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положень
зв'язку з виробничою необхiднiстю та на пiдставi п.5,2, загальних
мiж
колективного договору, внести змlни та доповнення до колективного договору
пiдприемства
адмiнiстрацiею та трудовим колективом,щержавного автотранспортного

у

наук УкраiЪи на2020-2025
експедицiйних та спецiальних автомобiлiв Нацiональноi академiТ
профспiлки працiвникiв НдН
роки заресстрованого киТвським регiональним KoMiTeToM
УкраТни 22 вересня 2020 року за Jф496 та наданого на повiдомну реестрацiю управлiнню
м. Киева l з жовтня 2020 року
працi та соцiального захисту населення Святошинського району

заNs13lб6.:
та
кзбереження та розвиток соцiальнот сфери пiдприемства, соцiальнi пiльги
гарантii> доповнити:
п.1.1з. Надавати спiвробiтникам пiдприемства за необхiдностi поворотну фiнансову допомогу

роздiл

vI

зг.ст. l 046 I-{ивiльного кодексу УкраТни.

Внести змiни в п.l. Щолатку 1l та викласти в наступнiй релакчiТ:

М

Надання одноразовоТ допомоги

1.1

Виплата разовоТ премiТ

1.2

.

|.2,2

2.|

iз розрахунку мiсячного
окJIаду пенсiонера

-в зв'язку з досягненням пенсiйного BiKy

1,1.2

7

:

- пенсiонерам при розiрваннi Тудового договору
в зв'язку з виходом на пенсiю в зшежностi вiд
безперервного стажу роботи на пiдприемствi

1.1.1.

1.2.1

Розмiр

назва статей

п/п

- до ювiлейних дат працiвникiв
- до професiйного та державних свят

заробiтна плата по
пiдприемству

1 середня

Iз розрахунку мiсячного окладу

працiвника

за

рiшенням адмiнiстрацiТ
пiдприемства

Надання матерiальноТ допомоги (за HMBHocTt
прибутку):

-

на оздоровлення працiвникiв (в т.ч, пiд час

вiдпустки)
2.2.

- для проведення хiрургiчних операчiй i в зв'язку
з довго-строковим лiкуванням

2.з,

-за сiмейними обставинами

за домовленiстю адмiнiстрацiT

пiдприемства та

профспiлкового KoMiTery

за рiшенням адмiнiстрацii

пiдприемства

Одноразова допомога:
- ролинi померлого працiвника
- працiвнику

АТП

АТП на

в зв'язку з смертю родича по

KpoBi
- родинi працiвника загиблого на виробництвi

у розмiрi мiсячного заробiтку
померлого

розмiрi встановленоТ законодавством мiнiмальноi зарплати
в

згiдно Закону про охорону працi

або який втратив працездатнiсть цiлком або

частково
- працiвнику, який втратив працездатнiсть

2 середнiх заробiтки працiвника

внасл iдок загального захворювання
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С.цтапп:
змiн та
профспiлкового KoMiTeTy Мельник Т.Л., яка ознайомила з проектом
Колективного договору мiж адмiнiстрацiею та трудовим колективом
доповнень
спецiальних
.Щержавного автотранспортного пiдприемства експедицiйних
автомобiлiв НАН УкраIни на2020-2025 роки,
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