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Загальнi збори трудового колективу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАJIЬНIСТЮ кТОРГОВИЙ lIM кРОЩА> вiдбулися в примiщеннi, за адресою: м.
Киiв, вул. Миру, 19.

На Зборах присупri 123 особи, 100% трудового колективу.
Засiдання Загагшпlх зборЬ трудового кOJIеI$иву ТОВАРИСТВА с правомочним прийиати
рiшенrrя.

ПОРЯДОКЩ,НIIIЙ:

Про перегляд доцiльностi виплати винагороди за вислугу poKiB.

ОБГОВОРЕННЯ ТА IIР}ЙIЯТТЯ РIIIIЕННЯ З IIИТАННЯ ДОIЦЬНОСТI
ВИIUА-ТИ ВИНАГОРОЛ,I ЗА ВИСIIУТУ POKIB

1. По питанню:

С]ТУХАЛИ:.
Представникiв трудового колективу Алексеенко Н.О., Бсзносюк М.В., Марченко О.В.,
Бондар О.В.
Марченко Олександр Васильович, майстер, висловив пропозицiю щодо скасування виплати
винагороди за вислугу poKiB в зв'язку з рiзною оплатою працi працiвникiв за фактично
однаково виконувану роботу. KpiM того, ця винагорода була запровадження з метою
утримання квалiфiкованих кадрiв. Наразi стаж роботи в компанii не е ознакою високоi
квалiфiкацii, часто працiвники, якi пропрацювчrли меншу кiлькiсть poKiB е бiльш
квалiфiкованими.

Безносюк Микола Володимирович, начi}льник механiчного вiддiлу, висловив свою домку,
щодо доцirьностi винагороди за вислугу poKiB i наголосив на демотивацii бiльш
квалiфiкованих спiвробiтникiв якi мають менший стаж роботи в компанii.

Алексеенко Наталiя Олександрiвна, технолог та Бондар Олександр Володимирович,
верстатник пiлгримали колег та висловили думку, що для закрiплення квалiфiкованих кадрiв
та матерiальноi зацiкавленостi в роботi ма€ сенс використовувати iншi премii та заохочення.

Iнших пропозицiй чи зауважень вiд присутнiх представникiв трудового колективу не
висловлено.

ПЮПОЗИIЩЯ:
Скасувати ,Щодаток Nч 4 до Колективного договору мiж адмiнiстрацiею та трудовим
колективом ТОВ <Торговий,Щiм кРО,ЩА>,



ГОЛОСУВАJIИ:
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УТ }THi)
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ння ,Щодатку J\b 4 до Колективного договору мiж адмiнiстрацiею таом ТоВ <Торговий Щiм <РОЩА> про порядок i уплови виплати щомiсячноi
угу poKiB працiвникам компанii (ТД <гбда>.

Рiшенrrя приforяго одноголосно.

ЖЖ.l1ТS *Т::::у"р":"о, з розглшr}того питання прийlrяго рiшення.
Sу5ч ::* В, Г. (f олом З о opb; ru"po'" о"у,Б, й; ;;;;;#,;
Враховуючи зазначене, Збори

Голова зборiв Смиковський В.Г.

Воробiй О.В.

Орнох Н.Г.

Ображей C.I..

!иректор ТОВАРИСТВА

Секретар зборiв

Представник трудового колективу.



,Щодаток Ne9

flo колективного договору
Мiж адмiнiстрацiею та трудовим колективом

ТОВ кТорговий fliM кРО,ЩА>

В роздiл lllкОплата працi> внести насryпнiзмiни:

Скаryвати flодаток Ne 4

В роздiл lV <Робочий час iчас вiдпочинку)) внеGти насryпнi змiни:

П. 4.3. ви.ulасти в такiй редакцПi:
BciM працiвникам Пiдприемства встановлю€ться щорiчна оплачувана вiдпустка - 24
календарних днi;
Порядок надання щорiчних вiдпусток реryлю€ться Адмiнiсграцiею з урахуванням
побажань працiвникiв Пiдприемства та забезпечення безперебiйного функцiонування Bcix

струкryрних пiдроздiлiв Пiдпри€мства. Щорiчну вiдпустку на прохання працiвника може
буги подiлено на частини будь-якоТ тривалостi за умови, 1цо основна безперервна
iT частина становитиме не менше 14 календарних днiв.
Графiки вiдпусток складаються по кожному структурному пiдроздiлу та по кожному

департаменry (вiддiлу) Пiдприемства та затверджуються керiвником вiдповiдного
струкryрного пiдроздiлу або вiддiлу, Графiк вiдпусток керiвникiв сгруктурних пiдроздiлiв та

вiддiлiв затверджу€ться директором Пiдприемства до 15 сiчня поточного року.

В flодаток Ns 2 кПОЛОЖЕННЯ про премiювання працiвникiв ТОВ кТорговиЙ fliM KPOflA>
внести насryпнiзмiни:

П. 3.2 викласти в такiй редакцiТ:
ПремiТ виплачуються за наказом директора на пiдставi подання керiвникiв пiдроздiлiв за

пiдсумками мiсяця.
П. З.4 викласти в такiй редакцii:
Робiтникам, якi пропрацювали не повний робочий мiсяць премiТможугь виплачуватись
пропорцiйно вiдпрацьованого часу.




