r],ie бути нижче законодавчо встановленого розмiру (без

l*, - - : -,-_.;л i надбавок) та норм визначених Галузевою угодою.r!- pcшlti неповного робочого часу оплата працi проводиться
ffi l jтrтFrацьованому часу, або в залежностi вiд виробiтку.



}ПтпоТ IшатЕ по пiдприемству до рiвня середньоi заробiтноi плати по

Ъ поюэкеннrIм з профкомом для окремих висококвалiфiкованих
ршfr:=:._сз \{о,к\-тъ застосовуватись мiсячнi оклади замiсть тарифних ставок.

_i" _Iошатu та надбавки до тарифних ставок та посадових окладiв
:о:аток}Ъ 5):

_, _ З. :сбо1, \, важких i шкiдливих та особливо важких i особливо
шш: --].;i.\ ,.}(0аа\ прачi встановлюються спецiальнi види доплат у розмiрi
щ - l : ]f]i:: -c,i s-тзвки (окладу).

: - !.з:.з:lji:\",. пi:приемства надаеться право, за погодженням з

IШЗ I\kII та cr.29 Закону <Про оплату працЬ).
IlпЕрiцьпе заохочення за результати працi:

- ] ,l-. --r] посилення матерiальноi зацiкавленостi працiвникiв
: -_.-,: _-:.: "-*-]t-\ пi:вищення ефективностi виробництва та якостi робiт на
: ,:,--- _ -: _::] _^,сов\,ються системи премiювання.

- _ *._- 
:--..::iil премiюються за якiсне, своечасне i в повному обсязi

fr,, -_- - ; : -.i-,.i:rобов'язкiв), встановлених положеннями та посадовими
::._,* - ; tr .:л-.ож з урахуванням ik iнiцiативи , особистого вкладу в
,L ,-, :: - ]: - :- ,|,,_:оботи, iнтенсивностi роботи.

" : -,::j._ая проводиться за пiдсумками роботи за мiсяць, квартал,
пlш державних та професiйних свят, знаменних дат , тощо i

tШl - пiзнiше TepMiHy виплати заробiтноi плати за друry половину
I rптт:rпп положення про премlювання та накЕву керlвника.
,- lfшс1*шьне стимулюваннrI передбачае наявнiсть вiдповiдних

xiB ( при yMoBi виконання плаЕу по доходах та прибутку) та
Ё "щr вгýачення розмiру премii (згiдно особистого вкладу кожного
пчпrПпяца).
ryTýi \ltлови, розмiри i порядок нарахування премii встановлюються

f ш фстаючноi виплати заробiтноi плати виробникам видаються

iJпoвшt rомiтетом, запроваджувати для працiвникiв надбавки за
хЕIгЕенЕя в працi та пiдвищену iнтенсивнiсть працi. Наказом по
t ýщ, ЕтаЕовJIюеться TepMiH, на який працiвнику призначаеться
r Яшо т TepMiH не обумовлено, про зменшення if розмiру чи
щ1 чпцiштrтка мае бути попереджено не пiзнiше як за два мiсяцi

ь-
Оплаry працi неповнолiтнiх працiвникiв на

9

пiдприемствi
ппш..'пгги згiдно чинного законодiвства (ст.194 КЗпП).

: ".3. В MeiKax фiнансовоi можливостi встановлювати piBeHb мiнiмальноi
цшбiтвоТ гl_rати на piBHi розмiру прожиткового MiHiMyMy та при
ЦЕ т_тrвIIх }}roвax намагатися приблизити в перспективi piBeHb мiнiмальноi

Е
п

]

gтш про суми нарахованоi та утриманоI заробiтноi плати.
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3бсmешш виIшату заробiтноi плати та вiдrryскних працiвникам,
сщ, не пiзнiше нiж за 3 робочих днi до if початку.
,jIETп iндексацiю заробiтноi плати в зв'язку iз зростанням

чiн у вiдповiдностi з Законом УкраiЪи <Про iндексацiю

BaпHocTi заборгованостi iз заробiтноi плати забезпечувати
Е облiк заборгованих сум, затверджувати та узгоджувати з
firя погашення заборгованостi з конкретним з€вначенням
1 та д)керел погашенIuI, а також провадити компенсацiю
ryобiтноi плати (у зв'язку з затримкою iT виплати) шляхом
_э;\ . встановленому чинним законодавством.
]исч простою не з вини працiвника з розрахунку не нижче
ryвфноI ставки встановленоi працiвниковi згiдно ст.113 КЗ

) безпосередньо
rна плата за фактичний час пiдвишlуеться на 50% за

hпi dлпсрткя,t документiв, згiдно постанови кабiнету MiHicTpiB
fftiдQ5_0920l8 N 70ti uПро о.обл""о.@i"r"*i". 

"*ihз _тgь ч забезпеченнi проведення антитерористичноi операцiТ.
I пкi запучаються до здiйснення заходiв iз забезпечення

Н!!rщrф безшеrтr та оборони. вiдсiчi i стримчвання збройноi агресiТ
Erd ФereparriT у Донецькiй та Луганськiй областях. а також
bil чпавшо< i комунальних установ" закладiв. органiзацiй. якi
Ьrшш з бю-ulсет.ч i розмiщенi в населених цчнктах. що розташованi на

свrгковi, неробочi та вихiднi днi (якщо ii не компенсують
Ётпо.плнку), а також надурочну робоry (зокрема, при
iлiry робочого часу) оплачують у подвiйному розмiрi.

ruй комimеm з о б о в'язу еmь ся :
ЕIЕ контроль за правильним нарахуванням
ГrтноI плати.
пfiтff контроль за своечасною виплатою
fiтпоi плати.

)ласть в засiданнях KoMicii по
ryялiв робiтникам та водiям.
шо слiдкувати за Постановами КМ вiдносно заробiтноi
вати ix своечасне впровадження на пiдприемствi.

роздIл ч
Охорона працi та здоров'я

ш сmворення зOоровtм mа безпечнtм умов працi на

tпам пiдприемства, якi
терористичноi операцii

беруть участь у забезпеченi
в районах ii

*r
працiвникам

працiвникам

присвоенню
ш

!"

ш

j rtтйr iсmрацiя зобов'язуеmься:
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lFIЕтп виконання комплексних заходiв для забезпечення
шорItrшiв безпеки, гiгiени працi та виробничого середовища,
ЕrrпяоIю рiвня охорони працi, запобiгання в випадкам
тап.атизму, професiйних зЕлхворювань i аварiй (додаток
алiзацiю комплексних заходiв видiлити 0,5О/о вiд сумиU Drл vJ rYr{r

.т)т згцно ст.19 "Закону Украiни про охорону працi". У

бопr в осiнньо-зимовий перiод.
ргrняtтi на робоry ознайомлювати пiд розписку працiвника з
та Еаявнiстю на робочому мiсцi небезпечних i шкiдливих
гпryЬ, ix можливим впливом на здоров'я, а також правами та
оrу в TzrKIo( умовах.
:цrвати безоплатно працiвникiв спецодягом, спецвзуттям та
ц iп/тgrвi,ryа-тlьного захисту вiдповiдно до г€rлузевих норм, а
ц reшкоджувЕlльними засобами (додатки J\ЪNs 7,8 ) .

ш прачiвникам автопiдприемства миючi засоби для прання

'щ}rшсу 
450 грам на один квартztл.

arr црацrвниIqу витрати на придбання спецодяry та iнших
регьшого захисту, якщо встановленi нормами строк ik видачi,
цiвЕпrк був змушений за згодою адмiнiстрацii, придбати ix за

.rЕIп на пiдприемствi належний водно - питний режим.
ЕttЕти безоплатне проведення попереднiх i перiодичних
в щапiвникiв, зайнятих на шкiдливих i небезпечних роботах,
ш до 21 року, а також виконання рекомендацiй висновкiв
за рgзультатами огляду працiвникiв.

щ,спати працiвникiв пiдприемства (в тому числi за ikньою
боrц пса Тм протипок€шана за результатами медичного огляду.
.щ-схilти до працi на важких роботах i на роботах iз
5о ЕЕбезпечними умовами працi та в нiчнi змiни жiнок, не
п дпl пiдiймання i перемiщення речей, вага яких перевицIуе
цпr riн616 граничнi норми вiдповiдно до нак€ву MiHicTepcTBa
п'! та .Щержнаглядохоронпрацi Украiни.
щаIzIЕ пiдлiткiв (BiKoM вiд 14 до 18 poKiB) до пiдiймання i
tчсй, вага яких перевипIус встановленi для пiдлiткiв граничнi
щi наказом MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи та
ryошрацi вiд 22.03.96 }{Ь59.
l re призначати на роботи, якi пов'язанi виключно з
yrр.ашям або перемiщенням важких речей.
i.ше одItого разу на квартал забезпечувати комплектування
юц а також аптечок для автомобiлiв необхiдними
I_
Щцгвати працiвникам шкоду заподiяну iM кагliцтвом або
rr]IlяEqri здоров'Я, пов'яЗаниМ З виконанням трудових
г пlвЕому розмiрi втраченого заробiтку вiдповiдно до
r Уryаiш, а також сплатити потерпiлому членам ciM'T та
]rЕlлопо однорiвову допомоry згiдно додатку Ng 9.
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lL ftщо койсiсто з розслiдування нещасного випадку встановлено,

щнrrr випадок'трапився внаслiдок невиконання потерпiлиМ ВИМОГ

f,rппп( аrсгiв про охорону працi, розмiр одноразовоi допомоги може

шЕшеЕо у порядку, що визначаеться трудовим колективом за

ш вJIасЕика та профспiлкового KoMiTeTy, €шIе не бiльше, як на

шппrп }ф l0).
13_ Вроrовуючи ст.2| Закону Украiни <Про загальнообов'язкове
rc соцiаlьЕе стахування вiд нещасного випадку на виробництвi та

frшо заrворюваннrl, якi сприtIинили втрату працездатностЬ)

щЕrх BEImaTy однорtlзовоi допомоги працiвникам пiдприемства
ьЕого страхування вiд нещасних випадкiв.
стп атестацiю робочих мiсць - в TpaBHi 202| року i розробити
L
рахупок коштiв пiдприемства проводити навчання

рфспiлrки з питань охорони працi, громадських iнспекторiв з

ЕаJамти iм вiльний вiд основноI роботи час iз збереженням
I за час участi в перевiрках стану безпеки, умов та охорони

=.::-ný 
НеЩаСНИХ ВИПаДКiВ.

