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Про реєстрацію 
колективного договору

Повідомляємо, шо колективний договір між роботодавцем та 
профспілковим комітетом КІП «Запоріжремсервіс» ЗМР, укладений на 2019 -  
2021 роки, зареєстровано управлінням з питань праці Запорізької міської ради

ірй цьому, відповідне 'до і І^рядку повідомної реєстрації галузевих 
(міжгалузевих) і територіат>них угод, колективних договорів змін і доповнень 
до них, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 13.02.2013 №115 
(в редакції Постанови Кабінету Міністрів України 21.08.2019 №768) пропонуємо 
наступне:

1. Всі розділи колективного договору, де має місце найменування 
однієї із сторін «Адміністрація» змінити на «Роботодавець», відповідно до ст. З 
Закону України «Про колективні договори і угоди», п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України 
«Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності».

2. Пункт 8.1 розділу III колективного договору, привести у
відповідність до ст. 115 Кодексу законів про працю України.

3. Пункт 8.1 розділу III колективного договору, привести у
відповідність до пункту 3.6 розділу III Положення про оплату праці на 2019 рік 
комунального підприємства «Запоріжремсервіс» ЗМР.

4. Доповнити положення колективного договору заходами щодо 
соціального захисту співробітників-учасників АТО та членів сімей загиблих, 
відповідно до положень обласної та міської Територіальних угод, та відповідно 
до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та



членів їх сімей».
У разі внесення змін до колективного договору, згідно наданих 

рекомендацій, їх необхідно надати на адресу управління для проведення 
повідомної реєстрації.

Одночасно звертаємо увагу, що відповідно до вищезазначеного Порядку, 
управління, як реєструючий орган:

оприлюднює на сайті міської ради та щомісяця оновлює реєстр галузевих 
(міжгалузевих), територіапьних угод, колективних договорів, змін і доповнень 
до них, їх текст, рекомендації щодо приведення угоди (договору) у відповідність 
з вимогами законодавства (у разі їх наявності);

- не робить жодних написів на примірнику угоди, договору, змін і доповнень 
до них і не повертає його сторонам.

Заступник начальника управління В. В.Зубко

Циганок, 228 06 10
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РОЗДІЛ І

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. З метою сприяння врегулюванню трудових відносин і соціально-економічних інтересів 
працівників і власника -  комунального підприємства «Запоріжремсервіс» Запорізької міської 
ради в особі директора Ращепкіна Сергія Володимировича (надалі — Адміністрація), з одного 
боку, і трудовим колективом в особі голови первинної профспілкової організації КП 
«Запоріжремсервіс» Пасової Тетяни Федорівни (надалі — «Профспілкова організація») 
(надалі — Сторони) підписали цей Договір про подані нижче взаємні права та обов’язки.

Розробка і укладення Колективного договору проводилась сторонами на підставі наступних 
законодавчих актів:

Закону України «Про колективні договори і угоди»;

Кодексу законів про працю України;

Закону України «Про оплату праці»;

Закону України «Про охорону праці»;

Закону України «Про відпустки»;

Закону України «Про зайнятість населення»;

Закону України «Про професійний розвиток працівників»;

Територіальної галузевої угоди між Запорізькою міською радою та Запорізькою 
обласною організацією профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої 
промисловості, побутового обслуговування населення на 2016-2018 роки із змінами та 
доповненнями.

1.2. Положення Колективного договору визначають взаємні виробничі, трудові і соціально- 
економічні відносини між уповноваженим власника і працівниками комунального 
підприємства «Запоріжремсервіс» Запорізької міської ради. Первинна профспілкова 
організація працівників підприємства визнається повноважним представником трудового 
колективу з питань врегулювання трудових, соціально-економічних, професійних і інших 
відносин.

1.3. Умови цього Колективного договору є обов’язковими для Сторін, що його підписали. Ці 
умови у випадку будь-яких спорів і розходжень не можуть трактуватися як такі, що 
погіршують, порівняно з діючим законодавством України, положення працівників, бо, в 
протилежному випадку, вони визнаються недійсними. У разі зміни діючого законодавства 
щодо питань, які є предметом Колективного договору, зміни та доповнення до положень 
вносяться в обов’язковому порядку.

1.4. Положення цього Колективного договору поширюються на всіх працівників 
підприємства і є обов’язковими як для адміністрації, так і для кожного члена трудового



колективу, незалежно від їх членства у профспілковій організації.

1.5. Правила внутрішнього трудового розпорядку та внутрішнього та зовнішнього етикету 
узгоджуються з трудовим колективом.

1.6. Сторони визнають, що економічна стабільність підприємства і добробут членів колективу 
взаємопов’язані і таким чином, сторони зацікавлені в створені для цього оптимальних умов. У 
випадку виникнення конфліктних ситуацій вони можуть вирішуватись шляхом прямих і 
відкритих переговорів згідно діючого законодавства. Для врегулювання та вирішення спірних 
питань, які виникають або можуть виникнути в процесі трудових взаємовідносин між 
Адміністрацією та трудовим колективом, на підприємстві створюється комісія по трудовим 
спорам.

1.7. Жодна зі Сторін, що підписала Колективний договір, не може в односторонньому порядку 
приймати рішення, які змінюють норми, зобов’язання Колективного договору чи припинити 
виконання його положень. Пропозиції кожної із Сторін по внесенню змін і доповнень у 
Колективний договір сторони розглядають спільно і приймають рішення у 10-денний строк з 
дня їх отримання іншою стороною.

1.8. Положення цього Колективного договору діють протягом 2019-2021 років та до 
підписання нового Колективного договору. Сторони розпочинають переговори з укладення 
нового Колективного договору на наступний період за 1 місяць до закінчення дії Колективного 
договору.

1.9. Цей Колективний договір чинний у випадку зміни складу, структури і найменування 
підприємства, а у випадку його реорганізації даний Колективний договір зберігає чинність 
протягом строку його дії. У випадку зміни власника підприємства дія Колективного договору 
зберігається протягом строку його дії, але не більше року.

1.10. У разі ліквідації підприємства Колективний договір діє протягом усього строку 
проведення ліквідації. Всі зобов’язання Адміністрації відносно оплати праці, гарантійних, 
компенсаційних виплат та інших соціальних норм забезпечуються у відповідності з діючим 
законодавством та цим Колективним договором.

1.11. Колективний договір набуває чинності з дня підписання представниками Сторін згідно 
ст.17 КЗпП України.

1.12. Колективний договір підлягає повідомній реєстрації у місцевому органі державної 
виконавчої влади.



РОЗДІЛ II

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА, ПРАЦІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ
ЗАЙНЯТОСТІ

Адміністрація зобов’язується:

2.1. Укладати трудові договори з працівниками у порядку, передбаченому законодавством 
України, під розпис ознайомлювати працівників з наказом про їх прийняття на роботу до 
підприємства, Колективним договором, робочими та посадовими обов’язками працівників, 
правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами внутрішнього та зовнішнього 
етикету, умовами праці, наявністю на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих 
факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров’я працюючого, правами працівника на пільги 
та компенсацію за роботу в таких умовах, умовами оплати праці.

2.2. Узгодити і затвердити Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства на 
загальних зборах трудового колективу.

2.3. Надавати працівникам роботу відповідно до їх професії, займаної посади та кваліфікації.

Встановлювати найменування професій і розряди відповідно до виконуваних робіт, 
присвоювати розряди робітникам на підставі рішень кваліфікаційних комісій відповідно до 
вимог єдиного тарифного кваліфікаційного довідника.

2.4. Адміністрація не вправі вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої 
трудовим договором. Підприємство зобов’язане передбачити в трудовому договорі чи 
розробити і затвердити для кожного робітника його функціональні обов’язки, ознайомити його 
з ними і вимагати їх виконання. В функціональних обов’язках чи в трудовому договорі може 
бути передбачено виконання одним з працівників обов’язків іншого лише у випадках 
тимчасової відсутності останнього у зв’язку з хворобою, відпусткою чи з інших важливих 
причин, при чому такі обов’язки можуть покладатися на іншого працівника лише за додаткову 
плату і з врахуванням його реальної можливості виконувати їх, тобто з врахуванням необхідної 
професійної підготовки і зайнятості при виконанні безпосередніх обов’язків.

2.5. Про зміну істотних умов праці -  систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, 
встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і 
найменування посад та інших -  працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два 
місяці.

Про вивільнення працівників у випадку змін в організації виробництва, при скороченні 
чисельності штату працівники персонально попереджаються Адміністрацією не пізніше ніж за 
два місяці. При цьому підприємство пропонує працівнику іншу роботу по спеціальності, а у 
випадку відсутності вакансій або при відмові працівника від неї, останній працевлаштовується 
самостійно. При вивільнені працівника з підстав, вказаних в цьому пункті, йому виплачується 
вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку.

2.6. Вивільнення працівників допускається лише після використання всіх наявних і додатково 
створених можливостей для забезпечення зайнятості на підприємстві та в разі невідповідності 
робітника затвердженим посадовим інструкціям.



2.7. При вивільнені працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому 
числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням 
чисельності, повідомляти про це не пізніш як за два місяці у письмовій формі державну службу 
зайнятості, вказуючи підстави і строки вивільнення, найменування професій, спеціальностей, 
кваліфікації, розмір оплати праці.

2.8. У випадках скорочення чисельності працюючих Адміністрація зобов’язується вживати 
заходів по їх працевлаштуванню відповідно до положень Закону України «Про зайнятість 
населення».

2.9. Своєчасно та в повному обсязі забезпечувати працівників матеріально-технічними 
ресурсами, необхідними для виконання трудових завдань, норм праці, створення належних 
умов праці (ст. 21 Кодексу Законів про працю України).

2.10. Кожний працівник зобов’язується добросовісно і якісно виконувати свої обов’язки, 
працювати сумлінно, дотримуватися дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати 
розпорядження власника та уповноважених ним осіб, дотримуватись трудової і технологічної 
дисципліни, вимог нормативних актів з охорони праці, дбайливо ставитися до майна 
підприємства, на прохання адміністрації підприємства.

2.11. Сприяти зміцненню трудової і технологічної дисципліни в колективних структурних 
підрозділах підприємства, підвищенню продуктивності праці.

«Первинна профспілкова організація» зобов’язується:

2.12. Проводити роботу з працівниками стосовно раціонального та бережливого використання 
обладнання, матеріальних і виробничих ресурсів, збереження майна підприємства.

2.13. Запрошувати повноважного представника Адміністрації на засідання профспілкової 
сторони, де розглядаються питання захисту трудових і соціально-економічних прав 
працівників.
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Р О З Д І Л III

3. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ І ВІДПОЧИНКУ

3.1. Тривалість робочого часу на підприємстві встановлюється в розмірі 40 - годинк: 
робочого тижня (ст.50 КЗпП України) усім категоріям працівників підприємства з п’ятиденним 
робочим тижнем з двома вихідними днями, окрім сторожів та працівників відокремленого 
підрозділу муніципальної аварійної служби, які забезпечують цілодобову роботу.

Дія працівників підприємства, які забезпечують цілодобову роботу відокремленого підрозділу 
муніципальної аварійної служби (інженера, майстри, слюсарі-сантехніки, електромонтери з 
ремонту та обслуговування електроустаткування, електрогазозварники, водії
автотранспортних засобів (до 5т бортові), фахівці з контролю виконання заявок 15-80, що 
працюють у відокремленому підрозділі муніципальної аварійної служби, сторожів 
встановлюється підсумований облік робочого часу з режимом роботи згідно затверджених 
графіків з урахуванням річного балансу робочого часу на 2020 рік 2002 години.

3.2. Режим роботи для працівників підприємства відображений у Правилах внутрішнього 
трудового розпорядку.

3.3. Зміна та впровадження нового режиму роботи на підприємстві чи в окремих підрозділах, 
для окремих категорій працівників дозволяється тільки після узгодження цих змін із 
первинною профспілковою організацією та наказу керівника підприємства.

3.4. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на 
одну годину (ст. 53, 73 КЗпП України), крім працівників професій, що залучені до роботи 
згідно затверджених графіків.

3.5. У випадках, якщо святковий чи неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день 
переноситься на наступний день після святкового чи неробочого дня (ст. 67 КЗпП), крім 
працівників професій, що залучені до роботи згідно затверджених графіків.

3.6. Залучення окремих працівників до роботи у вихідні, святкові і неробочі дні можливе лише 
хія виконання невідкладних, заздалегідь непередбачених робіт, від термінового виконання 
яких залежить надалі робота підприємства чи в інших випадках, передбачених законодавством. 
Робота в ці дні, якщо не компенсується іншим часом відпочинку, оплачується в подвійному 
розмірі (ст.107 КЗпП України).

3.7. З огляду на специфіку роботи відокремленого підрозділу муніципальної аварійної служби, 
сторожів -  оплату праці працівників проводити за фактично відпрацьований час згідно 
затверджених графіків (підсумковий облік робочого часу). Обліковий період -  2020 рік.

Для працівників, що працюють позмінно, оплату праці проводити за фактично відпрацьований 
час згідно затверджених графіків. Тривалість перерви для відпочинку та прийому їжі, 
призначається інженером (відповідальним) зміни (майстром) з урахуванням забезпечення 
безперевного виробничого процесу та раціонального використання робочого часу. Обліковий 
період -  2020рік.

3.8. Адміністрація зобов'язується надавати керівникам, фахівцям, робітникам та службовцям 
щорічну відпустку згідно графіка, розробленого Адміністрацією за узгодженням із первинною 
профспілковою організацією відповідно до Закону України "Про відпустки". Щорічну основну 
відпустку надавати працівникам не менше 24-х календарних днів за відпрацьований робочий 
-ас, обчислювальний із дня укладення трудового договору.



Тривалість додаткових оплачуваних відпусток за роботу у важких та шкідливих умовах праці, 
за :с іб.иивий характер роботи та ненормований робочий день встановлюється згідно з діючим 
: дд : :  ддвством та даним Колективним договором (Додаток № 5,6).
Інвалідам І. II групи відпустка надається тривалістю ЗО календарних днів, III групи -  26 
календарних днів (згідно ст. 6 Закону України «Про відпустки»).

Особам віком до 18 років відпустка надається тривалістю 31 календарних дні (згідно ст. 75 
КЗпП України).

Щорічна відпустка у перший рік роботи працівника надається після 6 місяців безперервної 
роботи на підприємстві, а на другий та наступні -  згідно з графіком відпусток.

На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю 
та пологами тривалістю до пологів -  70 календарних днів, після пологів -  56 календарних днів 
7 ] календарних днів -  у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів).

Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, за бажанням жінки, їй надається 
відпустка хія догляду з дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Жінкам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку, надається 
відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів -  при 
усиновленні двох і більше дітей).

Жінкам, які мають 2-х і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, за їх бажанням 
щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю десять календарних днів без 
■ рахування вихідних. Жінці, яка усиновила дитину, батьку, який виховує дитину без матері (в 
тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка 
взяла під опіку дитину, ця відпустка надається на цих же умовах.

Перелік професій та посад працівників з ненормованим робочим днем мають право на 
: держання додаткової відпустки за особливий характер праці визначений в Додатоках № 5, 6 
до цього Колективного договору.

5.9. Графік щорічних відпусток затверджується Адміністрацією підприємства до 31 січня 
поточного року, для чого останній не пізніше 15 січня надається на розгляд Адміністрації 
“пудового колективу. При визначенні черговості відпусток враховуються сімейні й інші 
:собисті обставини кожного працівника.

5 11. За сімейними обставинами й іншими поважними причинами працівникам за їхніми 
заявами можуть бути надані короткотермінові відпустки без збереження заробітної плати 
відповідно до ст. 25 Закону України «Про відпустки».

і . І . Всі працівники зобов’язуються без дозволу Адміністрації не перебувати в приміщеннях 
підприємства у неробочий час з причин, не пов’язаних з роботою, а також не запрошувати 
сторонніх осіб.



РОЗДІЛ IV

4. ВСТАНОВЛЕННЯ ГАРАНТІЙ, КОМПЕНСАЦІЙ І ПІЛЬГ

Підприємством встановлюються такі додаткові (не передбачені законодавством) гарантії, 
компенсації і пільги:

- надання місць під паркування на автостоянках Підприємства власного транспортного засобу 
градівника або транспортного засобу, що знаходиться у працівника в користуванні, на умовах
„тасування оплати у розмірі собівартості наданного місця;

- компенсація (відшкодування) витрат на заправку власних транспортних засобів за їх 
використання в межах виконання покладених на працівника трудових обов’язків, в тому числі 
за необхідністю відряджень з видачею відряджувального посвідчення, заповнення шляхового 
листа на транспортний засіб та інших документів;

- компенсація витрат, пов’язаних з роз’їздним характером роботи робітників (службовців);

- дтя забезпечення безперебійного спілкування в межах виконання трудових обов’язків 
градівникам надається право користування телефонним стільниковим зв’язком, а саме: 
телефонним номером корпоративного зв’язку та телефонним апаратом, без переходу права 
власності на телефонні апарати;

- застосування для працівників підприємства, що направляються у службові відрядження, 
граничних норм добових витрат в межах України як для підприємств госпрозрахункової сфери 
відповідно до ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» у колективному 
договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо врегулювання виробничих, 
трудових, соціально-економічних відносин, зокрема, щодо встановлення гарантій і 
компенсацій (у тому числі при направленні працівників у службові відрядження);

- такупівля працівниками за готівку зі складу підприємства товарно-матеріальних цінностей, в 
тхих відпала виробнича потреба;

- надання підприємством транспортного засобу не частіше одного разу на рік для перевезення 
течей, матеріалів, товарів.

-.2. Надавати матеріальну допомогу та одноразово заохочувати працівникам підприємства 
відповідно до Положення про надання матеріальної допомоги та одноразового заохочування 
го КП «Запоріжремсервіс» ЗМР.

- 5. Укладати договори на придбання путівок на бази відпочинку. Путівки видавати згідно 
заяв, перевагу віддавати ветеранам праці. Надавати працівникам путівки до дитячих таборів 
відпочинку, на оздоровлення дітей. Працівнику надається одна путівка на рік (база відпочинку, 
--наторна, дитячий табір відпочинку -  на вибір) при наявності фінансової можливості.

- -. Надавати щорічні додаткові відпустки понад річної основної відпустки за роботу зі 
гт-сідливими і тяжкими умовами праці (ст. 7 Закону України «Про відпустки») згідно Переліку 
“гофесій працівників, яким надається додаткова відпустка та розмір доплат до тарифної ставки 
д  роботу в шкідливих та важких умовах та за ненормований робочий день (ст. 8 Закону 
України «Про відпустки») згідно Переліку посад,які мають право.



- : вити додаткові нєоплачувані відпустки за сімейними обставинами:

- вступ у шлюб - до 3 днів;

- д-д : рганізації поховання близьких родичів - до 7 днів.

-  - Не звільняти працівника з роботи з ініціативи Адміністрації без достатніх підстав і 
— дтеднього узгодження з первинною профспілковою організацією. Не вимагати від 
“твдівннка виконання роботи, не обумовленої трудовим договором; розробити і затвердити 
т : ; вдое: інструкції (функціональні обов’язки), ознайомивши з ними працівників.



Р О З Д І Л У

5. ОХОРОНА ПРАТИ

-_Г ЛІСТРАЩЯ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

5 І. Ство Г7:ттї на робочих місцях умови праці відповідно до вимог нормативно-правових актів з 
: 7: нл храпі, забезпечити функціонування системи управління охороною праці на 

дххтгиєчстві та дотримання прав працівників, гарантованих Законом України «Про охорону

5 1 Г.гх укладенні трудового договору інформувати працівника під розпис про умови праці та 
~ : : наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не 
; сунуто, і про можливі наслідки їх впливу на здоров'я.

5 3 Здійснювати постійний контроль за дотриманням працівниками затверджених 
технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, оснащенням та іншими 
дасс-бдми виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, 
7 :  наяня робіт відповідно до вимог нормативних актів з охорони праці.

: - Забезпечувати працівників підприємства безкоштовно спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту понад затверджені 
- т ч и  відповідно з технологічними і виробничими вимогами в межах фінансових 

: жливостей підприємства, і відповідно до Переліку професій з безоплатної видачі 
. еіхального одягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту, що є невід'ємною 
-хзтиною даного Колективного договору.

5 5 Працівникам, які суміщають професії або постійно виконують комбіновані роботи, в тому
- хл: і в комплексних бригадах, видавати спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби 
-длзідуального захисту, передбачені діючими нормами для сумісництвом професії.

5 т 3' випадках дострокового зносу спецодягу та спецвзуття не з вини працівника робити 
х ііну цього спецодягу за рахунок коштів підприємства після складання акту про достроковий 
н: з засобу індивідуального захисту, із зазначенням причин зносу.

5 ’ В окремих випадках, враховуючи специфіку та особливості виробництва, Адміністрація 
же робити заміну одного виду спецодягу та спецвзуття на інший, який не повинен 

~: тіршувати захисні властивості замінених засобів індивідуального захисту згідно Переліку 
~ р: фесій, яким допускається заміна одного виду спецодягу, спецвзуттям іншим, що є 
бєвід'ємною частиною даного Колективного договору.

5 5 Забезпечити дотримання прав працівників на пільги й компенсації за роботу в шкідливих і 
" ежких умовах праці:

- додаткова оплачувана відпустка відповідно до Переліку професій працівників, яким
- .лається додаткова відпустка та розмір доплат до тарифної ставки за роботу в шкідливих та 
7 :<их умовах праці, що є невід'ємною частиною даного Колективного договору;

- доплата до тарифної ставки (% ) відповідно до Переліку професій працівників, яким
- —тються додаткова відпустка та розмір доплат до тарифної ставки за роботу в шкідливих та 
7 ажких умовах праці, що є невід'ємною частиною даного Колективного договору;

9



- :є:ї : лтт.'вна видача молока відповідно до Переліку професій, які мають право на безоплатне 
: ~л сінні молока, що є невід'ємною частиною даного Колективного договору.

5 і т “авізувати і забезпечити проведення попередніх (при прийомі на роботу) та 
м : протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких
: ’ тлх на роботах у шкідливих умовах праці або таких, де є потреба у професійному доборі.
- : - люрічні обов'язкові медичні огляди осіб у віці до 21 року згідно ст. 17 Закону України 
Гдс з хорону праці» (надалі -  ЗУ «ПОП») та Порядку проведення медичних оглядів 
:-_.з:-пгків певних категорій, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я від

І : 5.2007 №246.

5 - Працівників, які потребують за станом здоров’я надання легкої праці, переводити, за їх 
зп: лею, тимчасово або без обмеження строку, на іншу роботу у відповідності з медичним 
засновком при наявності на підприємстві легкої праці, яка відповідає кваліфікації працівника. 
. плату у таких випадках проводити згідно з чинним законодавством.

5 І При своєчасному проходженні працівником періодичного медичного огляду зберігати за 
середній заробіток на встановлений час проходження медичного огляду.

5 12 Не допускати до роботи працівників, які без поважних причин ухиляються від 
лт: ходження обов’язкового щорічного медичного огляду. Відстороняти їх від роботи без 
гстеження заробітної плати. В установленому законом порядку притягувати працівників, які 

ге: поважних причин ухиляються від проходження обов’язкового щорічного медичного 
: гляду, до дисциплінарної відповідальності (ст.17 ЗУ «ПОП»).

5.13. Організовувати за рахунок коштів підприємства позачерговий медичний огляд:

- на прохання працівника, якщо працівник вважає, що погіршення стану його здоров’я 
'зв'язане з умовами його праці;

- з власної ініціативи Адміністрації, якщо Адміністрація вважає, що погіршення стану 
лоров’я працівника перешкоджає його перебуванню на даній роботі, або перебування

ллзлівника на даній роботі може привести до погіршення стану його здоров’я. У випадку,
- хто працівник не згоден із висновками медичної комісії за результатами щорічного 
:единного огляду працівників підприємства, повторний медичний огляд працівник проходить 

: з власні кошти (ст.17 ЗУ «ПОП»),

5 14. Проводити систематичний аналіз стану захворюваності на підприємстві та випадків 
тимчасової непрацездатності. Вживати заходи щодо усунення причин захворюваності на 
лідприємстві (ст.22 ЗУ «ПОП»).

5 15. Забезпечувати контроль за своєчасним утриманням та комплектуванням аптечок 
необхідними медичними препаратами.

5 16. Продовжити роботу комісії з питань охорони праці. Сприяти її роботі відповідно до 
Положення про комісію з питань охорони праці (ст.16 ЗУ «ПОП»),

5 17. Адміністрація зобов'язується постійно проводити обов'язковий перед рейсовий медичний 
контроль працівників, пов'язаних з управлінням всіма видами транспортних засобів, і 
лроводити медичний контроль працівників інших професій на розсуд Адміністрації.



Т .тінникам підприємства, робота яких пов'язана із забрудненням тіла, безкоштовно 
гало і забезпечити його наявність біля умивальників у кількості, визначеній 

: -: де Переліку професій і посад працівників, яким безоплатно видається мило за 
• г сбіт. пов'язаних із забрудненням тіла, що є невід'ємною частиною даного 

- - -юго договору.

5 - В їдддяди лрапівникам час протягом робочої зміни для проведення навчання, атестації та
- ггг-лдажів з питань охорони праці, із збереженням заробітної плати.

1 : - без тгечити проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до чинного
-: л _ з. -ва. За результатами атестації робочих місць розробляти комплексні заходи щодо 

 ̂ встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.
_ дзилзезня існуючого рівня охорони праці при виконанні всіх видів робіт відповідно до 
Нзчддексних заходів з охорони праці для внесення до Колективного договору, що є
- з  д ємною частиною даного Колективного договору.

5 1. Проводити спільно з первинною профспілковою організацією своєчасне розслідування та 
вести тблік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

% гезлечити безумовне виконання запропонованих комісією з розслідування нещасного 
випадку на виробництві організаційно-технічних заходів по кожному нещасному випадку 
•ст.22 ЗУ «ПОП»).

5 11 Проводити за участю представників первинної профспілкової організації аналіз причин 
виникнення нещасних випадків, аварій та профзахворювань на виробництві. Відповідно до 
висновків розробляти заходи щодо зниження і запобігання травматизму та забезпечувати їх 
виконання (ст.22 ЗУ «ПОП»).

5 ІЗ. Зберігати середню заробітну плату за працівником на період припинення роботи, якщо 
створилась виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я, або працівників, які 
Дого оточують, і навколишнього середовища. Факт наявності такої ситуації підтверджується 
. т еціалістом з охорони праці підприємства за участю представника первинної профспілкової 
:т галізації, а в разі виникнення конфлікту -  відповідним державним органом нагляду за

вроною праці за участю представника профспілки (КЗпП ст.153, ст.6 ЗУ «ПОП»).

5.24. Виплачувати, виходячи з фінансової можливості, за рахунок коштів підприємства 
дворазову допомогу при настанні нещасного випадку на виробництві працівникам, яким

6 вид соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань не 
г : вною мірою компенсував витрати на відновлення здоров'я.

5 15. Забезпечити здійснення оперативного контролю за станом охорони праці та пожежної 
гезпеки на підприємстві.

26. Відраховувати кошти до фонду охорони праці підприємства у розмірі не менше 0,5% від 
зонду заробітної плати за попередній рік.

Використовувати кошти фонду, за погодженням з первинною профспілковою організацією 
стороною, тільки на виконання комплексних заходів, що забезпечують досягнення 
встановлених нормативів з охорони праці (ст.19 ЗУ «ПОП).

5.27. Організовувати роботу кабінету з охорони праці підприємства згідно з Типовим



- енням про кабінет охорони праці.

"  УДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

: 1 і : чати і виконувати вимоги Закону України «Про охорону праці» та інших нормативна: 
з прм охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткування'., та 

г .> ч г  засобами виробництва, правильно користуватися засобами колективного тз
- т ваг- ального захисту, носити 313 передбачені нормами, не допускати застосування

- г .“тазних або забруднених 313.

1 - Дотримуватися обов'язків з охорони праці, передбачених Положенням про систему 
: : ііння охороною праці КП «Запоріжремсервіс» ЗМР і Правилами внутрішнього трудового

: : рядку підприємства, проходити в установленому порядку попередні та періодичні
еднчні огляди. Працівники, які не пройшли без поважної причини у відповідності з графіком 

~ : щі чний медичний огляд, притягуються до дисциплінарної відповідальності та усуваються 
з л роботи без збереження заробітної плати (на період проходження медичного огляду) і 
: г із язані пройти його протягом 5-ти робочих днів.

і “ .зпрацювати з Адміністрацією в справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, 
.чисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка 

. з рює загрозу його життю і здоров'ю або оточуючих його людей і навколишнього 
г тродного середовища, дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про здоров'я 

: т: чуючих його людей в процесі виконання робіт чи під час перебування на території 
підприємства, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу 
• : мпетентну посадову особу.

5 5. Утримувати і передавати по зміні робоче місце, закріплену територію, обладнання, 
7е\зпчні засоби безпеки і виробничої санітарії в чистоті і справному стані.

З ЛПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОНАННЯ РОЗДІЛУ:

- З ід Адміністрації -  директор, головний інженер, заступник директора, начальники відділів, 
. н кб та підрозділів, завідувачі секторів, провідні фахівці;

- З ід трудового колективу - голова первинної профспілкової організації, голови цехових 
-; мітетів.

5 і 1. Забезпечення безпечних умов праці є обов’язком власника підприємства (уповноваженого 
чим органу), який організує умови праці на робочому місці, безпеку технологічних процесів, 

плин, механізмів, обладнання, інших засобів виробництва, наявність засобів захисту, 
заповідність санітарно-побутових нормативних актів з охорони праці.

адміністрація зобов’язується:

5 32. Провадити заходи з охорони праці згідно ст.ст. 7, 25 Закону України «Про охорону 
■раці», ст. 44, 161 КЗпП України, зокрема:

- забезпечити своєчасне виконання заходів по забезпеченню безпечних умов праці, гігієни 
■ралі і виробничої санітарії;

- створити фонд охорони праці на підприємстві. Кошти фонду використовувати на доведення 
мов і безпеки праці до нормативних вимог, підвищення існуючого рівня охорони праці на 

виробництві або на виконання комплексних заходів, що забезпечують досягнення



зс- . =.: : ; - нетмативів по охороні праці, на придбання спецодягу, спецвзуття і ігззгтг . .  ' а  
ю и -  ; захисту, проведення атестації робочих місць на відповідність їх н :т
- - л тс ні праці, придбання устаткування і матеріалів з метою пре і  _
зг а*з_ ї і реабілітації потерпілих від нещасних випадків, проведення ге - -- 
г к  ~ а в а р і й н и х  приміщень і споруд, а також запобіганню випадкам вироби -

- и* : : ~ - азнання і атестацію працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпек з

- х  ' .  ~ - з діленення контролю за дотриманням працівниками підприємства вимог Закон;- 
Ужт _  - 2  Г ір : з х ; гону праці», нормативних актів про охорону праці, технологічних процесів:

з  —а-з-зз зщщвати працюючим, відповідно до норм, спецодяг, спецвзуття, інші засоби 
з  затуального захисту. Компенсувати працівникам витрати на придбання ними засобів 

зг атзного захисту, якщо вони стали непридатними до закінчення встановленого терміну 
к  = гсіння з незалежних від працівника причин. У разі дострокового їх зносу, не з вини 
тгадзників, замінювати за рахунок підприємства. Забезпечити милом умивальники для миття
___  І *

- і  зз.з-ззовати проведення періодичних медичних оглядів працівників;

- ззтезодити атестацію робочих місць не рідше як один раз на п ’ять років, визначити обсяги 
тзтот есійного навчання працівників та загальні витрати коштів на вказані цілі, проводити
_ зш з захисту прав та соціальних інтересів осіб, які постраждали від нещасних випадків на 

а гробнищві та професійних захворювань, створити належні безпечні умови для інвалідів, 
: - . _ знерів, неповнолітніх, поліпшити умови праці жінок.

- : _г езпечити виконання всіх заходів з охорони праці, передбачених в Комплексних заходах з
: тони праці для внесення до Колективного договору, перелік посад, яким для виконання 

.~ж оових обов’язків, передбачена видача спецодягу, спецвзуття визначено в Переліку 
з : і  есій з безоплатної видачі спеціального одягу, взуття та інших засобів індивідуального 

: _ шету, що є невід'ємними частинами даного Колективного договору.

з' 55. З метою поліпшення умов праці жінок реалізувати наступні заходи:

- не залучати жінок до важких робіт, до робіт з небезпечними умовами праці;

- - з залучати жінок до підіймання та переміщення вантажу, вага якого перевищує встановлені 
ї ї  і  них граничні норми відповідно до наказів Міністерства охорони здоров’я України.

: 5- Працівники мають право відмовитись від дорученої роботи, при якій створюється 
.нтуація, небезпечна для життя і здоров’я, якщо такі умови прямо не передбачені трудовими 
з : говорами, а також для жизгтя і здоров’я інших людей та навколишнього середовища.

5 55. Працівники зобов’язані знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, 
: ззила поведінки з машинами, в тому числі з ПК, механізмами, обладнанням, іншими 

:^.збами виробництва, користуватися засобами індивідуального і колективного захисту, 
~г.ходити обов’язкові медичні огляди. Можуть бути додатково передбачені і інші обов’язки 
:з г -півників по узгодженню з уповноваженим представником ради трудового колективу.

5 56. Власник (уповноважений ним орган) зобов’язаний відшкодовувати працівникам фізичні 
з пгтки, завдані пошкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язків, а 
-із-сож моральні збитки, завдані внаслідок небезпечних або шкідливих умов праці, на умовах і в 

рядку, передбачених статтями 173, 173-1 КЗпП України, статтями 11-13 Закону України

/



• - г :  ;■ : граці» та іншими законодавчими актами.

І Г  Нг _  ннихи зобов’язуються використовувати надані їм у користування (розпорядження 
-аш с - — : ас той. техніку й інше майно власника лише у службових цілях.

_-_д -дстрація зобов’язана планувати заходи по підготовці підприємства до роботи і 
аса - : - : зий період в строк до 15 жовтня поточного року на наступний за звітним рік.

5 3  Чсд іністрація зобов’язана проводити видачу мила відповідно до Переліку професій т; 
т у  щезників, яким безоплатно видається мило за виконання робіт, пов’язаних і: 
з . ' * : -: - ям тіла, що є невід'ємною частиною даного Колективного договору.

1 - І  : ;:х інших питань безпеки, гігієни праці, виробничого середовища, порядку організапі
пгс_с _д -істранії та працівники користуються положеннями Закону України «Про охорон}

і р  « и г  зобов'язаний:

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження : 
ш г '- -ч и . механізмами, устаткуванням та іншими засобам!
- : гннлтва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

додержувати зобов'язань щодо охорони праці;

проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

співпрацювати з власником або уповноваженим ним органом у справі організації 
; _ счних та нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усуненню 
дь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людей, які 

в: гд оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свогс 
гезд: середнього керівника або іншу посадову особу;

- обов’язково, якщо це необхідно, користуватися засобами колективного те 
ндивідуального захисту;

- своєчасно проходити періодичний медичний огляд;

вносити пропозиції відносно ліквідації можливих аварійних ситуацій;

- виконувати інші вимоги з питань охорони праці.

: - ' .  На роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних 
: забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам 

: вдаються безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші 
ісоои індивідуального захисту.

Власник або уповноважений ним орган зобов'язується організувати комплектування 
т і утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативних актів про охорону 
драпі.

5 -2. Працівники зобов'язані знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, 
травила поведінки з машинами, механізмами, устаткуванням, іншими засобами виробництва, 
користуватися засобами індивідуального і колективного захисту, проходити обов'язкові
медичні огляди.