:;;.:,. коrriсiю з питань охорони працi у рiвнiй кiлькостi осiб вiд
l:i.]ового колективу. Сприяти if роботi вiдповiдно до

r з у{астю представникiв профспiлкового KoMiTeTy аналiз

t нещасних випадкiв, аварiй та профзахворювань на

,щ{о до висновкiв розробляти заходи.
Еавчання i перевiрку знань працiвникiв, якi заЙнятi на

ю небезпекою.

р пiлприемства (уповноваженi ними особи) гарантують
аv вiльного часу дJIя проходження медичних обстежень
отрl.iмання медичноi допомоги, явки до державних,

,--_,.:л --л л,.л:. ,,^л^-;птlтrч птrфатtт о тоилv VтrтппDп-:_знiв для вирiшення необхiдних питань, а також житлово-
. працiвникiв без проведеннrI будь-яких вiдрахувань iз
о iнщо< необгрунтованих санкцiй.
rьшпi час у зв'язку iз виробничою необхiднiстю не може
пасЕик або уповноважениЙ ними орган зобов'язанi

щiвшrками питання про надання такого вlльного часу в

пе згодi з цим працiвника - поступитися останньому.

r;uй комimеm з о б о в' язу €mь ся :

rгя робоry громадських iнспекторiв працi, KoMiciI з питань
!ьЕо з власником проводити ix навчання.
пЕ контроль за дотриманням власником законодавства
щ, створенням безпечних i нешкiдливих умов працi,
пшIш та санiтарно-побутових умов, забезпеченням

[щом, спецвзуттям, iншими засобами iндивiдуального та

Еrу-
ltгрOзЕ життю або здоров'ю працiвникiв вимагати вiд
fuого пршшнення робiт на робочих мiсцях, дiльницях,

:Jя
в.

l

f



lп
п

lз

.: ч.iь,. необхiдниЙ для усунення загрози життю або здоров'ю

у розробцi комплексних заходiв з питань охорони
прийняттi локальних нормативних aKTiB про охорону
працi на робочих мiсцях.

Братп }лIасть у визначеннi напрямкiв використання коштiв фо"дуLJJ

щацi. розслiдуваннi нещасних
птгrrвi. а також у визначеннi

випадкiв, профзахворювань, аварiй

розмiру виплат для вiдшкодування
нещасних випадках i надавати при

п,

]
!

I

F
п

роздIл ч1
:tl-rп та розвиток соцiальноi сфери пiдприемства, соцiальнi

пiльги та гарантii

llч ф.човul|uсь:
соцiально-культурнi

реальних фiнансових

rrш рiшеннrlми АдмiнiстрацiТ i профкому поширювати Bci
Еа BeTepaHiB працi АТП ( ветеранами

EEIo{; якi пропрацюв€lли в АТП бiльше 20-ти
працi АТП

poKiB ), пiсля
вони були наю, якщо АТП ik останне мiсце роботи де

спiвробiiтникам забезпечувати ik ciM'i
п[Е сrльгосппродуктами та товарами.
rrЕlq\a rTnnrhr.TTiTTTaa\EtalTr.\ тгrrr."i-дл, А'профспiлкового KoMiTery АТП та адмiнiстрацiiцr}i_\l rIPUчrUrrUrKOEOl(, K()lvlr'[e,ty лlIl та адмlнlстрац11

.f,опомоry працiвникам АТП, а також пенсiонерам
кп.l .2.) дл" проведення хiрургiчних операцiй i в зв'язку з
-. з;нНяМ.
_:-o}Iory членам трудового колективу та ветеранам працi

_ _]..т\ г по пiльговому тарифу один раз на piK (50%).
; ;,янкI{ приватного транспорту на територiТ ЩАТП по
j,::,)

ЕтЕ однораj}ову виплату з нагоди знаменних дат
{5.50,55,60,б5,70,75,80 poKiB), професiйного та державних

tтЕ частину вартост1 ритуirльних послуг.
повною використання коштiв соцстраху, оперативно

h@Efaц.щтiвoкзapaxyнoкiншиxДжepeлзaпoгoДженняМЗ
brшаiтeтorrпpoфспiлкипpaцiвникiвНAНУкpаiниЗпoД€tлЬшиМfu Ь нарахованих коштiв соцстраху.

G,ПЦ $ птттгтTт- сvертi працiвника вiд загального захворювання або

IF m,Еrrч". Ее пов'язаного з виробництвом, надавати додаткову до
Е ffi\f законодавством допомоry ciM'i в розмiрi

пi"тпрцбцства (додаток ХЬ 11).
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_:{::tlго заробiтку померлого за рахунок власних коштiв
_ _ --];iC\lcTBa.
_*_.-.ззтlt \Iатерi€шьну допомоry (в тому числi на оздоровлення у
. :;,-,]кою у розмiрi окладу) при yMoBi виконання плану по
: -: |;.:^.ocтi прибутку на пiдприемствi.

.---: -:з:тII однор€tзову допомоry пенсiонером, якi розривають--.,:.:j.;. з зв'язку з виходом на пенсiю, у розмiрi мiсячного окладу
- ,:эi,;i l пенсiонера згiдно безперервного стажу роботи на

вiдооrгковому вiдношеннi :

rдlдо5рокiв - 50%
rд 5 до 10 poKiB - 75%
iшше 10 poKiB - 100%

-:: э]:Il виплату винагороди за вислуry poKiB на пiдприемствi
r-.:;т\,пного року у розмiрi мiсячного окладу згiдно

. -.":. поботи на пiдприсмствi у вiдсотковому вiдношеннi:

- _ -t-r5poKiB - |0%
- ] -о 15 poKiB - 20%
: . : :о 25 poKiB - З0%
_ ]l -о 35 poKiB - 40%
,:",е -]5 poKiB - 50о^

" ,,i7b.,r, lllo zapaшmii спiвробimнuкал, - учоснuкOм АТО
Ix юхшивiсть використаннrI черговоi щорiчноi вiдпустки у
Tarox( одержання додатковоi вiдпустки без збереження

lсцюком до двох тижнiв на piK.
пre прzlво на залишення на роботi при скороченнi штаry i
пшiзацiТ пiдприемства.
п. щорiчнот разовоi грошовоi допомоги у розмiрi
iзryобiтноi плати за поточний piK.

iшlдл, якi були призванi пiд час мобiлiзацii, на особливий
rфrптгають звiльненню з вiйськовоi слryжби у зв'язку з

пrобшiзацii, але продовжують вiйськову службу у зв'язку з
r Йъкову с.гryжбу за контрактом, але не бiльше нiж на строк
шщ, зберiгаються мiсце роботи, посада i компенсуеться iзji зryобiток. Виплата таких компенсацiй iз бюджету в межzlх
ffirу цроводиться за рахунок коштiв .Щержавного бюджеry
г!r, вЕзЕаченому постановою Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи
-Dl5o.

s fuв'яry€mься:
т:{lщ93дц ефективнiсть використання коштiв Фонду
ryЕr}ъilшя, своечасною виплатою допомоги у зв'язку з
rщтагЕзfатнiстю.
t з ше-тrрацiвником здiйснювати аналiз стану хронiчних
щпекгшi.

ш
f

пým

шm
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шпорi,шо цроводити облiк працiвникiв, якi потребують лiкування уш i павсiонатах.
сшрпятв проведенню оздоровлення, сiмейному вiдпочинку та

ш пЕrапiвппсiв.

РОЗДIЛ ЧII
ГарантiI дiяльностi профспiлки

;olr а*rмiнiстрацii:
}Езвtr цим .договором профком повноважним
Fщiвшdв, на яких поширюеться дiя договору, i
ггглj ;rом-ънi нормативно-правовi акти з п"тi"",
Iшвп-.

п елriпiсграцii зобовrязу€ться:
бсшечувати гарантii прав профспiлок, встановленi Законом
р ryофесifuii спiлки, ix права та гарантii дiяльностi'' (в тому
li

D вацiqlцдцlдц звiльнень надати первиннiй профспiлковiйr|щlашь про причини наступних звiльнень,- кiлькiсть i
ЕllПR, ЯКIltХ Це МОЖе СТОСУВаТИСЯ.)
iсзпечення поботи ппоrъкомw i гтrr,iсзпечеrпrя роботи профкому i проведення зборiъJ.'L 1rугLllrl P\r\JU r.Yr lrРUЧrкUМУ r rrроВеДеннrl ЗоорlВ ПрацlВникlВ
т2цlти безкоштовно примiщення з необхiдним обладнанням,
trраЕЕяI\{, охороною, а також у постiйне користування засоби

вLтьний вiд роботи час iз збереженням середньоi
пant виборних профспiлкових органiв, не звiльненим вiд
:.-т1,;кбових обов'язкi1в, для виконання i.1х повноважень та

E}KrB в lнTepecax трудового колективу, а також дJUI
1ЕлlтIrq.,IаЕЕя:

rу 2 юдини на тиждень.
боти час надаеться на пiдставi

представником
погоджуе з ним
що е предметом

rаЕу: рiшення профспiлкового
|сшi-rпсового KoMiTery.