VI РОЗДІЛ

6. ПРАЦЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЖІНОК

т  І їм. які мають дітей шкільного віку у повній сім'ї, та батькові, який виховує дитин
п ' ггі без матері, на прохання працівника надається 1-го вересня одноденна відпустка б 
і" :7 . ? ;ння заробітної плати.

7.1 При наявності коштів на підприємстві надається одноразова матеріальна допомо 
жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років, або виховують чи утримую 

: ■:;-інвалідів (КЗпП ст. 185).

U  При наявності коштів на підприємстві надається одноразова матеріальна допомога жінкг 
івдадках:

- : • п : жінка вперше вступає до шлюбу згідно Додатка № 4 до даного Колективного договор}

- vszzc жінка відноситься до категорії, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф 
д -: Додатка № 4 до даного Колективного договору;

- гег.о жінка є інвалідом, або інвалідом є її дитина згідно Додатка № 4 до даного Колективно 
ллловору;

- гг н народженні дитини згідно Додатка № 4 до даного Колективного договору.

- При наявності коштів на підприємстві виплачувати за рахунок підприємства 50% вартос 
■ ттзхи <матері та дитини» для матерів-одиночок, жінкам, які виховують або утримують діте
- жаіідів, жінкам, що мають дітей віком до чотирнадцяти років при наявності медично:

- . -: вку про гостру необхідність за станом здоров’я жінки проведення оздоровчих заход 
ПЗпПст.185).

• 5 При наявності коштів на підприємстві виплачувати за рахунок підприємства 50% вартос
- дівки до санаторіїв та будинків відпочинку вагітним жінкам при наявності медичної 
ї ;:-:евку про гостру необхідність за станом здоров’я жінки проведення оздоровчих заход 
ПЗпП ст.185).

• - При наявності коштів, за поданням начальників структурних підрозділів проводи- 
д: річне преміювання жінок-працівниць підприємства до Міжнародного жіночого свята
:;:  езня за рахунок підприємства.

- * На прохання жінки, яка має дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, в тому чис
. що знаходиться під її опікою, або здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно ; 

« пічного висновку, встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждеї
- :лП ст.56, КзпП ст.179).

: ' Надавати додатково оплачувану відпустку жінці, яка має двох і більше дітей віком до ]
- дів або дитину-інваліда, одинокій матері (батькові, який виховує дитину-школяра) в ton



- ' тілу, що знаходиться під її опікою (Закон України «Про відпустки», ст.19).

т - грохання жінки/чоловіка, яка/який один виховує або утримує дитину-інваліда. а 
і ш ;» твору дитину (порок серця, онкологія та інше), за згодою Адміністрації та 
и дкенням первинної профспілкової організації надавати відпустку без збережені 
■сесстної плати до 6-ти місяців для проведення медичного обстеження та лікування 
я т і : - :  м при наявності необхідних медичних висновків про необхідність проведення цьо: 
я  т  л  ічн я  або лікування.

- У На прохання одинокої жінки, яка має одного одинокого тяжкохворого із батьків. 
ж : - Адміністрації та за погодженням первинної профспілкової організації, надава' 
і д ” стху без збереження заробітної плати до 6-ти місяців для догляду за ним при наявнос 
Я: г їдких медичних висновків про необхідність цього догляду.

т На прохання жінки надавати відпустку по догляду за дитиною до 3-х років або 
■ - : до 6-ти років, при наявності медичного висновку. На цей час зберігати за жінко 

ке місце.

т 1 : У езпечити медичним оглядом жінок -  працівниць підприємства в термін, встановлені 
\ЮЗ України.

і Не залучати до роботи у нічний час, надурочних робіт та робіт у вихідні і святкові дні. і 
кадгаздяти у відрядження вагітних жінок, жінок-інвалідів, жінок, які мають дітей віком ; 
д : років (ЗУ «ПОП», ст.12, КЗпП ст.176).

- Не залучати до надурочних робіт та робіт у вихідні і святкові дні, не направляти
- дг -дження жінок, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інватід 
У: : годи жінки (КЗпП ст. 177).

■ 5. Створити для вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років наїеж 
:=и дія подальшого виконання ними трудових обов’язків відповідно до наданих медичні

- енозків. Надавати відповідні відпустки у зв’язку з вагітністю, пологами і доглядом 
дитиною; приєднувати щорічні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (КЗпП ст.17

- : Жінкам, що мають дітей віком до півтора року, надавати додаткові оплачувані перері 
п*  “снування дитини (КЗпП ст.183).

т. ~ Жінкам, що мають дітей віком до чотирнадцяти років та відпрацювали на підприємст 
- -Д  трьох років, надавати путівки до санаторіїв та будинків відпочинку першочергово (КЗп

-  183) .



РОЗДІЛ VII

7. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

У :ови трудового договору не можуть погіршувати умови праці робітника порівняні
жсеодавством.

'У  Кожний прийнятий на роботу до підприємства працівник зобов’язаний ознайомитис: 
«м: гімн Колективного договору.

За льнений працівник зобов’язаний відшкодувати підприємству заподіяні збитки у р; 
т< т лгння ним вимог договору про матеріальну відповідальність.

* 4. Згідно Закону України «Про професійний розвиток працівників» Адміністрап 
‘ л~7"-:мства має право проводити атестацію працівників не частіше ніж один раз на три рою

- естапія проводиться за рішенням роботодавця відповідно до Положення про проведеш 
Е-естапії (Додаток № 9 до цього Колективного договору). Склад атестаційної комісії, граф 

- асдення атестації, інформація про проведення атестації доводиться до відома працівник 
Я; лізніше ніж за два місяці до її проведення.

Проведення атестації здійснюється згідно Закону України «Про професійний розвито 
ц-___з:ників» та Положенням про атестацію, що є невід’ємною частиною цього Колективног 
. гоя гру (Додаток № 9).



Р О З Д І Л  VIII

8. ОПЛАТА ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

4 3 :• шл ату заробітної плати проводити за місцем роботи грошовими знаками У краї
ж: - - -г-звати виплату авансу до 26 числа за фактично відпрацьований час, остаточт
- : ахунок здійснювати до 10 числа.
42. Виплату заробітної плати проводити згідно ст.15 Закону України "Про оплату пра 
у тер дочерговому порядку.
‘ В держуватися Закону України "Про оплату праці" та вимог Кодексу законів про пра
2* сазяи.
І - І тганізацію оплати праці підприємство здійснює самостійно, дотримуючись нор> 
гаінтін, передбачених відповідними законами та "Положенням про оплату пралі 1 

■: : г іжремсервіс» ЗМР на 2017 рік."
12 2 : рмування оплати праці здійснювати на основі тарифної системи, яка включає тарис 
. . тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характериств
'т : дій згідно «Положення про оплату праці КП «Запоріжремсервіс» ЗМР на 2017 рік».

Мінімальна тарифна ставка (оклад) за просту некваліфіковану працю у розм 
ш : дтткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, а мінімальну тарифну стаь
- ' “-піка 1 розряду в розмірі не менше 120 відсотків розміру прожиткового мінімуму з 
тгппездатних осіб.
4 ” Коефіцієнти співвідношень розмірів мінімальних місячних посадових окладів керівник 

* : есіоналів, фахівців та технічних службовців до мінімальної тарифної ставки робітника 
* зс*зу основного виробництва згідно Додатку № 1 до даного Колективного догово 

2 : тоження про оплату праці КП «Запоріжремсервіс» ЗМР на 2017 рік»),
І На період подолання фінансових труднощів (тимчасово на строк не більше 6 місяців) мо: 

т? передбачена оплата праці нижче від норм, визначених Угодою, але не нижче і 
-дзних норм і гарантій з оплати праці, передбачених ст. 14 Закону України "Про опла 

Ч -п ").
і - . тарифікацію робіт і присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам проводити згід 

: ;но-кваліфікаційного довідника (ст.96 КЗпП України).
І  На поточний рік встановити коефіцієнти співвідношень розмірів мінімальних місячні 

.7 * ф них ставок (посадових окладів) працівників до встановленої територіальною угоде 
а - альної місячної тарифної ставки згідно додатків.
і До тарифних ставок і посадових окладів можуть установлюватися доплати і надбаві 
■~дно «Положення про оплату праці КП «Запоріжремсервіс» ЗМР на 2017 рік».
1 2. Оплату щорічних відпусток здійснювати згідно ст. 21 Закону України "Про відпустки", 
і : При виплаті щомісячної заробітної плати видавати працюючим розрахунковий лист 
і  _ ізкою загальної суми з розшифровкою по видам виплат, розмірів і видів утримань 
з . : : г згної плати, суми заробітної плати, що підлягає виплаті.
І  - Забезпечити гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, положеі 

■ греміювання, виплат винагород, інших заохочувальних і компенсаційних виплат.



РОЗДІЛ IX

9. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТИ ДЛЯ ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ

- Передбачити систематичне підвищення рівня обізнаності працівників з проблема 
• Гідними з ВІЛ/СНІДом, його впливом на здоров’я та економіку, а також підвите 

з ; : •-ттзності профілактичних заходів.

1 1 Впровадити інформаційно-просвітницькі заходи для здобуття знань і формуваї 
*' — -:=их навичок щодо зменшення вразливості до інфікування ВІЛ, запобігання поширеї 
: ВШ/СНІДу та туберкульозу, недопущення випадків дискримінації працівники
■ * ш захворюваннями.

1 і Зхлючити заходи та зобов’язання, спрямовані на пропагування здорового способу жи 
. Тережного ставлення до свого здоров’я, попередження та профілактику серцево-судинних 

-■ ” -п-:о-мозкових захворювань.



РОЗДІЛ X

10. УТВЕРДЖЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСШЛЬСІ

- . Передбачити заходи спрямовані на формування свідомого ставлення суспільсі 
2гез печення тендерної рівності в галузі охорони праці та промислової безпеки. В я 
-: 'хідні заходи до створення безпечних для життя і умов праці.

1 Включити положення щодо забезпечення рівних умов та можливостей жінок і чолов:

і і Передбачити підбір кадрів на посади керівників, їх заступників, керівників струюу 
і : :  : зділів, професіоналів не за ознаками статті або вікуч а керуючись критерієм ] 
зг і  гсіоналізму працівника.



РОЗДІЛ XI

ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ

11 Адміністрація визнає діяльність на підприємстві уповноваженого представника трудового 
« :>диву, як представника трудового колективу по вирішенню питань трудових відносин,
ш х  бітної плати, соціальних пільг та гарантій працівників.

1 Підприємство гарантує свободу організації і діяльності ради трудового колективу, 
іг ьедення в неробочий час загальних зборів трудового колективу.

І 3 Надавати безкоштовно первинній профспілковій організації необхідні приміщення з 
гзткуванням (оргтехніка, меблі), освітленням, опаленням, прибиранням для повсякденної 

- г: ти та проведення зборів працівників підприємства, та за необхідності транспортний засіб.

- Перераховувати кошти профспілковій організації на культурно-масову, фізичну і 
: : ровчу роботу в розмірі не менше ніж 0,5% фонду оплати праці (ст. 44 Закону «Про 
пхсесійні спілки»).



РОЗДІЛ XII

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачен 
договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

ф

12.2. Суперечки між Сторонами вирішуються в порядку, встановленому 
законодавством України.

12.3. Притягнення до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідали 
виключає цивільної, матеріальної чи інших видів відповідальності винних осіб.

С



РОЗДІЛ XIII

13. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

13Л. Сторони зобов’язуються:
#

13.1.1. Визначити осіб, відповідальних за виконання окремих положень Колективного 
договору, та встановити терміни їх виконання на періодичних зустрічах Адміністрації 
Профспілкового комітету, інформувати сторони про хід виконання Колективного догс

13.1.2. Щорічно, у другому кварталі наступного за звітним року, звітувати про хід в 
Колективного договору з оформленням відповідного акту, заслуховувати звіти д 
Пдприємства та голови профспілкового комітету про реалізацію взятих на себе зобов 
з агальних зборах трудового колективу.

13.1.3. Положення Колективного договору поширюються на всіх працівників підщ 
незалежно від того, чиє вони членами профспілки, і є обов’язковими як для адміністр< 
для працівників підприємства.

13.1.4. У разі несвоєчасного виконання, невиконання положень Колективного де 
аналізувати причини та вживати термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації.

Осіб, винних у невиконанні положень Колективного договору, притягти до відповіла 
згідно з чинним законодавством.

13.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

13.2.1. Вимагати від власника або уповноваженого ним органу розірвання трудового до; 
з директором підприємства, якщо він порушує законодавство про працю, не ві 
зобов’язань за Колективним договором (ст. 45 КЗпП України).

13.3. Контроль за виконанням Колективного договору здійснюється безпосередньо Стор 
чи уповноваженими ними представниками за обумовленою Сторонами згодою (в пись 
або усній формі).



РОЗДІЛ XIV

14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками Сторін. 
Строк дії цього договору — до 31 грудня 2025 року.

#

14.2. Після закінчення терміну дії Колективного договору його положення продовжують діяти 
до прийняття нового Колективного договору.

14.3. Зміни і доповнення до цього Колективного договору протягом терміну його дії можуть 
вноситися лише за взаємною згодою Сторін.

14.4. Даний Колективний договір підписаний у трьох примірниках, які знаходяться у кожної із 
Сторін та в районній адміністрації Запорізької міської ради по Дніпровському району, та 
мають рівноцінне юридичне значення.

(підпис власника або уповноваженої ним особи) (підпис представника трудового колективу)

Р-
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ПОЛОЖЕННЯ
Про оплату праці на 2019 рік комунального підприємства

«Запоріжремсервіс» ЗМР
І. Загальні положення.

1.1. Основні законодавчі документи, на основі яких формується «Положення про оплату 
таці комунального підприємства «Запоріжремсервіс»:

- Закон України «Про оплату праці» від 01.05.1995 року (зі змінами і доповненнями).

- Кодекс Законів про працю України від 01.06.1972 року (зі змінами і доповненнями).

- Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

- Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 
: 6.12.2016 року № 1774-УШ.

- Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 року №504/96-ВР (зі змінами і 
доповненнями).



- Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
■■вання загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду 
праці» від 28.12.2014 року № 77-УІІІ.

- Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України 
: 1.2004 року № 5.

- Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату 
від 28.09.2005 року № 286.

- Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2010» наказ 
живстандарту України від 28.07.2010 року за № 327 (зі змінами і доповненнями).

- Зміни та доповнення до Територіальної галузевої угоди між Запорізькою міською 
та Запорізькою обласною організацією профспілки працівників житлово-комунального

:-гства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення на 2016-2018 роки 
ш >ііі пін та доповнення (далі по тексту «Галузева угода»).

, * *

1 2. Відповідно до положення Закону України «Про оплату праці» заробітна плата -  це 
шш- -  : тода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник, 
я ш } -  : вноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

1.3. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, 
ш  : ес нно - ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності

1 4. Джерелом коштів на оплату праці є частина доходу, одержаного внаслідок 
т* і трської діяльності підприємства та кошти бюджету міста.

1.5. Дане «Положення» діє до укладання нового.

II.Структу ра заробітної плати.

1 1. Основна заробітна плата -  це винагорода за виконану роботу, відповідно до 
жг : злених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадових обов’язків) за 
т с  і : :-:лми ставками (окладами) і відрядними розцінками для робітників та посадовими 
к л - ш  для керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців.

1.2. Додаткова заробітна плата -  це винагорода за працю понад установлені норми, за 
я в : : з: у спіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, 
тг 2.з~1  і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії пов’язані з 
я в  елнням виробничих завдань.

До складу фонду додаткової заробітної плати входять:

2.2.1. Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів у розмірах, 
■вслоаяених чинним законодавством, за:

- суміщення професій (посад);

- розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт;

- виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника;

- роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці;

- за робочий день з розділенням зміни на дві частини (з перервою в роботі понад дві
--л з ї з з н ) ;



- інтенсивність праці та особливий характер роботи;

- роботу у вечірній час;

- роботу у нічний час;

- високу професійну майстерність;

- класність водіям легкових та вантажних автомобілів;

- високі досягнення у праці;

- ненормований робочий день водіям автомобілів;

- інші надбавки та доплати, передбачені чинним законодавством.

2.2.2. Премії та винагороди, що мають систематичний характер, інші заохочувальні та 
: е :аційні виплати сплачуються у випадку прибуткової діяльності підприємства залежно 

: дзнсових можливостей.

22.3. Оплата роботи в надурочний час і у святкові та неробочі дні у розмірах, 
е  : зленим чинним законодавством.

2.2.4 Суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників. 

2.2.5. Оплата за невідпрацьований час:

- оплата, а також відшкодування суми грошових компенсацій у разі невикористання 
■ ппнх відпусток та додаткових відпусток працівникам, а саме: жінці, яка працює і має двох 
” -Льше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій 

г  патьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування 
г  з лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, у розмірах, 
і '  злених чинним законодавством;

- оплата спеціальної перерви в роботі у випадках, передбачених законодавством, оплата 
Е 5-ого часу неповнолітнім;

- оплата відпусток, у зв'язку з навчанням у середніх навчальних закладах, у професійно- 
них навчальних закладах, у вищих навчальних закладах, навчальних закладах 
нпломної освіти та аспірантурі;

- оплата додаткових відпусток, що надаються відповідно до Закону України «Про статус 
.оьний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

- інші випадки, передбачені чинним законодавством.

2 3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати включають винагороди та премії, 
ть разовий характер, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не 

з : злені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними 
норми.

22о них належать:

2.3.1. Винагороди та заохочення, які мають разовий характер:

- премії за виконання важливих та особливо важливих завдань;
: дворазові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці -  до ювілейних, 
пам’ятних дат та інше.

2 3.2. Матеріальна допомога, що має систематичний характер (на оздоровлення).



133. Виплати соціального характеру:

• вартість путівок працівникам та членам їхніх сімей на лікування та відпочинок за 
коштів підприємства та інше.

- вартість поїздок вихідного дня для відпочинку робітників підприємства ( виходячи з 
здх можливостей підприємства).

III. Порядок здійснення оплати праці, форми оплати праці.

З і. Оплата праці на підприємстві здійснюється відповідно до ст. 97 КЗпП України на 
--вифної та інших систем:

-погодинних тарифних ставок для робітників;

- посадових окладів для робітників;
І  . .  • V

- посадових окладів для керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців;

- відрядних розцінок робітників;

- тощо.

3.2. Оплату праці директору КП «Запоріжремсервіс» ЗМР проводити згідно з умовами 
іу, укладеного з міським головою та на підставі чинного законодавства (ст. 20 Закону
<Про оплату праці»).

3.3. Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму
- е нижче розміру мінімальної заробітної плати.

3.4. Норми Положення, що допускають оплату праці нижче від норм, визначених 
:ьною, галузевою (міжгалузевою) або територіальною угодами, але не нижче від 
них норм і гарантій в оплаті праці, можуть застосовуватися лише тимчасово на період

фінансових труднощів підприємства терміном не більш як шість місяців.

3.5. Визначити, що видом діяльності КП «Запоріжремсервіс» ЗМР, є ті що внесені до 
ІОУ у встановленому законодавством порядку.

3.6. Мінімальну тарифну ставку (оклад) за просту некваліфіковану працю у розі 'рі 
•ового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, а мінімальну тарифну ставку 
-а І розряду в розмірі не менше 160 відсотків розміру прожиткового мінімуму для 
атних осіб.

3.7. Згідно вимог діючої Територіальної галузевої угоди застосовувати єдину сітку 
“ гзрядних тарифних коефіцієнтів для робітників працюючих на підприємстві :

Туряд І II III IV V VI
1,0 1,08 1,2 1,35 1,54 1,8

- коефіцієнти співвідношень мінімальної тарифної ставки робітника 1-го розряду 
“ої тарифної ставки) за видами робіт за окремими професіями в КП «Запоріжремсервіс» 

до встановленої Територіальною галузевою угодою мінімальної тарифної ставки робітника 
-: .ряду згідно з додатком № 2 цієї угоди;



Визначити основним видом діяльності (робіт) -  ремонт, налагодження,обслуговування 
:анітарно-технічного і іншого устаткування, поточний ремонт житлового фонду.

- коефіцієнти співвідношень розмірів мінімальних місячних посадових окладів 
• ерівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців до мінімальної тарифної ставки 
робітника 1 розряду основного виробництва згідно Додатку № Ідо Положення;

Зазначені коефіцієнти є обов’язковими гарантіями в оплаті праці.

3.8. Посадовий оклад заступника головного бухгалтера встановлювати на 10% нижче 
"осадового окладу головного бухгалтера.

3.9. Виплачувати заробітну плату два рази на місяць: за фактично відпрацьований час -  
12 числа поточного місяця, остаточний розрахунок -  7 числа наступного місяця (ст. 115 КЗпП 
України).

3.10. Проводити індексацію заробітної плати згідно з чинним законодавством 
ст. 33 Закону України «Про оплату праці»).

3.11. При обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку оплати періоду 
відпустки, тощо проводити коригування заробітної плати згідно п.10 «Порядку обчислення 
.ередньої заробітної плати», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
13.02.1995 року № 100 з урахуванням фінансових можливостей підприємства.

3.12. Поряд з основною заробітною платою встановлювати:

3.12.1. Гарантовані додаткові надбавки і доплати до тарифних ставок і посадових 
складів, передбачених Галузевою угодою, діючим Положенням та затверджені директором 
підприємства.

Найменування доплат і надбавок Розміри доплат і надбавок
Доплати

За суміщення професій ( посад) Доплати одному працівникові максимальними 
розмірами не обмежуються і визначаються 
наявністю одержаної економії за тарифними 
ставками і окладами суміщуваних посад працівників

За розширення зони обслуговування або 
збільшення обсягу робіт

Доплати одному працівникові максимальними 
розмірами не обмежуються і визначаються 
наявністю одержаної економії за тарифними 
ставками і окладами, які могли б виплачуватися за 
умови нормативної чисельності працівників

За виконання обов'язків тимчасово 
відсутнього працівника

До 100% тарифної ставки (окладу) відсутнього 
працівника

За роботу у важких і шкідливих умовах 
праці у Додатку 2 до Положення

За роботу у важких і шкідливих умовах праці -  4,8 
та 12 відсотків. Обов’язковою передумовою доплат 
є атестація робочих місць за умовами праці.

За робочий день з розділенням зміни на 
дві частини (з перервою в роботі понад 
двох годин)

До 30% тарифної ставки (окладу) за фактично 
відпрацьований час

За інтенсивність праці працівників До 12 % тарифної ставки (посадового окладу)



ІЛ -  роботу у  в еч ір н ій  ч ас  з 18 д о  22 
-інн (при  б агато зм ін н о м у  реж и м і 

р іб о т и )

20%  го д и н н о ї тар и ф н о ї ставки  (окладу, посадового  
окладу) за  кож н у  годин у  р о б о ти  в цей  час

1  :.і роботу  в н іч н и й  час 35%  год и н н о ї тар и ф н о ї ставки  (посадового  окладу) за  
кож ну годин у  роб оти  в  ц ей  час

[. г керівництво б р и гадо ю  (б ри гади ру , не 
і явл ен о м у  в ід  о сн о в н о ї р о б о ти )

ШШ щ » ■

Д оп лата  ди ф ер ен ц ію ється  залеж н о в ід  к ількості 
роб ітни ків  у  бригаді:
- в ід  5 до  10 чол. - 2 5 %  м ісяч н о ї тари ф н о ї ставки 
розряду, п ри своєн ого  бригади ру;
- пон ад  10 чол. - 35%  м ісяч н о ї тари ф н о ї ставки 
розряду, п ри своєн ого  бригади ру;
- пон ад  25 чол. -  50%  м ісяч н о ї тари ф н о ї ставки  
розряду, при своєн ого  бригадиру.
Л анковим , якщ о  ч и сельн ість  лан ки  перевищ ує 5 
чоловік , встан овлю ється  д о п л ата  у  розм ір і до  50%  
в ідп овідно ї до п л ати  бригадиру.

І З .  ви користан ня в р о б о т і д ез ін ф іку ю ч и х  
■ Ш вию чих засоб ів

Д о 12%  м ісяч н о ї тар и ф н о ї ставки  посадового  окладу

_ 3 - ненорм ований  р о б о ч и й  д ен ь  вод іям
.Я'ОМОбІЛІВ

В одіям  легкови х  автом об іл ів  у  розм ір і до  25%  
встан овлено ї м ісяч н о ї тар и ф н о ї ставки за  
відп рацьован ий  час водієм .

заб езп еч ен н я  м ін ім ал ьн о ї Д оп лата  до  р івн я  м ін ім ал ьн о ї зароб ітн о ї плати  згідло  
іч пун ктом  3 і Зякон у  V кряїни  «П ро опляту  прятті»

II иробітної плати

Н адбав к и

&  з лсоку п р о ф ес ій н у  м ай стер н ість Д и ф ер ен ц ій о ван і н ад б ав ки  д о  тар и ф н и х  ставок  
роб ітни ків :
III р о зр яду  -  12 %  т а р и ф н о ї ставки  (окладу) за  
ф акти чн о  в ід п р ац ьо ван и й  час

IV  р о зр яду  -  16 %  тар и ф н о ї ставки  (окладу) за  
ф акти чн о  в ід п р ац ьо ван и й  час

V  р озряду  -  20  %  т ар и ф н о ї ставки  (окладу) за  
ф актично  в ід п р ац ьо ван и й  час

V I р о зр яд у  і ви щ е -  д о  24  %  т ар и ф н о ї ставки  
(окладу) за  ф акти ч н о  в ід п р ац ьо ван и й  час

Ь -  класн ість  во д іям  л егк о в и х  і 
■ Я- ■ ~ аж них авто м о б іл ів

1 класу  -  25 %  в стан о в л ен о ї тар и ф н о ї ставки  
(окладу) за  ф акти ч н о  в ід п р ац ьо ван и й  ч ас  вод ієм ;
2 класу  -  10 %  в стан о в л ен о ї тар и ф н о ї ставки  
(окладу) за  ф акти ч н о  в ід п р ац ьо ван и й  час водієм ;

Ш . високі д о сягн ен н я  у  п рац і Д о  50%  п о сад о во го  о клад у



кавні нагороди (ордена, медалі,

^ грамоти ВРУ, КМУ.
знання особливо важливої роботи 

■ клон її виконання

До 20% посадового окладу

До 50% посадового окладу.

Р ззмір встановлених доплат та надбавок залежить від обсягу та якості виконання 
завдань і підлягає зміні у разі зміни обсягу та якості виконання виробничих

5 13. Здійснювати преміювання працівників за результатами праці у розмірі до 100% 
. -Положенням про преміювання», наведеному у Додатку № 3.

5 14. Для посилення матеріальної зацікавленості працівників на підприємстві 
кувати систему одноразових заохочень відповідно до «Положення про надання 
шої допомоги та одноразового заохочення », наведеного у Додатку № 4.

5 15. Розміри виплат додаткової заробітної плати залежить від результатів роботи 
або його особистого вкладу в кінцеві результати роботи підрозділу (підприємства) 

ть змінюватися виходячи з фінансових можливостей підприємства.

З .6. Фахівці окремих професій та посад, а саме:

Інженера аварійної служби, слюсарі-сантехніки, електромонтери, водії, 
озварники, майстри аварійної служби, диспетчера аварійної служби, сторожа, 

ники замовлень, працюють по річному сумарному графіку робочого часу, 
ня оплати праці здійснюється за фактично відпрацьований час згідно затверджених

: 17. При виплаті щомісячної заробітної плати видавати працюючим розрахунковий лист 
:<ою загальної суми з розшифровкою за видами виплат, розмірів і видів утримань із 
ї плати та суми заробітної плати, що підлягає виплаті.

' .8. Запроваджувати нові, або змінювати діючі на підприємстві умови оплати праці, за 
н-гням з профспілковою організацією, у разі погіршення умов оплати праці повідомляти 
працівників не пізніше як за два місяці до їх запровадження або зміни (ст.103 КЗпП

IV Порядок надання та оплата відпусток

щорічні відпустки робітникам КП «Запоріжремсервіс» ЗМР надавати по графіку, 
-еному директором і узгодженому з профкомом за фактично відпрацьований час.

- '. Тривалість щорічної відпустки директора обумовлюється контрактом.

-.2. Оплату щорічних тарифних відпусток здійснювати згідно ст.21 розділу V Закону 
:Про відпустки».

-.3. Період надання щорічної відпустки, в межах встановлених графіком, узгоджується 
- Ттником та адміністрацією підприємства, та про дату початку відпустки повідомляти 

•а не пізніше, як за два тижні до встановленого графіком періоду.

-.4. Гарантована тривалість щорічної оплачуваної відпустки для всіх категорій 
і згідно ст.6 Закону України «Про відпустки» становить -  24 календарних дні.

-.5. Надавати додаткові відпустки за умови праці:



- працівникам за умови праці та часу зайнятості на роботах із шкідливими і важкими 
ч : вами праці, на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих 
я : бничих факторів, в залежності від результатів атестації робочих місць відповідно Додатку 
* 5:

- працівникам з ненормованим робочим днем відповідно Додатку № 6;

- членам добровольчої народної дружини по охороні громадського порядку та об’єктів 
і  Запоріжремсервіс» ЗМР відпустку тривалістю 3 календарних дні.

4.6. Встановлювати тривалість та порядок надання щорічної, основної, додаткової та
■ длльної відпусток згідно з Кодексом Законів про працю України та Законом України «Ііро 
яшг.стки».

4.7. На прохання працівника, щорічну відпустку може бути поділено на частини будь-
■ тривалості, за умови, що основна безперервна її частина становитиме 14 календарних днів 
сг 12 Закону України «Про відпустки»).

І  * '  V  ’

4.8. За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою 
«я "тнсацією. При цьому, тривалість наданої працівникові щорічної та додаткової відпусток, 
ш -: ьинна бути менш ніж 24 календарних дні (згідно ст.24 Закону України «Про відпустки»).

4.9. Надавати робітникам, які навчаються без відриву від виробництва в навчальних 
х з вечірньою та заочною формами навчання, додаткові відпустки в порядку та ;іа 
передбачених чинним законодавством.

4.10. Працюючим жінкам, що мають двох або більше дітей віком до 15 років, або 
. -інваліда, чи яка усиновила дитину, одиноким матерям, батькові, який виховує дитину 
ггері, а також опікуну малолітньої дитини надавати додаткову оплачувану відпустку на

передбачених діючим законодавством.

4.11. Надавати працівникам відпустки без збереження заробітної плати, за сімейними 
чнами та з інших причин, на термін, обумовлений угодою між працівником та

Запоріжремсервіс» ЗМР, але не більше 15 календарних днів на рік (ст.26 п.1 Закону 
«Про відпустки»), за їх заявами. У

ник фінансово-економічної служби Демченко О.І.



Додаток № 1

: - єно: 
первинної 

: г тонізації
(

41137291

\/ф ф
Т.Ф.Пасоваш

Затверджено: 
эектор КП «Запоріжремсервіс» ЗМР

С.В.Ращепкін

Коефіцієнти
співвідношень розмірів мінімальних місячних посадових окладів керівників,

■ гофесіоналів, фахівців та технічних службовців до мінімальної тарифної ставки 
ж' ~япка 1 розряду основного виробництва (мінімального посадового окладу (ставки)

працівника основної професії)
Найменування посад Коефіцієнти співвідношень

чисельність 
працюючих від 
50Ідо 1000 чол.

чисельність 
працюючих від 

100Ідо 5000 чол.
Керівники до ЗО до 60

_нректор (генеральний директор, начальник, 
інший керівник)

Посадовий оклад 
визначається 
власником у 

контракті
• 'енеджер (управитель житлового будинку 

(групи будинків)

Посадовий оклад 
визначається 
власником у 

контракті
2,8-4 2,8-4

Головний інженер
Заступник директора, головний бухгалтер
Головні: економіст, енергетик, механік, 
технолог, диспетчер та інші начальники 

служб
їачальники виробничих, технічних, планово- 

економічних та інших функціональних 
відділів

3,0 3,15

Начальники інших відділів, лабораторій, 
бюро, служб, районів

2,5 2,7

-спальники цехів, дільниць, виконавці робіт 2,4 2,5
Майстри 1,8-2,1 1,8-2,1

Професіонали 1,8-2,2 1,8-2,2
Фахівці 1,7-2,0 1,7-2,0

. ехніки усіх спеціальностей, лаборанти 1,23- 1,47 1,23- 1,47
Технічні службовці 1,2- 1,7 12- 1,7

ові оклади головного інженера, заступника директора, головного бухгалтера, 
економіста, енергетика, механіка, технолога, диспетчера та інших, начальників 

встановлюється на 10-50% нижче посадового окладу керівника.
Ьстуаникам головного інженера, директора за напрямом, головного бухгалтера, 

ка служби, дільниці, лабораторії, відділу та іншим заступникам посадовий оклад 
люється на 10-40% нижче посадового окладу свого безпосереднього керівника, 

структурних підрозділах, що входять до складу головного підприємства (з

Демченко О.І.



Додаток № 2

Затверджено: 
Директор К1І «Запоріжремсервіс» ЗМР
а

С.В.Ращепкін

Перелік служб та професій, які підлягають атестації робочих місць

-огоджено:
: ова первинної ^  

ггофорганізації

Т.Ф.Пасова

Найменування служб
Відокремлений підрозділ муніципальна 

аварійна служба

Автотранспортна служба

П,4Х  X» >  м»с* Х  X

: ; : нтно-виробнича служба

Професії працівників підприємства
Слюсар-сантехнік; 

Слюсар-ремонтник (насосна група); 
Електрогазозварник; 

Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування; 

Водій автотранспортних засобів (легкові 
авто);

Машиніст автовишки та 
автогідропідіймача;

Машиніст екскаватора; 
Верхолаз;

Муляр;
Тесляр;

Маляр;
Слюсар по ремонту авто; 

Слюсар-ремонтник (мала механізація); 
Водій автотранспортних засобів (легкові 

авто);
Водій автотранспортних засобів 

(вантажні авто);
Тракторист;

Машиніст автовишки та 
автогідропідіймача;

Машиніст екскаватора; 
Стропальник;

Машиніст крана автомобільного.
Слюсар-сантехнік;

Слюсар-ремонтник;
Електрогазозварник;

Бляхар;
Маляр;
Столяр;
Тесляр;

Покрівельник рулонних покрівель та 
покрівель із штучних матеріалів; 

Муляр;
Токар;

Верхолаз;
річник;

Демченко О.І.



Додаток № З

Погоджено: 
Голова первинної 
рофорганізації

Т.Ф.Пасова
'

\ ш

.

Затверджено: 
Директор КП «Запоріжремсервіс» ЗМР

«ЗАП0Р1Ж РЕМ СЕГ

С.В.Рагцепкін

ПОЛОЖЕННЯ

Про преміювання робітників КП «Запоріжремсервіс» ЗМР

1. Дане положення про преміювання вводиться з метою підвищення матеріальної 
зілікавленості робітників КП «Запоріжремсервіс» ЗМР для забезпечення своєчасного та

::ного виконання покладених обов’язків, усунення аварійних ситуацій у житлових будинках, 
: : :  рудах, будівлях, з обов’язковим врахуванням якості та ефективності їх роботи, вагомості 

: :  сонального внеску кожного в загальні результати роботи підприємства.
2. Преміювання працівників проводиться щомісячно за рахунок коштів фонду оплати 

ілілі за умови відсутності заборгованості із заробітної плати та виходячи з фінансових 
« г'ливостей підприємства.