роооти час представникам профспiлок для участi в
гуштацiл< визначаеться спiльно сторонами, виходячи з
ЕвпI вiддовiдних заходiв.
роботи час для проведеннrI профспiлкового навчання
ry* структурного пiдроздiлу згiдно з затвердженим
liTeToM rrланом навчання.

пlЕп! громадських обов'язкiв в iHTepecax трудового
витрати, зумовленi цим,rc з виiздом у вiдрядження, то

crтop пlдприемства.
Ix орпlнiзацiю безготiвкового утриманнrI iз заробiтноi
l]шп зzUIвами працiвникiв, якi е членами профспiлки,
ч€рв бухга-гrтерiю пiдприемства з перерахуванням

рФýлЕок профкому не пiзнiше 3-х банкiвських днiв пiсля

звернення вiдповiдного
KoMiTeTy, службовоi

tЕпатЕ працiвникам у будь-якiй формi.
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\часть профспiлкового KoMiTeTy в пiдготовцi проекту
" - 

_"* : . з:. зrtiн та ДоПоВНенЬ До нЬоГо' обов'язковий роЗгjUIД
ro Стаryry.*; --:,1;--;:пах соцiального партнерства проводити зустрiчi,

Lфрrrувати профком про плани i напрями розвитку
frсзпечувати участь представникiв профкому у нарадах,

1цравлiння пiдприемства.

РОЗДIЛ ЧПI
Коптроль за виконанням договору,

drшовiдальпiсть сторiп за його невиконання

lЕalзпJlпсь:
осiб, вiдповiдальних за виконання положень договору, то

fo вшсонання (додаток ЛЬ 12) .

за виконанням договору здiйснюе спiльна робоча комiсiя
_-_:.1_. яка вела переговори щодо його укладення (надалi -

13). Результати перевiркиСшад додаеться (додаток J\b

i коrгролю надавати необхiдну для цього iнформацiю.
визначати механiзм здiйснення контролю за виконаннJIм

ырш rтпсьмово iнформуе iншу сторону про порушення. у
J -- rають бути проведенi взаемнi консультацii i прийняте

--: - -: :: зIlконанням договору здiйснюють також трудовий: _'; з безпосередньо або через виборнi органи, керiвника
- " :" ._ :;::эння ло робочоi KoMiciT.

. _:r:ового колективу.
Ь cTopiH безпосередньо несе вiдповiдальнiсть за виконанIuI

- rc вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством,
dпtlrпттва та профспiлки. ,.щане порушення е пiдставою для

ш шlп:lЕня договору розглядати 2 рази на piK на спiльних
тштrвшсiв власника i профкому, пiдсумки - 1 раз на piK на

.Щоговiр пiдписали1

*,:l.,o,r i]i. J
a\l^, ll",

ii "a ,1о. Мельник
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.Щодаток }lb 1

' :,--о-]ня

-,I

Графiк змiнностi робiт
АТП НАН Украiни

8-00
12-00 _ |2-з0
16-30

D rйтнтгцтк, Де За умовами виробництва не може бути додержана

ш_f€ться пiдсумковий облiк робочого часуфiк) :

-п(жтролери ВТК

Fщm,{ рйоти - доба через три. Змiна черryвань щоденно о 8-00.

щоденна або щотижнева тривалiсть робочого часу,

офкому

Мельникw-
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Щодаток NЬ 2

краiни УкраiЪи

нiколенко

rосад працiвникiв, якi мають
вiдпустку за

iз шкiдливими i важкими умовами

_\ТП, професiТ яких не передбаченi у Перелiкупi в перiод робочого часу виконують робоry по
професiпtи з€вначеному в даному Перелiку (додатку2),

на-]а€ться на тих же умовах, що i працiвникам, якi

надаеться додаткова вiдпустка за роботу в

щацi в кiлькостi 4 календарних днiв.

I.о.Банiт

чну додаткову

rrазвапрофесiйтапосад

Водй аsюмбiш BEtrilzDrсIicпo:

вЦ- l5тдо3т
й -3тiвrлце.

Сшосарсшпосtiц заfuiяrrлl реплоrrши, mпщцом та

Гфбираrьrппс сlцобошоt прплiщеrщ заftжпй
гщбrааr"mл загашrпос фирашrъ та carBplb

фIвапiсь
додагковоi
вiцlуспс.I

4 5

4
7

4

4



,.Щодаток }{Ь 3

но
НАН Украiни

I. Нiколенко

шOGа] працiвникiв з ненормовани чим днем

*\ 9z,--- ' ,/+

фr>

Тривалiсть
додатковоI
вiлпустки

19

_ Н_\Н !'краiни

. _: \[е,-lьник



Щодаток }{b 4

НАН УкраIни

нiколенко

впробництва дiльниць (

i системами оплати працi

rrробництва, бригад Встановленi форми та
системи оплати працi

юf,fr, шо обслryговують
fфезшiю НАН УкраiЪи
iгmi водii

мiсячнi оклади

погодинно - премi€Lпьна та
згiдно Положення про оплату

працi

- С_шсФ з ремонту колiсних посадовий оклад

погодинно - премiЕtльна
мiсячнi оклади

посадовi оклади

посадовi окJIади

::. _ _ l] lH/\eHePa :

- -- , ._i_ _ -*_1

- - :--lt1- _. ^ll



пЕрЕлIк
ва-Iбавок до тарифних

працiвникiв АТП НАН Украiни

Щодаток Лb 5

о
НАН Украiни

нiколенко

их окладiв

r#,t*

ння доплат i
Розмiри доплат i надбавок

Щоплати одному працiвнику
максим€шьними розмiрами не
обмежуються i визначаються наявнiстю
одержаноТ eKoHoMii за тарифними
ставками i окладами сумiщуваних

- ,::еННя Зони

обсяry робiт

Щоплати одному працЬн"ку
максимальними розмiрами не
обмежуються i визначаються н€ulвнiстю
одержаноТ eKoHoMii за тарифними
ставками i окладами, якi б могли
виплачуватися за умови нормативноi
чисельностi працiвникiв

---_; обов'язкiв

црачiвника

Що ста вiдсоткiв тарифноi ставки

}, важких i
та особливо
i особливо
\}loB€lx працi

За робоry у важких i шкiдливих умовах
працi - до 12 вiдсоткiв, за роботу в
особливо важких i особливо шкiдливих
умовах працi - до 24 вiдсоткiв тарифноi
ставки (посадового

Що 12 вiдсоткiв тарифноi ставки

- : _.ч.lтй час 40 вiдсоткiв годинноi тарифноi ставки
(посадового окладу) за кожну годину
роботи в цей час

] Н \Н Украiни

- 
" _ \Iе..тьник

ДQЦЛАТИ:
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Пiдвищення вiдрядних розцiнок до 20
вiдсоткiв, пiдвищення тарифних ставок
до 10 вiдсоткiв

iпlтпгпво бригадоЮ
цЕрч, не
Е8оv},вiд основноТ
El

.Щоплата диференцiюеться в залежностi
вiд кiлькостi робiтникiв у бригадi (вiд 5

до 10 чоловiк -15 вiдсоткiв, вiд 11 до 15
чоловiк - 20 вiдсоткiв, понад l5 чоловiк
- 25 вiдсоткiв тарифноI ставки вiд
розмiру розряду, присвоеного
бригадиру.

НАДБАВКИ:
Щиференцiйованi надбавки до тарифних
ставок робiтникiв:

III розряду - до 12 вiдсоткiв
IV розряду - до 16 вiдсоткiв
V розряду - до 20 вiдсоткiв
И i вищих розрядiв - до 24 вiдсоткiв

Водiям 2-го класу - 10 вiдсоткiв, l-го
класу - 25 вiдсоткiв встановленоi
тарифноi ставки за вiдпрацьований час
водiем

l птг

F
J!осяIнення у .Що 50 вiдсоткiв посадового окладу

, - .,5.1ttBo

на
Що 50 вiдсоткiв посадового окладу
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Щодаток М б

УкраiЪи

iколенко

вiдповiдальнi за
виконання

Нiколенко Б,I.
Банiт I.0.

Журавльов I.B..

Ех захворювань та аварiй па2020 -2025 роки

_ -.li rrcTBa. якi Пiдвищення
рiвня охорони

працi

Вiдповiдно до
<Порядок

проведення
атестацii

робочих мiсць за
умовами працi>
затвердженими

постановою
КМУ вiд 

]

01.09.1992р. Ne
442

: , ,.-lяцiI та щорiчно

i та перiодичнi Пiдвищення
рiвня охорони

працi

Згiдно з
наказом Моз
УкраiЪи М246
вiд 21.05

Гарбуза Г.I.
Банiт I.0.

_:,'_-::L]\I\' згiдно графiку Нiколенко Б.I.
Банiт I.0.

:"h
\й
т:ъъ,

.. .-.;1 працi I.о.Банiт

Ъ-.-

Ефективнiсть
заходiв

Строк вико-
нанпя

Пiдвищення
рiвня охорони

працi

Пiдвищення
рiвня охорони

працi
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Щодаток }lb 7

УкраiЪи

нiколенко

професiй i посад
безоплатно спецодяг, спецвзуття

iпшi засоби i зах

Назва спецодягу,
спецвзутгя та
iнших засобiв

захисту

шлем бавовняний

цi комбiнованi

костюм бавовняний

костюм бавовняний

ктртка ватна

шланговии

костюм бавовняний

;, костюм бавовняний

комбiнованi
шлем захиснии

,кавицi комбiнованi

штани BaTHi

шлем захиснии

рукавицi комбiнованi

xanaT бавовняний



I.о.Банiт
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чоботи гумовi l2M
3 4 5

EpeJ
пrл,водiiЪ
--_-----------*
Е територll

халат бавовняний бiлий медичний 12M

куртка ватна 36м
рукавицi комбiнованi 2м
костюм бавовняний 12M
чоботи гумовi 12м

фартух бавовняний 12м

юроЕи працi



я*ýý

вrтробництв, цехiв,
прOфесiй i посад

назва миючих та
знезаражу

вальних засобiв

тift професiй i посад працiв
безплатно мило, миючi та знешкоджувальнi засоби.

D знilходяться на peMoHTi вiд одного мiсяця i бiльше,
4О0 грам мила.

чпшш та фахiвцi, якi вiдносяться до виробничих пiдроздiлiв маютъ
l00 грам мила на квартал на l особу.

з охорони працi €--< I.о.Банiт

Щодаток ЛЬ 8

псред рйсовому огляду

100гна3мiсяцi

200гна3мiсяцi
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мiри одноразовоi
потерпiлим вiд нещасних випадкiв на виробництвi

27

,.Щодаток 9

УкраiЪи

нiколенко

,r(чg-э:лч:aх
,;.G л ý. о,.t')Х;

Категорiя потерпiлих вiд
Еещасних випадкiв на

виробництвi

20О/о вiд суми у
графi 3

20Yо вiдсуми у
графi 3

20Yоъiдсуми у
графi 3

0,2 середньомiсячного
заробiтку

0,5 середньомiсячного
заробiтку

1,5 середньомiсячного
заробiтку

3 середньомiсячних заробiтки

_, -,: rtчасовою непрац9здатнiстю:

- : _ 1(J календарних днiв включно,

- , : i0 календарних днiв до l
, ;яLU{ включно;

- . : i rtiсяця до 2 мiсяцiв
: .-.i]ЧНО;

- . - ] rriсяцiвдо 4 мiсяцiв

Середньомiсячний заробiток
за кожний вiдсоток втрати
професi йноТ працездатностi

Ь стif,кою втратою працездатностi
{бсз вс-гановлення iнвалiдностi).

1,1 середньомiсячного
заробiтку за кожний вiдсоток

втрати

10% вiд суми у
графi 3

:- ;:кою втратою працездатностi
-: : ]aзначенням пОтерпiлогО

- ..-. i:ort професiйноТ
- : ="ез-:.атностi.

Рiчний заробiток
(на кожного утри-

манця потерпi-
лого, а також на
його дитину, яка
народилася пiсля

його cMepTi)

П'ятирiчний заробiток
потерпiлого- .:lе.lьним наслiдком.

{эl:лз

ай"

Iвженер з охорони працi I.о.Банiт
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Б.I. Нiколенко

Порушення з боку потерпiлого, якi були
однiею з причин нещасного випадку

Розмiр зменшення
одноразовоi
допомоги

Виконання роботи в нетверезоIчry cTaHi, якщо
lей стан було визначено причиною нещасного
вIIпадку i якщо сп'янiння потерпiлого не було
:, бr,мовлене застосовуваними у виробництвi
технiчними спиртами, ароматичними,

Еаркотичними та iншими речовинами

Неодrоразове свiдоме порушеннrI вимог
Еормативних aKTiB про охорону працi, за яке

рнiше накJIад€rлося дисциплiнарне стягнення,
вLтучався т€tпон поп ереджень або документaльно
.асвiдчувulлось офiцiйне попередження

Первинне свiдоме порушення вимог безпеки
*:lt обслryговуваннi об'ектiв i виконаннi робiт

-*]вищеноi небезпеки

_зпвинне свiдоме порушення правил поводження
: \f ашинами, механiзмами, устаткуванням,
зiIконання технологiчних процесiв i робiт, що не е
_ ] eKTobt пiдвищеноi небезпеки

Порядок

потерпiлому вiд нещасного випадку на виробництвi, якщо
нещасний випадок трапився внас.пИок невиконання

потерпiлим вимог нормативних aKTiB про охорону працi.

50%

50%

40%

з0%



невикористання наданих засобiв iндивiдуального
захисту, передбачених правилами безпеки, якщо

це порушення було:
первинним
повторним

Iнженер з охорони працi I.о.Банiт
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Одноразове заохоченнrI :

- виплату однор€tзовоi допомоги
пенсiонерам при розiрваннi трудового
договору в зв'язку з виходом на пенсiю в
залежностi вiд безперервного стаку
роботи на пiдприемствi
- в зв'язку з досягненням пенсiйного BiKy

- до ювiлейних дат працiвникiв

- до професiйного та державних свят

Надання матерiальноi допомоги (за
наявностi прибутку) :

- на оздоровлення працiвникiв (в т.ч. пiд
час вiдпустки)
- для проведення хiрургiчних операцiй i в
зв'язку з довго-строковим лiкуванням

Одноразова допомога:
- родинi rrомерпого шрацiвника АТП на
поховання

- працiвнику АТП в зв'язку з смертю

- родинi працiвника загиблого на
виробництвi або який втратив
працездатнiсть цiлком або частково
- працiвнику, який втратив працездатнiсть
внаслiдок загЕLльного захворювання

iального заохоч

30
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Украiни

нiколенко

llни

1з розрахунку мlсячного
окладу пенсiонера

середня заробiтна плата по
пiдприемству

з розрахунку мlсячного о
працiвника

за рiшенням адмiнiстрацii
пiдприемства

за домовленiстю адмiнiстрацiТ
пiдприемства та

профспiлкового KoMiTeTy

у розмiрi мiсячного заробiтку
померлого

в розмiрi встановленоi законо-
давством мiнiмшlьноi

згiдно Закону про охороЕу
прачi

2 середнiх заробiтки
працiвника

EKoHoMicT Л.Л. Моргулець



Перелiк
осiб, вiдповiдальних за виконання норм та

положень колективного

{,*!:!з
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Додаток 12

Б.I. Нiколенко

.Л. Мельник

ДАТП НАН Украi

профспiлкового KoMiTeTy

Назва роздiлiв та номери пунrсгiвПосадова особа

Вiд сторони власника :

P.I - п.п.1.3.-1.5., 3.1.; Р.Ш - п.п.1.1,

1.6.,1.8.; P.III - п.п.1 .2.-|.4.; Р.IV -
п.п.5.2.,5 .З.,6.4.; P.VI- п.п. 1.5.-1. 1 1.;

P.VII - п.п.I.|.,2.4.; P.VIII- п.п.1.6.,1.7,

P.V - п.п. 1 .1.- 1.18

P.I - п.п.1 .|.,I.2.; Р.IV - п.п. 1 .2.,2.2.,

2.5..з.|.-з.з.,4.2.EKoHoMicT

P.I - п.п.2.2., 2.4., З.|.; Р.Ш - п.п.3.1,

3.2.; P.III - л.т1.2.1.; P.VI- п.п.7.|.-7.4.;
P.V - п.п.2.1 .- 2.5.; P.VI- п.п.1.1., 1.4.,

2.|.-2.4.; Р.VШ- п.п.1 .6., t.7 -

Голова профкому

Казначей

{'*9?:ъх
iti!,i"#"

хЪ"'эЭ'fu

'/.,,
,1.1 {- \ Т

Щиректор

P.VI- п.п.1 .|.,t.4.;
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Щодаток 13
СКЛАД KOMICII

з контролю за виконанням колективного договору.

KoMicii вiд сторони власника:

Босенко 0.I.
Моргулець Л.Л.
Остринська С.Б.

KoMicii вiд профспiлки:

Мельник Т.Л.

- начапьник ремонтноI майстернi
- eKoHoMicT
- бу<галтер

- голова профкому профспiлки
- член профспiлки

- член профспiлки

вого KoMiTeTy

Т.Л. Мельник

Карамалак В.В.
Банiт I.0.

/.t.4bl

Ё
, r.4_,. \'i..?;элб
.') 

,, l-Ф, --ё Ё )
C2'r, -1"rr?--

ъ\
\Ф,
\1

+,,//.

rё
р
I
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Щодаток NЬ14

Украiни

iколенко

ПОЛОЖЕННЯ
про присвосння квалiфiкацiйних розрядiв робiтникам та

переведення ix на роботу бiльш високоТ квалiфiкацii'.

1. Питання про присвоення чи пiдвищення розряду (класу) робiтниковi
квалiфiкацiйною комiсiею пiдприемства на пiдставi заяви

ка, який пройшов курс самостiйного навчання i здав квалiфiкацiйнi
ни, по поданню керiвника вiдповiдного пiдроздiлу.

2. Право на пiдвищення розряду (класу) мають в першу чергу робiтники,

язкlв.