3. У разі погіршення фінансового становища підприємства, розмір премії може бути 
і ." шовлено в межах наявності коштів, або дія даного Положення про преміювання працівників

лтшнена.
4. Премія виплачується разом із заробітною платою за звітний період.
5. Премія нараховується за виконання основних техніко-економічних показників 

зої частини фінансового плану підприємства за місяць (квартал, рік), за підготовку 
звого фонду до експлуатації в осінньо-зимовий період, по результатам роботи в зимових

без аварійних ситуацій, до державних та професійних свят.
6. Премія може нараховуватись як окремим працівникам, так і окремим відділам 

ст - :ам, управлінням) у розмірі до 100 відсотків від посадового окладу (Додаток 3.1).
". Премія нараховується робітникам КП «Запоріжремсервіс» ЗМР на посадовий оклад.
8. За рішенням директора КП «Запоріжремсервіс» ЗМР та у визначених ним розмірах 
никам може бути виплачена одноразова премія за сумлінну працю, виконання особливо 
их завдань, а також додаткова премія до державних та професійних свят та ювілейних

ого
9. Робітникам, прийнятим на роботу в звітному місяці, премія за відпрацьований час 

місяця, може бути виплачена по рішенню адміністрації.
10. Робітникам, які відпрацювали неповний місяць в зв ’язку із переходом на іншу 
в галузі житлово-комунального господарства, або виборні органи, виходом на пенсію, 
м до лав армії, вступом в учбові заклади, звільненням в зв ’язку із скороченням штату та
поважних причин, нарахування премії проводиться за фактично відпрацьований час 

; звітному періоді.
1. Робітникам, які відпрацювали неповний місяць в зв ’язку із звільненням за вла 'ним 

або з інших, ніж визначено у п.13 причин, премія не нараховується.
'2. Премії не нараховуються працівникам КП «Запоріжремсервіс» ЗМР за час відпуст к, 
зої непрацездатності, відрядження, у тому числі на навчання з метою підвищення 

ії.
13. Премія за роботу у святкові дні нараховується на одинарний розмір заробітної плати. 
- На тимчасових працівників та сумісників дане положення не розповсюджується.

15 По рішенню адміністрації премія не нараховується або її розмір зменшується 
м КП «Запоріжремсервіс» ЗМР у випадках:

5 1. Порушення виконавчої дисципліни, невиконання наказів та розпоряджень



15.2. Неналежне виконання службових обов’язків;
15.3. Несвоєчасного проведення аналізу фінансово-господарської діяльності 

КП «Запоріжремсервіс» ЗМР;
15.4. Несвоєчасне та неякісне подання звітності;
15.5. Невиконання та/або порушення термінів виконання розпорядження вищестоящих 

тганізацій;
15.6. Недотримання порядку та терміну розгляду скарг;
15.7. Наявність обґрунтованих скарг від мешканців на якість роботи, несумлінне 

конання посадових обов’язків, грубість;
15.8. Незадовільне санітарне утримання службових приміщень, відсутність контролю за 

• .'5отою обслуговуючого персоналу;
15.9. Порушення правил внутрішнього розпорядку, правил техніки безпеки, норм 

г :рони праці, пожежної безпеки;
15.10. Недбале ведення документації;
15.11. Несвоєчасне проведення інструктажів, навчань тощо;
15.12. Наявність випадків виробничого травматизму з причин недотримання правил 

■ зрони праці;
15.13. Несвоєчасна ліквідація аварійних ситуацій та ушкоджень інженерного обладнання 

галових будинків, будівель, споруд та ін.;
14.14. Несвоєчасне забезпечення виробництва матеріалами, запчастинами, спецодягом, 

■пивно-мастильними матеріалами;
15.15. Несвоєчасне надання та неякісне оформлення наряд-завдань, службових на 

і  взати, табелів обліку робочого часу;
15.16. Систематичне запізнення на роботу, самовільний ухід з роботи в робочий час,

ули;
15.17. Поява на робочому місці в нетверезому стані (стані токсичного сп’яніння) та/або 
шя спиртних напоїв на робочому місці;
15.18. Псування або втрата через недогляд та халатність закріпленого інструменту, 

»-.'лднання.
16. Працівник КП «Запоріжремсервіс» ЗМР позбавляється премії:
16.1 Повністю за місяць, в якому йому будо оголошено догану або застосовано за. .ід 
лінарного впливу;
16.2. Заохочувальної премії -  на весь період дії догани або заходу дисциплінарного

16.3. За порушення трудової або службової дисципліни працівники
Запоріжремсервіс» ЗМР можуть бути позбавлені премії до 100 відсотків.

17. Премія нараховується відповідно до наказу, затвердженого директором 
Запоріжремсервіс» ЗМР підприємства та узгодженого профспілковою організацією.

18. Начальники відділів (служб) до 25 числа місяця, наступного за звітним надають 
ву на розгляд Подання на преміювання відповідно до службової (додаток №3, 2), яке

/ється з керівництвом КП «Запоріжремсервіс» ЗМР.
19. Фінансово-економічний відділ на підставі отриманої інформації:
19.1. Готує проект наказу у розділі відділів (служб) з зазначенням посади, абсолютної 

премії, відповідного відсотку премії до окладу, причини збільшення або зменшення
та подає до розгляду директору.
19.2. Доводить до відома керівників відповідних відділів (служб) зміни, які виникли 

гозгляду керівництвом КП «Запоріжремсервіс» ЗМР Подання про преміювання;
20. Зміни до положення проводяться наказами по підприємству та погоджуються згідно з 
зм погодження Положення про оплату праці.

• -  -ґльник фінансово-економічної служби Демченко О.І.



Додаток № 3.1

Погоджено: 
Голова первинної

С.В.Ращепкін

Показники

керівників, спеціалістів та службовців

V,;. \  Затверджено: 
«Запоріжремсервіс» ЗМР

КП «Запоріжремсервіс» ЗМР

Лв Найменування посад
Адміністративно- 

управлінський персонал

Загальновиробничий
персонал

Показники умов преміювання
Забезпечення виконання виробничого плану 

підприємства.
Забезпечення беззбиткової діяльності підприємства. 

Ініціативність та оперативність у вирішення 
виробничих питань.

Забезпечення ТБ та ОП.
Забезпечення необхідного резерву ТМЦ та ПММ. 

Ініціативність та оперативність у вирішенні 
виробничих питань.

Дбайливе ставлення до автомашин своєчасний 
ремонт та утримання їх в технічно-налагодженому

стані.
Економія паливно-мастильних матеріалів. 

Якісне ведення документації.
Бережливе ставлення до матеріалів та інструменту. 

Забезпечення ТБ та ОП.

.тьник фінансово-економічної служби Демченко О.І.



Додаток № 3.2 

Директору КП «Запоріжремсервіс» ЗМР

С.В.Ращепкіну

Начальника

СЛУЖБОВА

Про преміювання працівників відділу КП «Запоріжремсервіс» ЗМР

за підсумками роботи та фактично відпрацьований час
• »

за_____________201__року

Відповідно до положення про оплату праці та враховуючи показники виробничої
ості працівників пропоную здійснити нарахування премії з а ___________ 201__ року

дням працівникам відділу.

% ШБ Відсоток змін Загальний
відсоток

Обґрунтування
збільшення/зменшення

Відмітка про 
ознайомлення*

+ -

Підпис працівника про ознайомлення є обов’язковим у разі зменшення або 
збільшення відсотка премії.

млен



Додаток № 4

єно:
первинноь^л?

' ’*яаа*̂  ^

~ £ М /______ Т.Ф.Пасова
Л П Ь а с ®  <.-■ •?:'

і, *  Д запо-шоі
<1187391

Директор КП «Запоріжремсервіс» ЗМР
Затверджено:

І  « З А П 0 Р 1 Ж Р Е Щ Р В Ї
1

и>

____ С.В.Ращепкін
0 * '" Л '

ПОЛОЖЕННЯ
#

про надання матеріальної допомоги та одноразового заохочування 

по КП «Запоріжремсервіс» ЗМР

Дане положення вводиться з метою матеріальної зацікавленості працівників КП 
:мсервіс» ЗМР в тривалій та сумлінній праці на підприємстві.

Заохочення проводиться за рахунок коштів, одержаних від господарської діяльності 
гства, з метою підвищення зростання стимулюючої ролі працівників у поліпшенні 
культури обслуговування та результатів господарської діяльності, при фінансовій 

:сті підприємства.
Встановлювати заохочення:
. До ювілейних дат -  50, 55, 60 років у розмірі в залежності від стажу роботи в системі 
■:-комунального господарства:
нід 500 грн. до 1-го прожиткового мінімуму для працездатної особи.

І По виходу на пенсію - в залежності від стажу роботи в системі житлового- 
юго господарства: 
від 500 грн. до 2-х прожиткових мінімумів для працездатної особи.

З До професійного свята -  Дня працівників житлово-комунального господарства і 
с : обслуговування населення, та галузевих свят, відповідно до напрямку роботи, 
їм , які внесли значний вклад у роботу житлово-комунального господарства, в сумі 

до фінансового стану підприємства.
- На підставі документу, стверджуючого виконання завдань згідно клопотання 

відділів (служб) встановлювати заохочення за:
0  : ;не та дострокове виконання виробничих завдань на особливо -  важливих об’єктах;
1 ■: нання аварійних робіт в житлових будинках, спорудах, будівлях та ін.; 
і п : нання робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха;
з • : нання термінових робіт за наказом директора КП «Запоріжремсервіс» ЗМР;
. з-часна і якісна робота по виконанню покладених обов’язків, згідно посадової

- -І єнам добровольчої дружини по охороні громадського порядку -  разове річне 
в розмірі до 2-х прожиткових мінімумів для працездатних осіб (за активну участь в 

■ наського порядку та об’єктів підприємства) та з урахуванням фінансових 
підприємства.

1- — чнати разову (в рік) матеріальну допомогу (при фінансовій можливості) залежно
роботи:

-- здоровлення до щорічної відпустки в розмірі 1-го прожиткового мінімуму для 
: г7і на придбання путівок;

- * оагу  бази відпочинку, сума оплати робітникам підприємства визначається 
зеті понесених витрат:



- іля дітей працівників віком до 14 років включно -  50%;

- членів родини працівників -  10%;

5.2. У разі довготривалого лікування (більше ЗО діб) працівнику - до 2-х прожиткових 
; для працездатної особи;

:.3. На поховання, у зв’язку із смертю близьких родичів (чоловік, дружина, діти, батько, 
нід 1000 грн. до 3-х прожиткових мінімумів для працездатної особи;

?.4. У разі смерті працівника підприємства, що відпрацював більше одного року на 
мстві (для мобілізованих працівників в зону проведення АТО без урахування стажу 
на підприємстві) до 3-х прожиткових мінімумів для працездатної особи;

5.5. При укладанні шлюбу вперше до 1-го прожиткового мінімуму для працездатної

5.6. При народженні дитини до 2-х прожиткових мінімумів для працездатної особи;

5.7. До Дня інвалідів, та учасникам бойових дій до 1-го прожиткового мінімуму для 
»тної особи;

5.8. До дня Чорнобильської катастрофи -  до 1-го прожиткового мінімуму для 
атної особи (працівникам, що мають статус осіб, які постраждали внаслідок 
льської катастрофи);

5.9. З призивом до лав Збройних сил України - до 1-го прожиткового мінімуму для 
тної особи;

5.10. В інших непередбачених випадках.

6 Розмір заохочень та матеріальної допомоги визначається в кожному окремому випадку 
•: лєзності коштів на підприємстві.

На працівників, які працюють за договорами цивільно-правової форми та сумісників 
: :ложення не розповсюджується.

8. Виплату одноразової матеріальної допомоги працівникам, які мають порушення 
ї та виробничої дисципліни протягом року, проводити після розгляду питання на
нараді профспілкового комітету та адміністрації.

9. Заохочення та матеріальна допомога виплачуються незалежно від премій та надбавок, 
их по іншим діючим положенням.

. 0. Розміри заохочень та матеріальної допомоги протягом року можуть бути 
уті в зв’язку з фінансовим становищем підприємства, на спільному засіданні 

лкового комітету та адміністрації.

І і . Підставами для виплати заохочень та матеріальної допомоги є:

- заява працівника та копія підтверджуючого документу (про надання матеріальної 
ги);



- клопотання начальника відділу (сектору, підрозділу) з обґрунтуванням доцільності, яке 
ється з керівництвом та затверджується директором КП «Запоріжремсервіс» ЗМР;

- наказ по підприємству, затверджений директором КП «Запоріжремсервіс» ЗМР та 
лий з первинною профспілковою організацією.

1. Витрати на виплату заохочень та матеріальної допомоги проводити за рахунок 
зонду оплату праці та виходячи з фінансових можливостей підприємства.

'.З. Зміни до Положення проводиться наказом по підприємству.

фінансово-економічної служби



Додаток №  5

■сено:

.; Ч 'О
. первинної 
:ганізації

■ - ( <

й" Т.Ф.Пасова

гщ \  Затверджено: 
Директор КП «Запоріжремсервіс» ЗМР

і  «ЗАПОРІЖРЕМСЕРВІС» '4  \  2 2 1 4 « И  }  і

:■ /"' С.В.Ращепкін

Перелік професій працівників, яким надається додаткова 
відпустка та розмір доплат до тарифної ставки за роботу 

в шкідливих та важких умовах

• Найменування професій Кількість 
календарних 

днів додаткової 
відпустки

Розмір доплат до 
тарифної ставки

Слюсар-сантехнік 4 дн. 0
Електрогазозварник 6 дн. 8%

Маляр 2 дн. 4%
~ : :<рівельник рулонних покрівель та покрівель із 

штучних матеріалів
4 дн. 8%

Муляр 2 дн. 4%
Пічник - 4%

Слюсар по ремонту авто 4 дн. 4%
Тракторист 4 дн. 4%

• 'ашиніст автовишки та автогідропідіймана - 4%
М ашиніст екскаватора 4 дн. 4%

М ашиніст крана автомобільного 2 дн. 4%
Прибиральник службових приміщень 4 дн. 4%

Робітник з комплексного прибирання та 
;  тг  лмання будинків з прилеглими територіями 

(при виконанні робіт по прибиранню 
сміттєпроводів у житлових будинках)

За результатами 
атестації 

робочих місць

За результатами 
атестації 

робочих місць

гі проведення атестації робочих місць на зазначені професії.

Е і :~~тлу охорони праці Дашевська І.В.



Додаток № 6

іо :
звинної
їізації

Затверджено:
Директор КП «Запоріжремсервіс» ЗМР

Т.Ф.Пасова С.В.Ращепкін

Перелік посад КП «Запоріжремсервіс» ЗМР, які мають право на додаткову 
•у за ненормований робочий день та особливий характер праці, який пов'язаний з 
:во емоційним навантаженням згідно ст. 8 Закону України «Про відпустки».

Найменування посад Тривалість відпустки в 
календарних днях

Додаткової Всього
Директор 7 31

Заступник директора з технічних питань 7 31
Заступник директора з загальних питань 7 31

Г оловний бухгалтер 7 31
Головний інженер 7 31

Головний енергетик 7 31
Начальники відділів 7 31
Начальники служб 7 31

Менеджери групи будинків 7 31
Завідувачі секторів 7 31

Заступники начальників 7 31
Водій автотранспортних засобів 6 ЗО

Водій транспортних засобів (легкові авто) 6 ЗО
Інженер енергетик 6 ЗО

Інженер зв’язку 6 зо
Інспектор з кадрів 1 категорії 6 зо

Інженери усіх спеціальностей та категорій 6 зо
Економісти усіх категорій 6 зо

Юрисконсульти усіх категорій 6 зо
Фахівці усіх категорій 6 зо

Майстри, техніки та механіки усіх категорій та 
спеціальностей

6 зо

Бухгалтера усіх категорій 6 зо
Системний адміністратор 6 зо

Диспетчер 6 зо
Завідуючий складом 6 зо

Референт 3 основної діяльності 4 28
Прес-секретар 4 28

Діловод 4 28
Касир 4 28

Комірник 4 28
Приймальник замовлень 4 28

г : нансово-економічної служби Демченко 0.1.

НІ



УКРАЇНА
ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ З УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАПОРІЖРЕМСЕРВІС» 

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО 
ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

ї-

м. Запоріжжя 
2019р.



Додаток № _______
до Колективного договору 
КП «Запоріжремсервіс» ЗМР

ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:,

І .Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на 
::  гржання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче 
: .готовленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду 
■ілять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з 

пуванням суспільних потреб.
. І  На підприємстві трудова дисципліна грунтується на свідомому виконанні працівниками 
з - : :х трудових обов'язків і є необхідною умовою організації ефективної праці.

’ Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної 
: іді. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського 

рккву.
1 - Усі питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв'язує директор 

приємства в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим 
в :нодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з 
Ю : :  спілковою організацією.

2.Порядок прийняття і звільнення працівників

Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також 
: есію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.
Трацівники підприємства приймаються на роботу за трудовими договорами (контрактами) 
х: зідно до чинного законодавства.
Три прийнятті на роботу адміністрація підприємства зобов'язана вимагати від особи, що 
езлаштовується:

подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку: 
паспорта;
ідентифікаційного кода;
диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку; 
військовослужбовці пред'являють військовий квиток, 

рсоби, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов'язані подати 
їзідн і документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення) копії 
: пишаються в особовій справі працівника.

При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на 
національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено 

:давством.
:н прийнятті на роботу може бути обумовлене випробування з метою перевірки 
-Тйного рівня і ділових якостей, відповідності працівника займаній посаді та роботі, що 
::  ручається виконувати, а також може встановлюватися випробування терміном до трьох 

. про що зазначається в наказі про прийняття на роботу працівника.



- ’ .Якщо після закінчення строку випробування працівник продовжує працювати, він 
і в ̂ кається таким, який витримав випробування.
і • Відділ з охорони праці зобов'язаний: провести вступний інструктаж з питань охорони праці 
:: що робиться запис у журналі реєстрації вступного інструктажу з охорони праці та 

Е нтрольному листі вступного інструктажу з охорони праці, який долучається до особової
гггави.
1 -.Посади працівників заміщуються відповідно до вимог чинного законодавства України 
~є працю.
- Працівники підприємства можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного 
н :нодавства.

2.1 Прийняття на роботу оформляється наказом (розпорядженням) директора підприємства, 
оголошується працівнику під розпис.

І .Г  Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням 
г  .л ізника за місцем основної роботи.
ЬІГ- Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з Інструкцією про порядок 
я  : : -гня трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях.

.1-і.Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності. 
г Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок 

гається на завідувача сектору кадрів.
• Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, 
г  зач сектору кадрів та начальники структурних підрозділів підприємства зобов'язані:

: : яенити працівникові його права і обов'язки та істотні умови праці, наявність на робочому 
де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, 

: зливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких 
лт відповідно до чинного законодавства і колективного договору;
- іломити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором; 
рачити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами; 

т -структувати працівника з техніки безпеки та протипожежної охорони.
Пгипинення трудового договору може мати місце лише з підстав, передбачених чинним 
■одавством, та згідно умов передбаченими в контракті.
зільнення працівників може мати місце у зв'язку із реорганізацією підприємства та у 

ості з чинним законодавством.
тадівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, 

зши про це письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з 
за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу з причин, 

гачених частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України , працівник має 
ільненим у строк, про який він просить.

-::вник структурного підрозділу при звільненні працівника повинен забезпечити 
цим працівником всіх службових документів та матеріальних цінностей іншій особі, 

дій керівником структурного підрозділу.
танення трудового договору оформляється наказом директора підприємства: 

_г іністрація підприємства зобов'язана в день звільнення видати працівникові належно 
єну трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним 

зом. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у 
■чості з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, 
закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

3.Основні правила та обов'язки працівників

лики підприємства повинні підготувати робоче місце за 15 хвилин до початку 
хе  дня.

-но виконувати свої трудові обов'язки, дотримуватися трудової дисципліни, 
'в с  і точно виконувати розпорядження директора підприємства та безпосереднього



-.тальника структурного підрозділу, використовувати свій робочий час для продуктивної 
~аці, утримуватися від дій, які заважають іншим працівникам виконувати їх посадові 
г аз'язки.
' Якісно і вчасно виконувати виробничі завдання і доручення.

З - Дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки.
5 Утримати своє робоче місце, обладнання та пристосування і передавати іншому
* заявникові в порядку, чистоті і справному стані, а також дотримувати чистоту у відділі і на 
:: сторїї підприємства; дотримуватися встановленого порядку зберігання матеріальних

с - -остей та документів.
Дбайливо ставитися до майна підприємства та інших працівників.
Не розголошувати таємницю, що охороняється законом (державну, комерційну, службову 

-лпу), що стала відомою працівнику у зв'язку з виконанням ним посадових обов'язків.
* Коло обов'язків, які виконує працівник за своєю спеціальності, кваліфікації, посади, 

знається трудовим договором, посадовою інструкцією.
- зобов'язаний дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров'я 

точих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території 
триємства.

Дотримуватись вимог нормативно - правових актів з охорони праці, правил поводження з 
сенами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися 
лами колективного та індивідуального захисту, правил внутрішнього та зовнішнього

Проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні

4.Основні обов'язки підприємства

Яздприємство зобов'язано:
Дезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення виробничого 

на рівні державних стандартів якості для ефективної роботи підприємства відповідно 
- зої спеціальності чи кваліфікації;
значити працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома робочий розклад, 
існувати їх необхідними засобами роботи;

: зконалювати виробничий процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, 
іії працівників спрямовані на поліпшення роботи підприємства; 

і сг злізовувати підготовку та перепідготовку кадрів, їх атестацію, правове і професійне

ізлати і розривати угоди, контракти з начальниками структурних підрозділів працівниками 
ю до чинного законодавства.

• і-нати заробітну плату працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім 
лам підприємства відповідно до графіка відпусток;
ічити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх 
місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання 

їхами посадових обов'язків; 
гримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо 
- пення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни; 

куватись умов колективного договору, дбайливо ставитись до повсякденних потреб 
в підприємства, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв.



5.Робочий час і його використання

5 - .Згідно з чинним законодавством на підприємстві встановлено п'ятиденний робочий тиждень 
: двома вихідними днями - субота та неділя. Тривалість робочого часу на підприємстві 
*.-оновлюється в розмірі 40-годинного робочого тижня (ст.50 КЗпП України) усім категоріям 
толівників підприємства, крім працівників окремих служб, які забезпечують цілодобову 

роботу підприємства:
-  усім категоріям працівників, які забезпечують цілодобову роботу підприємства 

-оновлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями;
- для окремих працівників підприємства, які забезпечують цілодобову роботу підприємства 
«(.-оновлюється підсумований облік робочого часу з режимом роботи згідно затверджених 
заліків, що є невід’ємною частиною правил внутрішнього трудового розпорядку з

у  лтуванням річного балансу робочого часу на поточний рік.
: 1 Для працівників, що працюють позмінно, оплату праці проводити за фактично 
■z  рацьований час згідно графіків, затверджених наказом по підприємству, що є невід’ємною 
Ч—тиною правил внутрішнього трудового розпорядку.

Графік роботи, який визначає початок щоденної роботи, час обідньої перерви і закінчення 
г:чого дня, встановлюється для працівників підприємства з урахуванням виробничої 
льпості, затверджується адміністрацією підприємства та є невід'ємною частиною правил 
ггішнього трудового розпорядку.

- Тривалість робочого дня або зміни, безпосередньо попередніх неробочому святкового дня, 
ується на одну годину.

’ ?: бота на підприємстві не виробляється в вихідні та святкові дні, встановлені законами про

~ри збігу вихідного і святкового днів перенесення вихідного дня здійснюється у 
зідності з законодавством про працю.
ерговість надання відпусток встановлюється адміністрацією з урахуванням виробничої 

’ ідності і побажань працівників.
”:ивалість основної щорічної оплачуваної відпустки складає 24 календарних дня згідно з 

м законодавством. На підставі колективного договору працівникам додаються додаткові 
в кількості від 2-7 днів згідно переліку посад робітників, які мають право на додаткову 

етку за шкідливі і важкі умови праці відповідно до ст..7 Закону України «Про відпустки та 
Гливий характер праці». За погодженням з адміністрацією працівнику може бути надана 

•ова відпустка без збереження заробітної плати.

6.Перерва для відпочинку і харчування

тщівникам надається перерва для відпочинку і харчування, яка не включається в 
час і оплаті не підлягає . Перерва для відпочинку і харчування повинна надаватись, як 

то, через чотири години після початку роботи. Час початку і закінчення перерви для 
: ників підприємства встановлюється згідно графіків.

Тгйвалість перерви для відпочинку та прийому їжі, призначається старшим 
ьідальним) зміни (майстром) з урахуванням забезпечення безперервного виробничого 

та раціонального використання часу, за виключенням категорії працівників - 
*ерів аварійної служби, які перерву для відпочинку та прийому їжі проводять на 
му місці.

7.Заохочення за успіхи в роботі

разкове виконання посадових обов'язків, підвищення продуктивності праці, поліпшення 
надання послуг, довгу і бездоганну роботу і інші успіхи в праці застосовуються наступні 
заохочення працівників: 
шення подяки;



- л  цінним подарунком; 
з Книгу пошани, на Дошку пошани.

м, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу 
і соціальні пільги в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів 

Таким працівникам надається також перевага при підвищенні по службі.
оголошуються наказом, доводяться до відома всього колективу і заносяться в 

ху працівника.

8. Стягнення за порушення трудової дисципліни

ення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких 
.ення:

-ня як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.п. З, 7, 8 
- Кодексу законів про працю України.
зстосування дисциплінарного стягнення адміністрація підприємства повинна 

від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови 
* дати письмові пояснення складається відповідний акт.
бінарні стягнення застосовуються адміністрацією підприємства безпосередньо після 
дровини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби 
або перебування його у відпустці.

лінарне стягнення не може бути накладене пізніше одного місяця з дня вчинення

: жне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне

лінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється 
ові під розписку.
протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде 

•то нового дисциплінарного стягнення, то він вважається таким, що не мав 
парного стягнення.

працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як 
працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом 

дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.
--Д пністрація підприємства має право замість накладання дисциплінарного стягнення 

питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.
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Пунктуальність, повага до чужого часу і грамотне володіння основами етикету - основа 
снов у діловому світі. Кожна людина повинна знати і володіти основами етикету, вміти 

планувати свій робочий день, грамотно сортувати справи на важливі і термінові, делегувати 
-істину рутинних завдань і контролювати хід подій. Головне у денному розкладі - приходити 
: -юно на робоче місце. Якщо раптом станеться так, що вам необхідно затриматися і ви знаєте 
ірс це заздалегідь, зателефонуйте начальнику структурного підрозділу і нехай він обов'язково 

те в курсі справи тільки так ви збережете репутацію людини надійної.
Принцип "вчасно" поширюється також на звіти і будь-які інші доручені вам завдання.

2.ГРАМОТНА МОВА ТА ДІЛОВИЙ СТИЛЬ ЛИСТА

Навчіться слухати вашого співрозмовника, не перебиваючи його. Бо вміння уважно і 
: спляче вислухати людину, з якою ви розмовляєте, показавши при тому доброзичливість, 

. :латію, співчуття до нього, - це справжній талант. Слухаючи співрозмовника, намагайтеся 
: витися йому в очі або на предмет, на який він сам звертає вашу увагу. Підтверджуйте свій 
г^тлчезний інтерес до висловів легкими кивками голови або якими-небудь словами- 
х  іаженнями. У жодному разі не поспішайте заперечувати і сперечатися, не вислухавши 
_-:учого до кінця. Ніколи не слід обривати або перебивати мовця, відвертатися від нього, 

тнзитися на годинник, позіхати, ритися в кишені або в сумці, вступати паралельно в розмову з 
з-пюю людиною. Якщо співрозмовник зловживає вашою увагою, можна ввічливо вибачитися і 
гепати, що ви зараз, на жаль, зайняті і розумніше перенести розмову на інший час.

Інша важлива частина ділового етикету - службове листування. Звичайно, кожний 
л :  вий лист має бути строго індивідуальний. На нього накладають відбиток насамперед 
ь:.сат , конкретна ситуація, особистість і посада пишучого. Одна з головних вимог до листа - 
а а не повинно бути довгим. Якщо хочете, щоб ваш лист прочитали, постарайтеся укластися 
Ш -  півтора сторінках машинописного тексту, а ще краще - на одній сторінці. Гарний лист, як і 
а ступ, повинне бути чітким та зрозумілим. Намагайтеся уникати в діловому листі 
' -лгоскладових, незрозумілих (іноземних, суто спеціальних) слів і виразів. Лист повинен бути 
■ иідений з коротких речень, в яких чітко і ясно сформульовані основні думки автора. У листах 
з. повинно бути зайвих прикметників, прислівників, що часто робить стиль надмірно 
’■ тьористим". Лист повинен відображати індивідуальність автора, відділу або підприємства. 
Орв діловій переписці треба пам'ятати, що враження, вироблене листом на адресата, залежить 
і : таких "дрібниць", як конверт, бланк фірми, зміст листа. Не пошкодуйте часу, навіть якщо 
а_ здається, що лист написано бездоганно, відкладіть його відправлення ще на деякий час, 
т считайте ще раз. Як правило, знайдуться неточності, занадто емоційні висловлювання. 
: правте їх, а вже потім відправляйте. Особливо важливо дотримуватися цього правила при 
■дновідях на скарги. Не прагніть відписатися, звільнитися від заявника - це непробачна



лка. Невдоволення роботою підприємства поширюється в 100 разів швидше, ніж добрі 
про неї.

З.ДУМАЙТЕ ПРО ІНШИХ, А НЕ ТІЛЬКИ ПРО СЕБЕ

Увагу до оточуючих має виявлятися не тільки відносно отримувачів послуг, воно 
рюється і на товаришів по службі, начальство і підлеглих. Поважайте думку інших, 

ігайтеся зрозуміти, чому у них склалася та чи інша точка зору. Завжди прислухайтеся до 
іки і порад колег, начальства і підлеглих Не починайте відразу огризатися, коли хтось 

ять під сумнів якість вашої роботи, покажіть, що цінуєте міркування і досвід інших людей, 
дозволяйте собі захлопувати двері перед носом працівників чи відвідувачів, що звернулися 
зас в кінці робочого дня або перед обідом. Не дозволяйте собі голосно розмовляти по 
їфону в кабінеті, де працюють ваші колеги. Прагніть завжди терпляче вислуховувати 
розмовника, вчіться поважати чужу думку і розуміти його, позбавляйтеся від нетерпимості 
інакомислення. Ніколи не принижуйте опонента, майте на увазі, що рано чи пізно ви 
овхнетеся з людиною, яка буде змушена поступити з вами таким же чином. Впевненість у 

Іе г: не повинна заважати вам бути скромним.

4.КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Вміння зберігати таємниці, цінувалося у всі часи і при будь-яких обставинах. Тому 
існуєте надану вам довіру. Пам'ятайте, що краще промовчати, ніж сказати зайве. Не будьте 
занадто цікаві, не розпитуйте, не з'ясовуйте подробиці особистого життя колег. Головне - 
іюіломатичність. Будь-який працівник зобов'язаний зберігати секрети свого підприємства, це 
■давило стосується всіх справ - від кадрових до технологічних.

5.ТЕЛЕФОННИЙ ЕТИКЕТ

Основа успішного проведення ділової телефонної розмови - компетентність, тактовність, 
:: брозичливість, володіння прийомами ведення бесіди, прагнення оперативно і ефективно 
згрішити проблему або надати допомогу в її вирішенні. До телефонного діалогу треба 
:туватися заздалегідь: підготувати питання, які необхідно задати співрозмовнику, уточнити 

-ас, імена і дати, які можуть знадобитися в розмові.
Якщо ваш співрозмовник виявляє схильність до сварок, висловлює у різкій формі 

-есправедливі докори, в його тоні, звучить зарозумілість, то наберіться терпіння і не 
відповідайте йому тим же. Якщо є можливість, переведіть розмову на спокійний тон. Частково 
визнайте його правоту, постарайтеся зрозуміти мотиви його поведінки. Постарайтеся коротко і 
гсно викласти свої аргументи. Ваші аргументи повинні бути правильними по суті і грамотно 
викладені у формі. У телефонній розмові також краще не вживати специфічні, професійні 
вирази, які можуть бути незрозумілі співрозмовникові.

Особисті дзвінки в робочий час допускаються лише в разі крайньої необхідності. 
Порожні базікання по телефону заважають колегам, відволікають увагу співробітників і 
нормують імідж несерйозної порожньої людини.

6.ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ У СПІЛКУВАННІ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ

Найкращі правила спілкування електронною поштою це:
а) регулярно перевіряти вміст своєї поштової скриньки;
б) невідкладно відповідати на кожен лист, адресований безпосередньо вам.
Дотримуватися лаконічності, іноді цілком достатньо декількох слів. Відсутність

відповіді рівносильно тому, як якщо б ви проігнорували привітання, відмовилися б потиснути 
протягнуту руку або повернулися б спиною до свого співрозмовника;

в) у електронному посланні завжди треба вказувати його основну тему;



г) висилаючи лист незнайомому адресату, користуйтеся звичайним текстовим кодом, 
івакше не виключено, що він просто не зможе отримати його, і послуги зв'язку будуть 
• зчитувати дешевше;

д) в кінці кожного електронного послання обов'язково слід вказати своє ім'я, прізвище, 
■осада та місце роботи, ваш номер електронної пошти, а також телефон і звичайну поштову 
пресу, ці відомості не повинні перевищувати чотирьох рядків;

е) не перевантажуйте електронне послання додатковими матеріалами (фотографіями, 
алюнками і т.д.);

ж) правильно вибирати формат тексту (текстовий формат займе в сто разів менше місця, 
-їж документ будь-якого додатку);

з) великий обсяг доповнень надсилайте тільки за згодою або на прохання адресата, 
ї Почніть, чи має поштову скриньку обмеження на прийняту інформацію;

і) послання з доданими виконуваними файлами (exe, com), а також документи Microsoft 
Жісе можуть нести комп'ютерні віруси, як правило, знищують вміст комп'ютера одержувача;

к) для швидкої відповіді на електронне послання достатньо скористатися кнопкою 
Зідповідь»;

л) відповідаючи на лист, не слід повторювати всю кореспонденцію цілком, досить 
: створити тільки ті її фрагменти, на які ви хочете послатися (таке цитування зовсім не

зв'язково, але є певним жестом ввічливості по відношенню до вашого віртуального 
: респонденту, який міг і забути суть свого послання або окремих аргументів у дискусії);

м) кожне електронне послання одного кореспондента іншому є приватним, тому кожний 
ї  : ристувач має дотримуватися правил на таємницю листування, тобто перш ніж передати його

:ст іншим особам, необхідно отримати дозвіл автора;
н) на кореспонденцію, не адресовану особисто вам і не від автора послання, відповідати 

ї є слід, найчастіше вам нав'язується непотрібна комерційна інформація.
Отже, в Інтернеті постарайтеся по можливості не забирати час у інших, не дозволяйте

- жому забирати його у вас, і тоді таке спілкування буде плідним і радісним.

7.ВІДНОСИНИ В КОЛЕКТИВІ МІЖ СПІВРОБІТНИКАМИ

Мікроклімат у колективі багато в чому залежить від того, які відносини склалися на 
ідприємстві між колегами. Рівні, доброзичливі, поважні відносини - основа здорового 

s тективу. Якщо хтось із товаришів по службі допускає промах або помилку, колегам важливо
- -вчитися його не висміювати, а коректно вказати на недоліки в роботі, запропонувати свою 
: ломоту. Вмійте працювати в команді. Прислухайтеся до думки оточуючих - в іншому 
і гадку, можете втратити корисну інформацію або цікаву ідею. Приділяти увагу своїм діловим
-гтнерам і колегам, проявляйте участь, навіть якщо це відволікає вас або здається втомливим, 

і  все трапитися так, що ви самі будете потребувати співчуття і моральної підтримки. Не
- зувайте вітати своїх колег і товаришів по службі з святами і днями народження. Будьте щирі, 

іде не гучні в прояві своїх почуттів.