якiсно виконують роботи i установленi норми працi бiльш високого
не менше трьох мiсяцiв i добросовiсно вiдносяться до cBoix трудових

3. Присвосння робiтниковi ква_iriфiкацiйного розряду чи його пiдвищення
з урахуванням складностi виконуваних ним робiт, якi е в

4. Керiвник пiдприемства мае право знижувати робiтниковi квалiфiкацiю
.-\f,ин розряд (клас) за грубе порушення технологiчноi дисциплiни i за iншi

i порушення, якi потягнули за собою погiршення якостi виконуваних

5. Вiдновлення розряду (класу) провадиться в загЕLльному порядку,
ному для присвосння i пiдвищення розряду (класу), але не ранiше

через три мiсяцi пiсля його зниження.
6. На пiдставi висновку квалiфiкацiйноТ KoMicii адмiнiстрацiя

за згодою з профспiлковим KoMiTeToM затверджуе робiтниковi
i оформлюсться вiдповiдним накЕвом.

7. Присвоений робiтниковi розряд (клас) заноситься в його трудову

,Щиректор ДАТП НАН Украiни Б.I. Нiколенко
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Н УкраiЪи

нiколенко

вникrв
вЪТП НАН Украiни за виконання основних

показникiв виробничоi дiяльностi.

1. !ане положення розроблено згiдно зi ст. 97 КЗпП УкраiЪи (Оплата
працi на пiдприсмствах, в установах i органiзацiях).

2. Обов'язковими умовами премiювання с прибуткова (рентабельна)
пiдприемства (щокварт€Lпьне виконання плану по доходах та прибутку)

наявнiсть eKoHoMii фо"ду оплати працi.
Премiювання iнженерно-технiчних працiвникiв та слryжбовцiв

ртного пiдприсмства експедицiйних та спецiальних автомобiлiв
TTI НАН УкраiЪи нараховуеться за фактично вiдпрацьований час i

щокварт€tльно за рахунок фо"ду оплати працi економiчного
лювання.

3.Премiя iнженерно-технiчним працiвникам та службовцям встановлю
вусться щоквартально при виконаннi обов'язкових умов

,)(за умови виконання плану прибутку) в розмiрi до 50%

4. При перевитратi фонду економiчного стимулювання по пiдприемству
ii iнженерно - технiчним працiвникам та сrryжбовцям резервуються на

допущеноТ перевитрати фонду. Пр" поповненнi в наступнi перiоди
го року перевитрати фонду економiчного стимулювання,

i суми премiТ виплачуються в повному обсязi.
Пiдставою для виплати премiй е данi бухгалтерськоi статистичноТ

IТП, якi пропрацювzlли неповний мiсяць в зв'язку з призовом на
службу, вступом в учбовий заклад, виходом на пенсiю, звiльненням

скороченням штатiв та з iнших поважних причин, а також знов прийнятим на
ри€мство, виплата премii проводиться за фактично вiдпрацьований час в

перiодi.
IТП, якi звiльнились за власним бажанням та переведеним на iншу
за угодою cTopiH премiя не виплачуеться.
В разi притягнення за хулiганство, пияцтво або дрiбне розкрадання до

премiювання
посадового

7.

шгоЕ зtrt\}ц' лч; А ч; \л\

э7м?-к-€ \Е

.tаairEi



шiнiстративнот вiдповiдальностi або застосувЕlння за<одiв с,
шву, iнженерно - технiчнi працiвники та с.гryжбовцi позбавляют
внiстю.

9. ,щодатковi умови, При невиконаннi яких розмiр премii зменш
бiльш, нiж на 50О/о:

з5

успiльного
ъся премii

у€ться, апе

L СЛУЖБА ПЕРЕВЕЗЕНЬ: %
зменшення

1.1. IHaceHep з mранспорmу

l0%
l-I-.2. за наявнiсть перепробiry рухомого скJIаду норм по То-1 ,а

то_2 |5%

|5%
_ .1.4. за невиконання плану технiчних обслуговувань J\&1 та Ns2 10%
." 2. Вiddiл mехнiчноzо конmролю (конmролерu втк )
_ .2.1. за низьку якiсть контролю технiчдого стану автомобiлiв |5%
1,.2.2. за порушення в частинi дотримання та виконання норм та

методiв вимiрiв наявностi окису вуглецю та вуглеводню у
вiдпрацьованих г€вах автомобiлiв з бензиновими двi гунами та
димнiстю автомобiлiв з дизеJuIми

25%

l0%
1.2.4. за порушення наказу по АТП ,, Про пропускний р.*"r; l0%
_.2.5. за порушення ,, IнструкцiI про пропускний режим та

внутрiшньо об'ектовий режим АтП IIAH Украiни'' l0%

15%
l .з .2. за невиконання плану техобслryговуванн" u"rоrБбйБlБйй

ремонтноi майстернi l0%

15%

25%

|0%
l0%

|0%

5%
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2.1.6. за вигIуск на лiнiю водiiЪ без посвiдченнrl водiя та шляховоI
докуп4ентацii 15%

].2. MexaHiK zаража
2.2.1. невиконаннrI авто колонами плану коефiцiента виходу

автомобiлiв на лiнiю 15%
- ].2. порушення трудовоi та транспортноi дисциплiни в автоколонi l0%

=;.4.недостатню виховну робоry в автоколонi I0%
3. СЛУЖБА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

i ].Iнсюенер з коJйлlлекmацii

j 1.1. за несво€часне забезпечення матерiа_гtьними ресурсами l0%
: .|,2. за збiльшення наднормативних залишкiв матерiальних

цlнностеи порlвняно з попереднlм мlсяцем |5%
j.l.3. за незадовiльний стан скJIадського господарства та погане

зберiг€lння матерiалiв |0%
-:.1.4. поганий облiк матерiальних цiнностей на скJIадах 25%
{. БухгАлтЕрIя

- 1. несвосчасний облiк витрат засобiв по АТП |5%
4 7. несвоечасна звiтнiсть перед вищестоящими органiзацiями та

податковою iнспекцiсю 25%
- j. несвоечасна здача бухгалтерськоТ звiтностi
:"-l. несвоечасний розрахунок за оренду орендаторами та iншими

юридичними та фiзичними особами за надання платних послуг 15%

5. плАново - ЕкономIчнА служБА
j.l. за допущенi перевитрати фонду оплати працi збiльшеним

пiдсумкоц4 з початку року
l0%

: ]. несвоечасне доведення планових завдань по дiльницям 5%
: ]. несво€часна звiтнiсть по yciM

вищестоящими органiзацiями
встановленим формам перед
та статистичними управлiннями

l0%

:.-l. не оформлення договорiв оренди, платних послуг |0%
: 5. несвоечасна цраця з експертом та страховиком l0%
ý.6. несвоечасне оформлення та погодженнrI договорiв в Президii

нАну |5%
5.7. несвоечасна робота з орендаторами та замовникitми платних

посJryг l0%

1ОХОРОНА ПРАЦI ТА TEXHIKA БЕЗПЕКИ
:.1. незадовiльний контроль за органiзацiсю безпечних умов працi ,

якi призвели до випадку травматизму |0%

: ]. збiльшення (picT) порушень технilsи безпеки та випадкiв l0%
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травматизму в зрiвняннi з вiдповiдним перiодом минулого року
. АДМIНIСТРАТИВНО - ГОСПОДАРСЬКА СЛУЖБА

F.l. незадовiльний санiтарний cTarr територiI та примiщень авто
I_
hшlриемства

|0%

-.].несвосчасне забезпечення робiтникiв пiдприемства
канцелярськими речами та предметами госппотреб

l0%

l0. Посадовi особи, якi не виконув€rпи вимог з охорони працi, згiдно з кЗаконом
lр охорону працЬ> та iнших нормативних aKTiB, що застосованi до нього,
позбавляються премii до 50%.
tl. За невиконання посадових обов'язкiв згiдно iнструкцii працiвники
riлприемства позбавляюся премii до 50%.
12. На пiдставi н€lк€lзу вiдповiдшlьнi за санiтарний стан пiдприемства особи
шзбавляються премii за квартал вiд 30% до 50% за незадовiльний санiтарний
trтан територii та об'ектiв авто пiдприемства.
lЗ. Позбавлення або знижка розмiру премii розглядаеться на KoMicii АТП та

формлюеться протоколом з обов'язковою вказiвкою причин зниження премii
ra тiльки за той розрахунковий перiод, в якому було здiйснене порушення в

рботi.
14. Премiя iнженерно-технiчним працiвникам та сrryжбовцям затверджуеться
Ецазом директора пiдприемства за угодою з пр9фспiлковим KoMiTeToM.

,//

Гол.бухгалтер -ёЬ-*,4; B.I. Кузьмiна

EKoHoMicT Й л.л. моргулець,/ 67
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Щодаток }lЪlб

УкраiЪи

нiколенко

ПОЛОЖЕННЯ't:.:]' :. ттлтy-проiiРемiювання, доплати та надбавки водiiЪ АТП НАН Укра'fни
за виконання основних показникiв виробничоiдiяльностi.

1. ,,Щане положення вводиться з метою пiдвищення ефективностi
fпкористtlння автотранспортних засобiв, полiпшення якостi обслуговування
замовникiв та заохочення водiiЪ в зростаннi продуктивностi працi, при
скороченнi витрат на виконання транспортних робiт.

2. ВодiТ рухомого скJIаду, а також трактористи премiюються за iнди-
вiлуальнi результати працi за мiсяць по наступним покztзникам:

- обсяг виконаних робiт по доходах;
- вiдсутнiсть порушень правил дорожнього руху та дорожньо-

транспортних пригод;
- своечасна здача шляховоi документацii,
- вiдсутнiсть порушень правил трудового розпорядку.