8,ВЗАЄМИНИ НАЧАЛЬНИК -  ПІДЛЕГЛИЙ

Згідно правил ділового етикету директор до всіх співробітників повинен ставитися по 
т злому, однаково, дотримуючись при цьому розумну дистанцію. Зауваження підлеглим завжди 

трібно робити віч-на-віч, показову публічну «порку» логічно організовувати після того, як 
гг.зробітник не відреагував на осуд начальника. Віддавати накази, давати усні завдання 
. лектору потрібно чітко, конкретно, отримувати зворотний зв'язок, контролювати процес, 
х: :зодити аналіз ефективності виконання.

Підлеглий повинен виконувати накази і розпорядження директора, при цьому має право 
і  .ловити власну точку зору, дати пораду щодо поліпшення вирішення того чи іншого питання.



9.ВИСНОВОК

Для кожного з нас, оскільки всі ми прагнемо чогось досягти, в будь-якій діловій ситуації 
пкливо не просто бути доброзичливим. Правила етикету є спадщиною, яку ми покликані 
: гадати тій молоді, яка увіллється в колектив завтра.

Хороші ділові манери настільки сприяють кар'єрі, що треба використовувати будь - яку 
« кливість навчитися ним, або самостійно, або в школі або на підприємстві.

питальник відділу кадрів
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ЗАТВЕРДЖЕНО:
Директор
КП «Запоріжремсервіс» ЗМР

ПОЛОЖЕННЯ 
про атестацію персоналу

і і ,

1.Загальні положення та поняття

Це Положення розроблено відповідно до вимог чинного законодавства і діє в рамках 
іексної системи управління персоналом.

Положення визначає порядок, принципи і критерії оцінки персоналу з метою забезпечення 
: ьідності професійного, освітнього та особистого рівня співробітників виробничим 
■тям.

І Пія цього Положення поширюється на всі структурні підрозділи КП «Запоріжремсервіс» 
далі Підприємство).

Порядок проведення атестації, встановлюваний цим Положенням може бути змінений у 
з -гни кадрової політики Підприємства та кваліфікаційних вимог до персоналу.
: : іни до порядку проведення атестацій вносяться рішенням керівника Підприємства на 
тзі розгляду подань керівників структурних підрозділів.

-.тестація персоналу Підприємства являє собою підведення підсумків роботи співробітника, 
■: лягає в комплексній оцінці його ділових якостей і результатів праці за певний період

і : запланова атестація проводиться на вимогу директора Підприємства, подання керівника 
■турного підрозділу або за особистою заявою працівника у разі істотних змін умов його 

Позачергова атестація може бути призначена в разі наявності значної кількості порушень 
':  ті конкретного співробітника або підрозділу Підприємства

2.Мета і завдання

-.тестація персоналу Підприємства проводиться з метою підвищення ефективності системи 
тіння персоналом; підвищення відповідальності та виконавської дисципліни.
.повними завданнями атестації є: оцінка результатів праці співробітників:

- т:нка професійних та особистих якостей співробітника;
- : значення службової відповідності співробітника займаної посади;
- з означення необхідності підвищення кваліфікації або перепідготовки;
- з значення відповідності результатів праці та заробітної плати;
- зз снування кар'єри працівників;
- зазначення можливості включення співробітника до складу резерву.

І : татковими завданнями атестації є:
• перевірка сумісності працівника з колективом;
• поліпшення морально-психологічного клімату в колективі.



З.Порядок проведення атестації

: 1. Атестація персоналу Підприємства проводиться відповідно до затвердженого директором 
Підприємства плану - графіку та п.1.6. цього Положення. План-графік атестації доводиться до 
відома всіх працівників що атестуються під підпис не менше ніж за один місяць до дати її 
■доведення. У плані-графіку вказується найменування підрозділу, в якому працює робітник, що 
.тестується, його прізвище, посада, дата і місце проведення атестації.
• 2. Атестації (у тому числі і позапланової) підлягають співробітники всіх підрозділів 
Підприємства за винятком:

- працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року;
- вагітні жінки;
- особи, які здійснюють догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною- інвалідом, 

нвалідом дитинства;
- одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до чотирнадцяти років;
- неповнолітніх.

' 5. Для атестації персоналу Підприємства Наказом директора створюється атестаційна комісія, 
;: складу якої включається не менше 5 осіб:
- Г олова;
- Відповідальний секретар атестаційної комісії:
- Члени комісії.
’ -.При необхідності компетентної оцінки придатності окремих фахівців атестаційна комісія 
ає право залучати до своєї роботи кваліфікованих експертів зі сторони.

З 5.Атестаційна комісія приймає рішення відкритим голосуванням простою більшістю голосів у 
ї ідсутності працівника що атестується. При рівності голосів голова атестаційної комісії володіє 
-равом вирішального голосу.
З З.Атестація персоналу включає в себе три основних етапи:

- Підготовка до проведення атестації;
- Власне атестація:
- Підведення підсумків атестації.

4.Підготовка до проведення атестації

-  і . Перед проведенням атестації цілі, завдання та порядок проведення атестації доводяться до 
=дома працівників що атестуються.
- 2. Відділ по роботі з персоналом, розробляє, погоджує та затверджує в установленому 
орядку наступні документи:

- Розпорядчі (план-графік атестації персоналу, наказ про проведення атестації, склад 
.тестаційної комісії, порядок організації та проведення атестації);

- Методичні (рекомендації керівникам підрозділів з підготовки атестації, заповнення 
.тестаційних листів, складання характеристики та оцінці співробітника; матеріали на допомогу 
ідвробітнику, що проходить атестацію);
-.3. Основним робочим документом підсистеми є атестаційний лист (Додаток № 1), який готує 
. ектор кадрів на кожного співробітника.
- Відповідальний секретар атестаційної комісії заповнює Розділ 1 атестаційного листа.
-.5. Безпосередній керівник підрозділу дає характеристику на співробітника, що атестується 
Додаток №2). Характеристика містить коротку оцінку професійних та особистих якостей 
. лівробітника, що атестується, а також оцінку результатів праці за період між атестаціями, 
інформацію про визначні вклади у роботу підрозділу або значних упущень в роботі.

-.6. За тиждень до проведення атестації співробітник знайомиться з характеристикою, наданою 
його безпосереднім керівником і матеріалами, доданими до атестаційного листа в 
Характеристиці в графі «З характеристикою ознайомлений» співробітником, що атестується, 
: збиться відповідний запис.



Співробітник, що атестується має право представити до комісії матеріали, які, на його 
/, можуть вплинути на результати атестації.
Оформлені відповідним чином атестаційні листи безпосередньо перед атестацією 
зляються до атестаційної комісії.

5. Проведення атестації

І  Атестація проводиться у присутності керівника структурного підрозділу, в якому працює 
збітник, що атестується. Атестаційна комісія розглядає подані матеріали, заслуховує 
збітника, що атестується про результати праці, виконану роботу та перспективи розвитку 

ззділу.
Обговорення професійних, ділових і особистих якостей співробітника, що атестується, 

рьтатів його професійної діяльності повинно проходити на умовах об’єктивності, 
Ьг:-щгливості і доброзичливості, виходячи з його професійних знань і навичок, стажу роботи, 
і л : мостей про підвищення кваліфікації та перепідготовки, а також організаторських і 
іттавлінських здібностей.
5 Оцінка результатів діяльності кожного працівника грунтується на визначенні його внеску у 
і :т:шення поставлених перед відповідним структурним підрозділом завдань, складності 
■ну знуваної ним роботи, її результативності, виявлених чинників порушення трудової 

липліни та інше.
5.4 Атестація може бути доповнена тестуванням співробітників, співбесідою з фахівцями- 
~. т еологами, вирішенням професійних тестів і тестових завдань, інт ими формами оцінки 

тт : Сесійного рівня працівника.

б.Результати атестації

і Атестаційна комісія приймає рішення про відповідність або невідповідність працівника 
щманій посаді або виконуваній роботі.
- 2 У разі прийняття рішення про відповідність працівника займаній посаді або виконуваній 
зеботі комісія може рекомендувати роботодавцеві зарахувати його до кадрового резерву,

: :::воїти чергову категорію, встановити надбавку до заробітної плати або збільшити її розмір, 
: ■ гзнізувати стажування на більш високій посаді або направити на підвищення кваліфікації з 
і гтою підвищення по роботі.
і  : У разі прийняття рішення про невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній 
тєботі комісія може рекомендувати роботодавцеві перевести працівника за його згодою на іншу 
іссаду чи роботу, що відповідає його професійному рівню, або направити на навчання з 
і дальшою (не пізніше ніж через рік) повторною атестацією. Рекомендації комісії з 
длдовідним обгрунтуванням доводяться до відома працівника у письмовій формі.
У разі відмови працівника від переведення на іншу посаду чи роботу, що відповідає його 
діліфікаційному рівню, або від професійного навчання за рахунок коштів роботодавця, 

мсотодавець за результатами атестації має право звільнити працівника з дотриманням вимог 
:: Кодексу законів про працю України.
- -^Результати атестації (рішення та рекомендації) заносяться у відповідний розділ 
.'гстаційного листа, який підписується всіма членами атестаційної комісії, які брали участь в 
гтестації.
- 5. Результати атестації повідомляються співробітнику після винесення комісією рішення не 
■ шіше ніж через 3 дні після прийняття рішення.
- б.Атестаційний лист, характеристика на співробітника, а також інші матеріали, надані на 
лестацію, зберігаються в його особовій справі.

-.дчальник відділу кадрів Курта В. О.



АТЕСТАЩИНИИ ЛИСТ

І. Загальні дані
гізвище, ім’я, по батькові 
ік народження__________

■ світа, назва навчального закладу та рік закінчення

І геніальність за освітою_____________________________
зауковий ступінь, вчене звання________________________

Вітальний трудовий стажу________ ,у тому числі на посаді
ІГ :сада (професія), стаж роботи на ній (на момент атестації)

II. Результати атестації

і підсумками голосування атестацшної комісії: 
ювідає займаній посаді (виконуваній роботі): за

і  відповідає займаній посаді (виконуваній роботі): за_ 
: агення атестаційної комісії__________

проти__
_проти

(зазначити оцінку)
: мендацп атестацшної комісії

за проти

І ; два атестацшної комісії
(підпис) (розшифрування підпису)

гар атестацшної комісії
(підпис) (розшифрування підпису)

атестацшної комісії
(підпис) (розшифрування підпису)

атестації від «____» 20____р.

иьтатами атестації ознайомлений(на)

підпис працівника) (дата)



ХАРАКТЕРИСТИКА

на
(прізвище, ім’я, по батькові; посада) 

року народження, освіта___________________
закінчив (ла)_

(назва навчального закладу)
& спеціальністю

(спеціальність за дипломом)

_ , У _ році

(дата)
працює в КП «Запоріжремсервіс» ЗМР на 

(назва підприємства) (посада)

лосада керівника) (підпис) (розшифрування підпису)

: -тлктеристикою ознайомлений(на)

(підпис працівника) (дата)

Ч  -г з н -д я л н к е  рекомендуется осветил, следующие вогросы:
— нгопесеионалытыеи деловые умения и  навыки, опыт работы по должности;
—  -сш преніє  работником должностных (трудовых) обязанностей, правил внутреннего трудового распорядка, требований других локальних нормативных
«г- - ■ прежриятия;
—и  оесаюнальная компетентность, ответственность, иницинашвность, самостоятельность в работе, оперативность в принятии решений и возможность 

ь ; я  выполнение; умение аккумулировать нужную информацию и выделять самое главное, первоочередное, трименягь в своей работе акты 
ьснва нормативно-правовые докум ент;

■эчества (трудоспособность; коммуникабельность; дтя руководителей -  умение руководить подчиненными,
Елшапь отношения с коллегами; творческий подход к  делу; гринщпиальность, последовательность в работе; самокритичность и т. д), 
пьнжы работы (как гравило, за период после предыдущей аттестации);

г квалификации (виды профессионального обучения или причины, по которым обучение не гроходил; уровень применения полученных знаний в 
а б - е  способность к  самообразованию; для руководителей— отношение к профессиональному обучению подчиненных);

I для профессионального и  служебного продвижения (три каких условиях, на какую должность, в какие

работы на должности (желательно за время, прошед шее после предыдущей аттестации); 
аттестуемому работнику,

соответствия работника занимаемой должности (соответствует должности; не

— *

: производственных структурных подразделений, кроме указанных вопросов, оевещатог, как правило, еше и следующие: 
'хкгзателей; ,
ж е «  себестоимости продукции;

к! процесса;

І деятельности



Запоріжремсервіс» ЗМР

отокол
___ »____________20___р. № _______ м. Запоріжжя

лання атестаційної комісії

: това — ____________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

тар — ___________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові) 

ни атестаційної комісії:__________________________________

(зазначити прізвища, імена, по батькові)

ядок денний:
1. Атестація___________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада працівника)
2. Слухали: питання атестації___________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
З. Запитання до працівника

- Відповіді на них

5. Зауваження та пропозиції, висловлені членами атестаційної комісії

: Результати оцінки професійної кваліфікації і ділових якостей працівника:
Відповідає займаній посаді (виконуваній роботі):_____________голосів;
Не відповідає займаній посаді, (виконуваній роботі):_____________голосів.

За результатами атестації________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові працівника)

(зазначити оцінку) 
і Рекомендації атестаційної комісії___________

(відповідно до Положення про атестацію)

Гх за атестаційної комісії _______________ _________________________
(підпис) (розшифрування підпису)

Се тетар атестаційної комісії_______________ _________________________
(підпис) (розшифрування підпису)

Ь: - : атестаційної комісії _______________ _________________________
(підпис) (розшифрування підпису)



ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 
З ПРАВИЛАМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ
Прізвище, ім’я, по батькові 

з посадової особи, яка призначається 
на посаду

Підпис посадової особи після 
ознайомлення

Примітка

1



ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 
З ПРАВИЛАМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ТА ЗОВНІШНЬОГО ЕТИКЕТУ
Прізвище, ім’я, по батькові 

посадової особи, яка призначається 
на посаду

Підпис посадової особи після 
ознайомлення

Примітка

II 2 3 4

а



ПОГОДЖЕНв:,1- ІПХЦ. олова профсііи 
ЗМР

організації

019р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Директор КП «Запоріжремсервіс»

1*\ -д
■ ___2019р.

С.В. Ращепкін

:лік, п р о ф е с ій  я к і  м а ю т ь  п р а в о  н а
БЕЗОПЛАТНЕ МОЛОКО по КП «Запоріжремсервіс» ЗМР

№  з/п Н айм енування служб П роф есії працівників підприємства
І Рем онтно-виробнича служба

• *» .. •

Електрогазозварник, маляр, 
покрівельник рулонних покрівель та 
покрівель із ш тучних матеріалів, 
слю сар-ремонтник, верхолаз

2 В ідокрем лений підрозділ 
М уніципальна аварійна служ ба

Електрогазозварник, слю сар-сантехнік, 
слю сар-рем онтник

3 А втотранспортна служба Слю сар-ремонтник, слю сар з ремонту 
автомобілів

ПРИМІТКА:
1. Наявність шкідливих факторів пов.язаних з виробництвом, або 

застосуванням хімічних речовин, повинно підтверджуватися 
результатами атестації робочих місць за умовами праці.

2. Видача молока проводиться за фактично відпрацьований час.
3. Молоко видається по 0.5 літра за зміну, незалежно від її тривалості у 

дні фактичної зайнятості працівника на роботах. За умови відсутності 
молока у постачальника, видається молоко згущене /0.5л. молока 
відповідає 200 гр. молока згущеного стерилізованого без цукру/.

Начальник відділу з охорони праці 
КП «Запоріжремсервіс» ЗМР І.В. Дашевська



ного,
рганізацп
019р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Директор КП «Запоріжремсервіс» ЗМР

2019р.
С.В. Ращепкін

И ТА ПОСАД, ЯКІМ БЕЗОПЛАТНО ВИДАЄТЬСЯ МИЛО ЗА 
НЯ РОБІТ, ПОВ.ЯЗАНИХ ІЗ ЗАБРУДНЕННЯМ ТІЛА 

по КП «Запоріжремсервіс» ЗМР

№
з/п

Найменування професії Г'р../міс.

1 Слюсар-сантехнік 400
2 Слюсар-ремонтник 400
3 Електрогазозварник 400
4 Маляр 400
5 Покрівельник з рулонних покрівель та покрівель із штучних 

матеріалів
400

6 Муляр 400
7 Пічник 400
8 Слюсар з ремонту автомобілів 400
9 Тракторист 400
10 Машиніст автовишки та автогідропідіймача 400
11 Машиніст екскаватора 400
12 Машиніст крана автомобільного 400
13 Водій автотранспортних засобів 400
14 Водій екскаватора 400
15 Прибиральник службових приміщень 400
16 Столяр 400
17 Токар 400
18 Робітник зеленого будівництва 400
19 Бляхар 400
20 Тесляр 400

; 21 Підсобний робітник 400
22 Стропальник 400
23 Верхолаз 400
24 Лицювальник-плиточник 400
25 Сестра медична 400
26 Сторож 400
27 Приймальник замовлень 400
28 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 400

ПРИМІТКА:
1. Адміністрація забов.язується забезпечити усі умивальники виробничих ділянок, 

побутових приміщень милом для вмивання.
2. При наявності проведення атестації робочих місць на зазначені професії.

начальник відділу з охорони праці 
>ТІ «Запоріжремсервіс» ЗМР І.В. Дашевська



ЗАТВЕРДЖЕНО:
А-'/тДиректор КП «Запоріжремсервіс» ЗМР

2019р.
С.В. Ращепкін

організації
2019р.