З. При з4крiпленнi та працi 1-го водiя на 2-х автомобiлях розмiр
парахованоi премii збiльшуеться на вiдсоток питомоТ ваги працi на другому
автомобiлi вiд зага-пьноi кiлькостi вiдпрацьованих машино-днiв.

4. ,Щана премiя нараховуеться щомiсячно у вiдсотковому вiдношеннi вiд
тарифноI ставки за фактично вiдпрацьований час, але не бiльше 50 % .

5. ГIiдставою нарахування збiльшеного розмiру премiI е службова записка
Еачtlльника служби експJryатацii, затверджена директором i подана в плановий
вiддiл щомiсячно не пiзнiш 3-го числа.

6. За порушення правил технiки безпеки, протипожежноi безпеки та
технiчноi експлуатацii автомобiля, порушення правил дорожнього руху,
цiйснення ДТП та порушення трудовоi дисциплiни - розмiр премii
зменшусться або знiмаеться повнiстю.

7.Позбавлення або зниження розмiру премii проводиться на пiдставi

рпорту вiдповiдальноi особи та оформлюеться нак€}зом директора.
8. Водiям ycix марок автомобiлiв проводяться додатковi оплати та

падбавки.
8.1.Водiям ycix марок автомобiлiв проводяться надбавки за класнiсть:

Iклас -25%

бj9ач\;
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IIклас -|0%
III клас - не нараховуеться.

час.
8.3. Водiям, якi здiйснюють перевезення небезпечних вантажlв та мають

вiдповiдний пiзнавальний знак на автомобiлi проводиться доплата в розмiрi 5%

тарифноi ставки..в.+.Приперевезеннiвантажiв'НаВантаЖУВанняТароЗВан".ч*У"-uТ:-1-:IТ.

не потребу" 
".п"*оi фiзичноi напруги та за погодженням водlя сумlщати 1м

бов'язки вантажника, проводиться додаткова оплата у розмiрi з0 % тарифноТ

ьтёвки вантажника на автомобiлях вантажопiдйомнiстю бiлъше 2-х тон та |5о/о ,

:Ia автомобiлях вантажопiдйомнiстю менше 2-х тон,

8.5. Водiям, якi здiйснюють перевезення по
проводиться додаткова

8.2. Додаткова оплата водiям за робоry в надурочнi години проводиться в

подвiйному розмiрi тарифноi ставки за фактично вiдпрацъований надурочно

товарно-транспортним

эакладним без представникiв замовника транспорту проводиться лuлаlкl

]плата в розмiрi |-5о/о ТаРифноi ставки водiя за фактично вiдпрацьований час,

8.6. Водiям - стажерuй t-.o та 2-го кJIасу за перiод навчання стажерiв

fроводиться доплата в розмирi20% iх тарифноi ставки на пlдстав1 рапорту,

Гол.бухг€lлтер B.I. Кузьмiна

EKoHoMicT Л.Л. Морryлець

t_
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.Щодаток ЛЬ17

Украiни

.I.Нiколенко

ПОЛОЖЕННЯ
про премiювапня допомiжних робочих

Гол.бухг€rлтер

EKoHoMicT

Э9едч-;

1. Це положення вводиться з метою посилення матерiальнот зацiкавленостi
:опомiжних робочих, та пiдвищення якостi виконуваних робiт.2.Премii нараховУються щокварт€lльно, при обов'язковiй yMoBi
прибутковоi (рентабельноi) роботи пiдприемства та якiсного виконанн" оЪ."ry
робiт, в розмiрi до 100% тарифноТ ставки.

3. Премiя виплачу€ться за рахунок фонду оплати працi.
4.Працiвникам, якi працювЕtли неповний мiсяцi з поважних причин,

виплата премii проводиться за фактично вiдпрацьований час в даному
Флiковому перiодi. особи, якi скоiли проryл, а також за появу на роботi Ъ
Еетверезому cTaHi, позбавляються премii повнiстю.

5. HapaxyBaHHrI премii, позбавлення або зниження ii оформлюеться накz}зом
.]иректора за угодою з профспiлковим KoMiTeToM на пiдставi рапорту
ЕаччLпьника пiдроздiJIу.

6. Премii не нараховуються робiтникам, якi працюють за сумiсництвом та
якi звiльнилися з пiдприемства на момент нарахувЕlння.

а*,/ В.I.Кузьмiна

Л.Л. Морryлець
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Щодаток ЛЬ18

коленко

ПОЛОЖЕННЯ
про надання автотранспортних послуг

юридичним та фiзичним особам легковими, вантажними
та спецiальними автомобiлями

1. ВРаХОВУЮЧи зростаючу потребу в транспортних посJryгах, для зацiкавленостi
робiтникiв в виконаннi автотранспортних посJrуг автомобiлями Атп органiзацiям
та фiзичним особам за окремими замовленнями та в пократт\еннi економiчного та
фiнансового становища АТП розроблено це Положення .

2. Автотранспортнi послуги надаються за встановленими в АТП тарифами.
3. ПРаЦЮЮЧi та прийнятi на робоry водii ознайомлюються з даним

Положенням, встановленою системою оплати працi .

4. АвтотРанспортНi послугИ виконуютьсЯ пiсля укладання договору
погодженого сторонами (лля юридичних осiб), або письмового замовлення (дrя
фiзичних осiб).

5. НарахуваннЯ заробiтноi плати водiям, якi виконують транспортнi
перевезення спiвробiтникiв АтП або вантажу дJUI АтП , проводиться згiдно
встановлених штатниМ розписоМ годинниХ тарифних ставок, в з€Lлежностi вiд
марки автомобiлiв i вiдпрацьованого часу , класу водiя, з HapaxyBaHHrIM премii за
мiсяць до l00% тарифноТ ставки

6.водiй несе вiдповiда-гrьнiсть за технiчний та санiтарний стан автомобiля.
водiй несе матерiальну вiдповiдальнiсть за ушкодження автомобiля отриманi з
вини водiя та iншi порушення. Рiшення про вiдшкодування отриманих збиткiв
приймасться пiсля оформлення акту .

7.ПРИ ВИРОбничiй необхiдностi водii приймають участь в роботах по
технiчному обслуговуванню та поточному ремонту автомобiлiв

8.У випадках переведення водiiЪ автомобiлiв внаслiдок простою (у зв'язку з
несправнiстю чи некомплектнiстю закрiплених за ним автомобiлiв, вiдсутнiстю
роботи за фахом та iH.) на роботи по ремонту та технiчному обслуговуванню
автомобiлiв на весь час простою оплата ix працi проводиться по тарифних ставках,
встановлених.Щодатком 1 до дiючого Штатного розпису.

9.НаДбаВКа За класнiсть за перiод проведення ремонry водiям не виплачусться.
10. ВОДii, якi виконують ремонт автомобiлiв, повнiстю або частково

Фlgде

#D



начальника служби експлуатацii та начальника ремонтноi маЙстернi з обов'язковим
зсLзначенням причин та оформлюеться нак€}зом директора.

12.Контроль за наданням платних транспортних
керiвництво, начzLльник служби експлуатацii АТП .

1З. Щане Положення погоджено з вiдповiдчlльними за
послуг сrryжбами АТП .

Гол.бухгшrтер

EKoHoMicT

42

позбавляються премii за TaKi виробничi угryщення:
а) за невиконання змiнних обсягiв робiт по ремонту автомобiля;
б) за низьку якiсть ремонту;
в) за незадовiльне технiчне обслryговування автомобiля, який
закрiплений за ним.
11.Позбавлення або зниження розмiру премii проводиться на пiдставi рапорry

посJIуг здiйснюють

надання транспортних

В.I.Кузьмiна

Л.Л. Моргулець
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Щодаток NЪ19

Украiни

iколенко

\,iiТ,Ё";,l".:i;:"", ПОЛОЖЕННя
пtriсi"бiiлату працi водiiЪ бригади, що обслуговуе

Президiю НАН Украiни

1. Положення розроблено в зв'язку з введенням лiмiry фiнансування
автотранспортного обслуговування спiвробiтникiв ПрезидiТ НАН Украiни

2. Президiя IIАН Украiни зtшишае за собою право користуватися
автотранспортом АТП НАН Украiни понад встановлений лiмiт за додатковими
замовленнями (обслуговування сесiй, наукових конференцiй, виконання
господарських робiт ) з обов'язковою передплатою.

3. Водiям лiмiтних автомобiлiв встановлюються посадовi оклади згiдrо
шТаТного розпису. За квалiфiкацiю (клас), за виконання обов'язкiв бригадира та
MexaHiKa водiям нараховуеться додаткова оплата згiдно ,Щодатку l до штатного
РОЗписУ та наказу. При виконаннi обсягiв перевезень водiям бригади нарахову€ться
премiя в розмiрi до 100 О/о вiд нарахованоi основноi заробiтноi плати за фактично
вiдпрацьований час на лiнiТ за мiсяць.

4. За порушення правил безпеки, протипожежноТ безпеки та технiчноi
ексПJryатацii автомобiля, порушення правил дорожнього руху , здiйснення .ЩТП та
IIОРУшення трудовоТ дисциплiни розмiр премiТ зменшусться або знiмаеться
повнiстю.

5. Позбавлення або зниження розмiру премii проводиться на пiдставi рапорту
старшого диспетчера автотранспорту, який контролюе роботу бригад,r та
оформлясться HaKirзoM директора.

6. В разi не виконання обсягiв перевезень згiдно встановленого графiка
роботи, заробiтна плата водiям бригади нараховуеться за фактично виконаний
обсяг робiт та додаткова оплата згiдно п.3 цього положення.

7. У випадках дострокового використання лiмiry автотранспорту Президiсю
НАН Украihи на протязi календарного мiсяця, адмiнiстрацiя АТП НАН Украiни за
ПОГОДжеНням iз Президiею F{АН Украiни може використовувати даний автомобiль
для виконання платних транспортних послуг органiзацiям та фiзичним особам.

ýjf.t ý
l д;'лý лС *е р,
\_ý _ý. л}' а* ё
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8. Контроль за використанням лiмiry перевезень здiйснюе начальник служби

експJryатацiт Дтп ндн Украiъи та щотижня Еадае iнформацiю керiвництву

Управлiння справzlми нАн Украiни та АтП нАН УкраiЪи дJIя своечасного

реаryвання.' Я.пр, виробничiй необхiдностi водii приймають участь в роботах по

технiчному об"rry"овуванЕю та поточному peMoHTi автомобiлiв
10.У випадках переведення водiiЪ автомобiлiв внаслiдок простою (у зв'язку з

несправнiстю чи 
""*Ъr.rп.ктнiстю 

закрiплених за ним автомобiпiв, вiдсутнiстю

роботи за фахом та iH.) на роботи по ремонту та технiчному обслуговуванню

автомобiлiв на весь час простою оплата ix працi проводиться по тарифних ставках,

встановлених,щодатком 1 до дiючого Штатного розпису,
11.надбавка за класнiсть за перiод проведення ремонry водiям не виплачуеться.

12. Водii, якi виконують ремонт автомобiлiв, повнiстю або частково

позбавляються премii за TaKi виробничi упущення:
а) за неви*оrrъ"* змiнних обсягiв робiт по ремонту автомобiля;

б) за низьку якiсть ремонту;

") 
.u незадовiльне технiчне обслryговування автомобiля, який закрiплений за

ы

л--4 //7f,/z-
///

ним.

Гол. Бухг€tлтер

EKoHoMicT

В.I.Кузьмiна

Л.Л. Морryлець
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1.!ане Положення вводиться з метою покраrтIення фiнансового становища
ПiдприемсТва та пiдвищення зацiкавленостi робiтникiв Реммайстернi в якiсному
Виконаннi послуг по технiчному обслуговуванню i ремонry автомобiлiв АТП
автомобiлiв cTopoHHix органiзацiй i фiзичних осiб.

2. В своiй виробничiй дiяльностi Реммайстерня керуеться цим Положенням,
НОРМаТИВаМИ ЧаСУ, Штатним розписом, розрахунками BapTocTi послуг на
техобслуговуваннrI i ремонт та прейскурантами дiючими в АТП.

3. ..ЩЛЯ НаДанНя Реммайстернею платних послуг цо технiчному обсrцrговуванню
i ремонтУ автомобiлiв cTopoHHix органiзацiй i фiзичних осiб залучаеться персончlл,
використовуеться обладнання, iHcTpyMeHT та примiщення Рем майстернi.

4. КеРiвники та спецiалiсти призначенi наказом директора АТП, якi йому
беЗПОсереДньо цiдпорядкованi, контролюють нЕtлежне оформлення необхiдноi
ДОКУМеНтацiТ, Виконання та оплату замовлення. Керiвники пiсля узгодження
ВИРiшУють питання завантаженостi i залучення робiтникiв i обладнання до
ВИКОнання замовлень та черговiсть робiт по технiчному обслуговування або
ремонту транспортних засобiв АТП i Замовникiв.

5.Реммайстерня самостiйно або заJIучаючи спецiалiстiв АТП проводить
МаРКеТиНг ринку посJryг, створюе HoBi види послуг з ремонту та обслryговування
аВТОмобiлiв. fuя контролю i аналiзу дiяльностi Реммайстернi в банку вiдкритий
окремий розрахунковий рахунок.

6. Реммайстерня проводить TaKi роботи та посJryги:
- ПРОВеДення ТО-1, ТО-2 легкових, вантажних автомобiлiв та автобусiв;
- ремонт двигуrriв легкових, вантажних автомобiлiв та автобусiв ;

- ремонт електрообладнання i карбюраторiв;
- обс.гryговування акумуJuIторних батарей;
- рихтування i зварювальнi роботи.

ПОЛОЖЕННЯ
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7. Першочерговим завданням Рем майстернi е виконання замовлень по ТО i
ремонту автомобiлiв АТП. Технiчне обсrryговування i ремонт автомобiлiв
cTopoHHix органiзацiЙ та фiзичних осiб проводиться при вiдсутностi завдань на
ремонт та технiчне обсrryговування автомобiлiв АТП i при HzьяBHocTi належно
оформлених документiв на надання платних послуг по ТО i ремонry автомобiлiв
iнших органiзацiй та приватних осiб .

8.Технiчне обслуговування i ремонт автомобiлiв cTopoHHix органiзацiй та
фiзичних осiб при вiдсутностi нЕlлежним чином оформлених документiв
категорично забороня€ться. Робiтника, якиЙ допустив порушення умов цього
положення попереджають, оформпюючи вiдповiдний акт. У випадку повторного
порушення робiтником умов цього положення адмiнiстрацiя подае документи на
розгляд до профспiлкового KoMiTeTy про звiльненнrl Його за п.2 ст.41 КЗпП
Украiни.

9.Основним документом для органiзацiТ i проведення технiчного
обслуговування та ремонту транспортних засобiв юридичних та фiзичних осiб с
напежним чином оформлениЙ Щоговiр або з€uIвка на ремонт або техобслryговування
аВТОМОбiля з 50О/о передоплатою замовлення та оплатою BapTocTi матерiа_rriв та
запчастин, якщо ocTaHHi не наданi Замовником.

10. Пiсля узгодження з Замовником Bcix питань органiзацii i оплати
техобслуговуванIuI або ремонту керуючий вказуе Замовнику постановочне мiсце,
ВиПисУ€ перепустку на заiЪд Його автомобiля на територiю рем маЙстернi.

11.Що початку техобслуговування або ремонту керуючий спiльно з Замовником
перевiряе комплектування автомобiля та проводить запис в спецiальний журнаJI.

12.Щля облiку витрат на виконання платних послуг на кожен автомобirь.
приЙнятиЙ на ремонт або техобслуговування оформлюсться наряд-заявка. В наря:i
- заявцi вкulзуеться перелiк, час виконання i BapTicTb робiт, виконавець, перелiк
запчастин та матерiалiв з iх вартiстю та iншi витрати. Пiсля закiнчення робiт
оформлю€ться Акт виконаних робiт та рахунок, якi надаються Замовнику.

13.Робiтникам Реммайстернi за надання посJryг технiчного обслуговування i
РеМОНТУ Транспортних засобiв встановлюеться погодинно-премiальна, за
посадовими окJIадами та вiдрядно-премiальна системи оплати працi по розцiнках з
гривнi доходу (при виконаннi платних послуг cTopoHHiM органiзацiям та фiзичниrr
особам).

14. Надавши послуry по ТО та ремонту автомобiля Заrrловника, вiдповiдапьна
особа видае водirо пропуск, який при виiЪдi автомобiля з територii АТП
забирасться сrryжбою проtryскного режиму .

15. Оплата праui робiтrrикам Реммайстернi АТП проводиться два рази на мiслдь
за фактично виконанl,робоry, оформлену нaпежним чином :
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а) За ТеХНiЧНе ОбС-ГГУговумння та ремонт автомобiлiв дтп - згiдно встановлених
адових окладiв за факп,rщtо вiдпрацьований час з нарахуванням додатковоi--_i_ 

-члЕдtати за робоry у цпdдJшвш( умовil( працi;

!].л:?*,:"1тy т"uоr-,. ,ro:jy. з. ремонту та технiчному обсlryговуванню
иобiлiв cTopoHHix органiзацiй та фiзичних Ьсiб - до 40 О/о З ГРИвнi доходу (без
) за дiючими в АТП розрахунками BapTocTi однiеТлюдино - .Ъд""".

16, оплата працi робiтникам Рем vtuй.r.р"i за надання послуг технiчного
rдl/чUчд\lrrDwл Л)

д|Lйl9rу розмiрi, за ст,72,7З, 107 КЗпП Украihи .

17, Щокварт€tльна премiя працiвникам Реммайстернi встановлюеться (за умовиIH'I ПЛаНУ ПРИбУГКУ) В РОЗМiРi до lO0% мiЪячного посадо"о.оtЬ-r,iЫ^.
виплачуетъся з фонду оплати працi.

18, При вiдсутностi замовлень на То та ремонт автомобiлiв дтп та iншихшiзацiй, керуючий Реммайстернею нада€ робiтникам завдання на виконання
:ших робiт, якi не потребують спецiальнот квйiбiкацiт i за якi оплата проводиться
iдно встановленим посадовим окладам за фактично вiдпрацьований час.19, Реммайстерня гаранту€ технiчний стан автомобiлiв вiдповiдний

овленим вимогам в межах проведеного технiчного обслуговування i ремонтутранспортного засобу i несе вiдповiдальнiсть за 
"Ъ""по"u""" абоежним чином виконане замовлення.

20, За несвоечасне та неякiсне виконаннi роботи по То та ремонту автомобiлiв,::::i:ттt.тl_ru 
Ч..rчних осiб, ,u ..одо. cTopiH уr*uдч*"ся дефектний

'';;;";;;;;;;;;;;;;;;;
1"j]I1"11_Y: ВИЯВЛеНi ПРИ прийманнi 

""*Ь"ч"оI роботи, усуваються без
датковоi оплати за витрачений на це час.
21, Робiтники Реммайстернi несуть вiдповiдагlьнiсть за обладнання, наданий{струмент та нал,ежний. санiтарно-технiчний стан примiщень Рем майстернi та

рилеглоi територii
22, Контроль за наданням Реммайстернею послуг з технiчного обслryговування

ремонту автотранспорту здiйснюе керiвництво АТП .

Гол. Бухг€rлтер

EKoHoMicT

В.I.Кузьмiна

Л.Л. Морryлець
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,Щодаток }lЪ21

краiЪи

працiвникiв
Украiни.

1. Щане положеЕня вводиться з метою посилення матерiальноi зацiкавленостi
робiтникiв сrryжби головного iнженера в пiдвищеннi якостi виконуваних робiт.

2. Оплата прачi робiтникам слryжби головного iнженера проводиться два рази на
мiсяць по встzlновлених погодинних тарифах за фактично вiдпрацьований час з
нарахуванЕям додатковоi оплати за робоry у шкiдlивих умовах працi.

3. Щоквартzlльне премiювання працiвникiв сrryжби головного iнженера
проводиться в розмiрi д'о 100% мiсячноi тарифноТ ставки за умови виконання
плану прибугку, а також виконаннrI щоденних завдань по технiчному
обслуговуванню обладнання, комунiкацiй, енергомереж, що забезпечуе належний
caHi примiщень,. належнiсанlтарно-технlчнии стан примlщень,. створюе належн1 умови працl та пlдвиI
працездатнiсть робiтникiв. Премiя виплачусться за рахунок фонду оплати працi.

працi пiдвищуе

4. Показники зниження премiй:
- невиконаннJI виробничих завд€lнь;
- брак в роботi;
- невиконання розпоряджень начальника пiдроздiлу;
- порушення трудовоТ дисциплiни: запiзнення, передчасне залишення роботи;
- порушеннrI правил охорони працi, технiки безпеки та виробничоi caHiTapiT.
- за появу на роботу в нетверезому cTaHi та за проryл без поважних причин
праrliвник позбавляеться премiТ та iнших видiв заохочення на 100 %.

5. Нарахувulння премii, позбавлення або зменшення if оформляеться накчLзом

директора АТП на пiдставi рапорry начальника пiдроздiJry.
6. Працiвникам, якi звiльнилися впродовж мiсяця за власним бажанням, за

угодою мiж керЪником пiдприемства i працiвником -демiя не нараховуеться.

Гол. Бухгагrгер

EKoHoMicT

В.I.Кузьмiна

Л.Л. Морryлец

ЁаЦlо-\;бйtiý

W



-19

Щодаток.]\lЬ22

погодл,Ено
Голова Пк _]_\ТП

iколенко

ПОЛОЖЕННЯ
про Еаданпg п.rДтних послуг юридичним та фiзичним особам

по проведенню передрейсового медичного огляду водiiЪ,
технiчного оглядr автомобiлiв та по цроведенню iнструктажу водiiЪ

1.Проведення мед{чного огляду, iHcTpyKTaжy по ТБ i оП водiiЪ та перед-
рейсового технiцrого огJUIду автомобiлiв проводиться тiльки при Hn;1BHocTi
н€tлежно офорr,rгrеного .Щоговору та iншоI до*уr."rацii на цi посrryги.

2.За домовленiстю cTopiH АтП та органiзацiею .'Замовником',
представниками АтП ,.uдаоri.я платнi послуги: по проведенню передрей.о"о-.J
МеДичного огляДУ водiiЪ; передрейсоВого та пiслярейсового ,a*"i.rro.o огJul.ry
автомобiлiв cTopoHHix органiзацiй та фiзичних осiб, якi здiйснюють перевезеннrI
пасажирiв та ванТажiв; по проведенню iнструктажу по тБ i оП водiiЪ cTopoHHix
органiзаЦiй, якi здiйснюють перевезення пасажирiв в режимi маршрутного TaKci, з
питань виконання Правил дорожнього руху та охорони працi..

3.надання платних послуг при вiдсутностi jоговору - категорично
забороняеться.

4.BapTicTb посJIуг по проведенню медичного огляду водiiЪ, iнструктажу по ТБ iоП та передрейсового технiчного огJUIду автомобiпi" .ropoHHix ор.uпIrчцiй та
фiзичнlтх осiб встановлюеться згiдно Розрахункiв BapTocTi платrrих посJIуг та на
пiдставi д.lних Журналiв реестрацii мед- , техоглядiв i Журнагry реестрацiiiHcTpyKTaжiB Правил дорожнього руху та охорони працi..

5.ПрачiвНик€lм, що надаЮть платнi посJIуги по проведенню медичного огляду
водiiъ, iнструкга)Iсу по тБ i оп та передрейсового технiчного огляду автомобiлiв
cTopoHHix органiзацiй, за надання цих посJryг встановлю€ться додаткова оплата до
основноi заробiтноТ плати в розрахунку до 50 7о З ГРИвнi доходу (без п,.щ ),отриманого бухгагrгерiею за цi посJIуги .

ни
ý
ý

{е

6. Контроль за наданням платних посJryг по .

водiiЪ, iHcTpylcTaжy по тБ i оП та передрейсового
cTopoHHix органiзацiй здiйснюе керiвництв9 Атп .

Гол. Бухгалтер
EKoHoMicT

проведенню медичного огляду
iчного огляду автомобiлiв

В.I.Кузьмiна
Л.Л. Морryлець

99+ý;

I! , Т..l \1е.rьник
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Щодаток ЛЬ23

iколенко

Cxerra

}ь
п/п

посАдА
Код за

класифiкатором
професiй ДК

003:20l0

К-ть
один.

.Щiапазон
посадових

окладiв (min
max), грн.

I .\_]l1 L- , , ;

1 1210.1 1 l 5з00- 15800

lI Бr tг.,, -: , ,

1 l23l l 14000-14500

2 Б},,:,-- з4зз l 8400-8900

пI П.rан : -." - , --зс.lr;дба
l Ек:.., 2441.2 1 l l500-12000
ш C',lr li -,, I- Il

1 lH:. : - 2|49.2 l 8300_8800

ч С.-llтбr ![rтеrirльвоТех нiчн ого Постач а п ня ( МТП)

l Iюriенер з rrrпвттпТ !,статкування й MaTepi алiв 2149.2 1 8з00-8800

vI Вl , : П t.lК')

l Kt' j-] ану автотранспортних засобiв 8з22 4 4300_4800

VII | А:чiпiсrвтrrre-Гшпо:аоська Служба (АГС)

1 Ро бс.ryговування i ремонry булинкiв 7l29 l 4300-4800

2 Г: t примiщень 9|з2 2 4300_4800

J Г:- _ 9|62 4 4з00-4800
чIп (- _- _, !|,il

1 ]- 1222.| 1 9500- 1 0000
2 I;. 2l4з.2 1 5800-6300

J опе 8|62 l 4з00-4800

Реrl -- Е то
l I tlачеl HlЕ 1226.2 l бз00_6800

2 72з1 4 4300-4800

Украiни
станом на 17.08.2020р.
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Код за
Класифiкатором

професiй Дк
003:20l0

К-ть
один. розряд

го-].
тари(
став}:

1 Слtосарсаrггшtiл 7lзб l 1-5 28.-1(

2
Елеlсроrrошqл, штr те обсrrутовування
елекпюYЕlтIr!пr

,l24l
1 1-5 3]. -,

ж ВiддLr еьтп_rъ rTrпй

1 1226.2 1 10900-1 l400

2 Nlex:-:-:_:-- 31l5 l 8400-8900

J IH;;: . . ,- 2|49.2 1 7000-7500

4 Iн"гэ,,- : - -.::_::,1- :г,-lя:у' воДiiв з4з9 l 4300-4800

!|л ьшшl штuтр.Еспоргу
легковi rrтmailri :

посАдА
Код за

Класифiкатором
професiй Дк

003:2010

К-ть
один.

Годинна
тарифна cTaBKi

грн

l В::, ..-, -::-:- :.i.-го засобу 8з22 10 з l,з0
автобусt:

1 В::,' ..-. -::-:- _:.-aго засобу 8з22 J 31,30

l В::,, ,, :., -- ]::,]гозасобу 8з22 1 з7,8з

2 B:_,il .=- -:_-- ,:,i-]Го засобу 8з22 l 48,92

посАдА
Код за

Класифiкатором
професiй ДК

00З:2010

К-ть
один.

,Щiапазон
посадових

окладiв (min-
max). гDн.

х ковgгрrътоосьь-о-технiчний вiддiл

l Н.-.-.- , -_*:. .-:,_f.ького вiддiлу l210.1 1 l3200-1з700

2 2149.2 2 10з00 -l0800
3 ,_ ,- -- _ :] ] : - -. ::, \,,- ,,1t]го складу 72зз 2 5200 - 5700

5l

КОнкрстпi посаlовi окJIади i тарифнi ставки працiвникам АТП встановлюються

згiдIо штатЕого розпису пiдприемства.
/)//
-7

Л.Л. Морryлець



КРП робiтникiв НАН УкраiЪи
Д{ТП НАН Украiни

протокол

м.КиiЪ

12.08.202ф. J\b 11

Банim LO.
КарамалакВ.В,
Морzулец Д.Л.
Пшшпчук М.С.
Мельник Т.Л.. |:1Я

Повiстка дня:

ТП по розробпi хr !-ЕцJЕЕЕю нового Колдоговору на 2020-2025р.р.

олос\,вt,lII : ,-

Мельнuк Т,Л.
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