ТА ПОСАД, ЯКІМ БЕЗОПЛАТНО ВИДАЄТЬСЯ МИЛО ЗА 
РОБІТ, ПОВ.ЯЗАНИХ ІЗ ЗАБРУДНЕННЯМ ТІЛА 

по КП «Запоріжремсервіс» ЗМР

^  Ур

№
з/п

Найменування професії Кількість календарних 
днів додаткової відпустки

Розмір доплат до 
тарифної ставки

1 Слюсар-сантехнік 4 дні 4%
2 Електрогазозварник 7 днів 8%
3 маляр 2 дні 4%
4 Покрівельник рулонних 

покрівель та покрівель із 
штучних матеріалів

4 дні 8%

5 пічник - 4%
6 муляр 2 дні 4%

; 7 Слюсар з ремонту 
автомобілів

3 дні 4%

8 тракторист 3 дні 4%
9 Машиніст автовишки та 

автогідропідіймача
- 4%

10 Машиніст екскаватора 4 дні 8%
12 Машиніст крана 

автомобільного
4 дні 8%

13 верхолаз - 12%
14 Слюсар-ремонтник - 8%

ПРИМІТКА:
1. При наявності атестації робочих місць за умови праці на зазначені професії.

Начальник відділу з охорони праці 
КП «Запоріжремсервіс» ЗМР І.В.Дашевська



ганізацп
19р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор КП «Запоріжремсервіс» ЗМР
« » / л  У  2019р.

С.В. Ращепкін

)ФЕСІИ З БЕЗОПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, 
ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

по КП «ЗАПОРІЖРЕМСЕРВІС» ЗМР

№
з/п

Професійна назва 
згідно
Класифікатору ДК 
003:2010

Найменування спецодягу, 
спецвзуття та інших 
засобів індивідуального 
захисту

Позначення
захисних
властивостей
313

Строк
носіння
/місяці/

1 Електрогазозварник Костюм брезентовий або Тр 12
Костюм зварника Тр 12
Черевики шкіряні ТрМиЗ 12
Рукавиці брезентові МиТр 1
Рукавиці-краги Тр 1
Каска - До зносу
Щиток захисний - До зносу
Костюм бавовняний з 
вогнегасним просоченням

Тр 12

На зовнішніх роботах 
взимку додатково:
Куртка бавовняна з 
вогнегасним просоченням 
на утеплювальній 
прокладці

ТрТн 36

Брюки бавовняні з 
вогнегасним просоченням 
на утеплювальній 
прокладці

ТрТн 36

Напівчоботи утепленні Тн20 48
Окуляри захисні - До зносу

2 Покрівельник 
рулонних покрівель 
та покрівель із 
штучних матеріалів

Брюки брезентові Нм 12
Куртка бавовняна Нм 12
Черевики шкіряні на 
неслизькій підошві

Нм 12

Наколінники /на ваті/ 
брезентові

Ми До зносу

Рукавиці комбіновані Ми До зносу
Респіратор
газопилозахисний

" До зносу

На зовнішніх роботах 
взимку додатково:
Куртка бавовняна на

Тн 36



утеплю вальній прокладці
Брю ки бавовняні на 
утеплю вальній прокладці

Тн 36

Н апівчоботи утеплені ТнЗО 36
3 М аляр

1 ' V» .

Комбінезон бавовняний П нМ и 12
Черевики ш кіряні М иЗ 12
Рукавиці комбіновані ВнМ и До зносу
Респіратор
газопилозахисний

“ До зносу

О куляри захисні закриті - До зносу
Рукавички гумові К50Щ 20 2
Рукавички на трикотаж ній 
основі

М пВу 2

Черевики ш кіряні на 
неслизькій підош ві

См До зносу

Берет 3 12

На зовніш ніх роботах  
взимку додатково:
К уртка бавовняна на 
утеплю вальній підкладці

Тн 36

Брю ки бавовняні на 
утеплю вальній прокладці

Тн 36

Н апівчоботи утеплені Тн20 48
4 М уляр Н апівкомбінізон

бавовняний
М иЗ 12

Черевики шкіряні См 12
Рукавиці з
надлокотниками із вініл 
ш кіри-Т переривистої

М и 2

Каска - До зносу
Н а зовніш ній роботах  
взим ку додатково:
Куртка бавовняна на 
утеплю вальній прокладці

Тн 36

Брю ки бавовняні на 
утеплю вальній прокладці

Тн 36

Н апівчоботи утеплені Тн20 48
5 Тесляр Костю м бавовняний М иЗ 12

Черевики ш кіряні М п 12
Рукавиці з
надлокотниками із вініл 
ш кіри-Т переривистої

М п 2

Костю м брезентовий Я т 12
Рукавички гумові Я т 2
Н аплічники брезентові М и Чергові

Костю м бавовняний з
водовідш товхувальним
просоченням

Вн 12



Рукавиці комбіновані М и До зносу
Н а  з о в н іш н іх  р о б о т а х  
в зи м к у  д о д а т к о в о :
Куртка бавовняна на 
утеплю вальній прокладці

Тн 36

Брю ки бавовняні на 
утеплю вальній прокладці

Тн 36

Н апівчоботи утеплені Тн20 48
6 С лю сар-сантехнік Костю м ЗВуМ и 12

Берет 3 12
Н арукавники гумові ЗВнМ и 6
Рукавиці М иМ п 2
О куляри захисні відкриті До зносу
П ід  ч а с  р е м о н т у  
к а н а л із а ц ій н и х  м е р е ж  
а с е н із а ц ій н о г о  
о б л а д н а н н я
Костю м ЗВуЯж М и

12

Берет ЗВн 12
Чоботи ЗВ Я ж М иС м 12
Ш карпетки ЗМ и 3
Рукавиці В нЯ ж Щ 20 2
Фартух з нагрудником В нЯ ж Щ 20 Черговий
О куляри захисні закриті До зносу
Респіратор газозахісний До зносу
П ротигаз ш ланговий Черговий
Пояс запобіж ний Черговий
Н а  з о в н іш н іх  р о б о т а х  
в зи м к у  д о д а т к о в о :
Куртка утеплена ТнвВу 36
Ш тани утеплені ТнвВу 36
Чоботи Тн20М иС м 24

Ш апка Тнв 48
Рукавиці ТнТхп 12

7 С лю сар-рем онтник Костю м ЗМ и 12
/насосна група/ Берет 3 24

Черевики ЗМ иСм 24
рукавиці М иМ п 1
О куляри захисні відкриті До зносу
Н а  з о в н іш н іх  р о б о т а х 36
у з и м к у  д о д а т к о в о :
Куртка утеплена Тн
Ш тани утеплені Тн 36
Чоботи утеплені Тн20М иС м 36

Ш апка Тн 36



Рукавиці утеплені ТнТхпМ и 24

8 С лю сар-рем онтник 
/м ала м еханізац ії/

Костю м ЗМ и 12
Берет 3 24
Черевики ЗМ иСм 24
Рукавиці М иМ п 1
О куляри захисні відкриті До зносу

Н а зовніш ніх роботах  
узим ку додатково:
Куртка утеплена Тн 36
Ш тати утеплені Тн 36
Чоботи утеплені Тн20М иС м 36
Ш апка Тн 36
Рукавиці утеплені ТнТхпМ и 24

9 С лю сар-рем онтник Костю м ЗМ и 12

Берет 3 24
Черевики ЗМ иСм 24
Рукавиці М иМ п 1
О куляри захисні відкриті До зносу
Н а зовніш ніх роботах  
узим ку додатково:
К уртка утеплена Тн 36
Ш тани утеплені Тн 36
Чоботи утеплені Тн20М иС м 36
Ш апка Тн 36
Рукавиці утеплені ТнТхпМ и 24

10 Бляхар Костю м ЗМ иМ п 12
Берет 3 24
Черевики ЗМ иМ ун25 12
Фартух М иМ п 12
Рукавиці М иМ п 1
О куляри захисні відкриті До зносу

Н а зовніш ніх роботах  
узим ку додатково:
Куртка утеплена Тн 36
Ш тани утеплені Тн 36
Рукавиці утеплені ТнТхп 4

П ід час роботи  
електроінструментом:
Рукавички діелектричні ЄнЄв чергові
Калош і діелектричні ЄнЄв чергові

11 Токар Комбінезон 
віскознолавсановий з 
маслонаф товодозахисним 
просоченням ЗМ иП н

12

Берет віскозно- 
лавсановий ЗПн 12



* 1, • ч- .

Черевики ш кіряні 3 
гладким верхом і 
металевим носком ЗМ иМ ун50 12
О куляри захисні закриті - До зносу
Респіратор пилозахисний - До зносу
П ри обробці деталей з 
м агнєвих сплавів:
К остю м бавовняний ЗМ и 12
Берет бавовняний 3 12
Ф артух брезентовий з 
нагрудником з
вогнезахисним
просоченням ТрТо

12
#

Черевики ш кіряні 3 
гладким верхом

ЗМ и 12

Рукавиці комбіновані ЗМ и 3
О куляри захисні відкриті - До зносу

12 П ічник К омбінезон бавовняний М иЗ 12
Черевики шкіряні М ун25 24
Рукавиці комбіновані М и До зносу
респіратор - До зносу
П ояс запобіж ний - До зносу
О куляри захисні - До зносу

Н а зовніш ніх роботах  
взимку додатково:
К уртка утеплена Тнв 36
Ш тани утеплені Тнв 36

13 П ідсобний робітник Костю м ЗМ п 12
Черевики ЗМ иМ ун25 24
Рукавиці М иМ п 3

У зим ку додатково:
Куртка утеплена Тнв

36

Ш тани утеплені Тнв 36
Ш апка Тнв 36
Чоботи Тн20 36
Рукавиці Тхп 12

На зовніш ніх роботах  
взимку додатково:
Куртка бавовняна на 
утеплю вальній прокладці Тн 36
Брю ки бавовняні на 
утеплю вальній прокладці Тн 36

14 Л ицю вальник-
плиточник

Костю м бавовняний М иЗ 12
Рукавиці комбіновані М и До зносу
каска - 24
Фартух М иМ п 6

т



О куляри захисні Цо зносу

Респіратор До зносу

Н а з о в н іш н іх  р о б о т а х  
в з и м к у  д о д а т к о в о :
Куртка бавовняна на 
утеплю вальній прокладці Тн 36
Брю ки бавовняні на 
утеплю вальній прокладці Тн 36

15 Верхолаз Костю м бавовняний мПЗ 10

Черевики ш кіряні на 
неслизькій підош ві См 10
Рукавиці з надолонниками 
із вініл шкіри- 
Тпереривистої М и 2
К аска - До зносу

» ^ ' V»

Пояс запобіж ний 
лямковий

- До зносу

П ояс запобіж ний 
безлямковий

“ До зносу

Н а  з о в н іш н іх  р о б о т а х  
в зи м к у  д о д а т к о в о :
Куртка бавовняна на 
утеплю вальній прокладці Тн 36
Брю ки бавовняні на 
утеплю вальній прокладці Тн 36
Н апівчоботи утеплені Тн20 48

16 Столяр Костю м бавовняний М иЗ 12

Черевики ш кіряні М из 12

Рукавиці комбіновані М и До зносу

Н а  зо в н іш н ій  р о б о т а х  
в зи м к у  д о д а т к о в о :
К уртка бавовняна на 

\ утеплю вальній  прокладці 1_____________
Ь б

\ Б рю ки  бавовняні н а
утеплю вальній прокладці Тн 36
Н апівчоботи утеплені Тн20 48

17 Робітник зеленого 
будівництва

Куртка бавовняна ЗМ и 12
Брю ки бавовняні ЗМ и 12
Черевики ш кіряні М из 12
Рукавиці комбіновані До зносу
Н а  з о в н іш н іх  р о б о т а х  
в зи м к у  д о д а т к о в о :
Куртка бавовняна на 
утеплю вальній прокладці Тн 36
Брю ки бавовняні на
утеплю вальній прокладці Тн 36
Н апівчоботи утеплені Тн20 _ і

18 Е лектром онтер 3 Костю м ЗМ иЗ 12



рем онту та
обслуговування
електроустаткування

Берет 3 12
Черевики ЗМиМунІОО 12
Рукавички М иМ п 1
О куляри захисні відкриті До зносу
Рукавички діелектричні ЄнЄв Чергові

Калош і діелектричні ЄнЄв Чергові

П ід час робіт на 
дільницях з підвищ еною  
вологістю  додатково:
Чоботи В М и 12
Ш карпетки ВМ и 3

Рукавиці ВуМ и 1

П ід час виконання робіт  
на висоті додатково:
Пояс запобіж ний Чергові
К аска захисна з 
підш оломником До зносу
П ід час виконання робіт  
із застосуванням  
пневмо- і
електроінструм енту
додатково:
Рукавиці

М вМ и 3

Н авуш ники протиш умові До зносу

Н а зовніш ніх роботах  
взимку додатково:
К уртка утеплена Тн 36
Ш тани утеплені Тн 36

Ш апка Тн 24

19 Водій
автотранспортних
засобів

Ж илет сигнальний Со 3
Рукавиці ЗМ иМ п 12

Костю м ЗМ иМ п 12

Черевики До зносу

На зовніш ніх роботах  
взим ку додатково:
Куртка утеплена Тн 36
Ш тани утеплені Тн 36

20 Тракторист Комбінезон ЗМ иП н 12

Берет 3 12
Ф артух з нагрудником Н мН лВн Черговий

Черевики ЗМиМунІОО 12

Рукавички М иМ п 1
Рукавички Н мМ иВ н 3
Ж илет сигнальний Со 12
Н авуш ники протиш умові До зносу
О куляри захисні відкриті До зносу



~ Т н
1 ви

а зовніш ніх роботах  
зимку додатково:
іуртка утеплена 1'н І>6

п Плани утеплені Гн $6

п
І
Саска захисна з
ІІДШОЛОМНИКОМ Гн До зносу

1 М ашиніст 1 '-Сомбінезон бавовняний МиЗ 12
автовиш ки та  ПЧеревики ш кіряні 3 12
автогідропідійм ача г Чоботи гумові СмВ 12

Рукавиці комбіновані М и До зносу

К аска захисна ' До зносу

Ж илет сигнальний До зносу

Н а зовніш ніх роботах  
взимку додатково:
К уртка бавовняна на 
утеплю вальній прокладці Тн 36
Брю ки бавовняні на 
утеплю вальній прокладці Тн 36
Н апівчоботи Тн20 48

22 С тропальник К омбінезон ЗМ и 12
Черевики ЗМ иМ ун200 12
Рукавички М иМ п 1
К аска захисна До зносу
П ідш оломник ЗМ п 24
Ж илет Со 12
Чоботи ТрТпМ ун200 12

1 Рукавички з крагами ТиТрТвМ и 2
Щ иток захисний прозорий 
термостійкий До зносу

! Ф артух з нагрудником ВнМ и Черговий
1 О куляри захисні закриті До зносу

Респіратор пилозахисний До зносу
Рукавчики ВуМ иМ п 1
Н а зовніш ніх роботах у  
мокру погоду додатково:
П лащ  з капю ш оном Вн Черговий
На зовніш ніх роботах  
взимку додатково:
К уртка утеплена Тн 36
Ш тани утеплені Тн 36
Чоботи Тн20М иС м 24
П ідш оломник утеплений Тнв 24
Рукавички ТнТхпМ п 12

23 М аш иніст К омбінезон бавовняний МиЗ 12
екскаватора Черевики ш кіряні МиЗ 12



Рукавиці комбіновані з 
двом а пальцями М иЗ До зносу
Ж илет сигнальний Со 12
каска До зносу
П ід час роботи у мокрих  
ум овах додатково:
Чоботи гумові СмВ 12
Н а зовніш ніх роботах  
взим ку додатково:
Куртка бавовняна на 
утеплю вальній прокладці Тн 36
Брю ки бавовняні на 
утеплю вальній прокладці Тн 36
Н апівчоботи утеплені Тн20 48

24 М аш иніст крана 
автом обільного

Костю м бавовняний 3 12
Черевики ш кіряні 3 12
Рукавиці комбіновані М п 3
Ж илет сигнальний Со 12
каска До зносу

Н а зовніш ніх роботах  
взимку додатково:
К уртка бавовняна на 
утеплю вальній прокладці Тн 36
Ш тани бавовняні на 
утеплю вальній прокладці Тн 36

25 Слю сар з рем онту 
автомобілів

Костю м віскозно- 
лавсановий М п,3 12
Черевики ш кіряні М п,3 12
Берет М п,3 12

Рукавиці комбіновані М п 3
О куляри захисні закриті До зносу
Н а зовніш ніх роботах  
взимку:
Куртка бавовняна на 
утеплю вальній прокладці Тн 36
Ш тати бавовняні на 
утеплю вальній прокладці Тн 36

26 С естра м едична Х алат ЗМ иП н 12
К осинка ЗПн 12

27 Сторож Костю м ЗМ п 12
Черевики ЗМ иМ ун25 24

У зим ку додатково:
Куртка утеплена Тнв 36
Ш тани утеплені Тнв 36
Ш апка Тнв 36
Чоботи Тн20 36
Рукавиці Тхп 12



Н а зовніш ніх роботах у
мокру погоду додатково:
П лащ  з капю ш оном Вн Черговий

Л іа л ь н и к Х алат ЗМ и 24
■ Е Л е Н Ь

Ь р а л ь н и к Х алат ЗМ иП н 12
■ о о в и х К осинка ЗПн 12
1  - -Щ СН Ь

Туфлі ЗП нМ и 12
Рукавички В нМ иМ п 4
Ф артух з нагрудником ВнМ и 6

На зовніш ніх роботах  
взимку додатково:
Куртка утеплена Тн 36
Чоботи Тн20 36

В вілу в ач  складу Костю м ЗМ и 18
• - К епка ЗМ и 24

Черевики М иМ пМ ун15 18
Рукавиці М иМ п

На зовніш ніх роботах  
взимку додатково:
Куртка утеплена Тн 36
Чоботи Тн20 36

І  Інженер з закупівель Костю м ЗМ и 18
К епка ЗМ и 24
Черевики М иМ пМ ун15 18
Рукавиці М иМ п 3
На зовніш ніх роботах  
взим ку додатково:
К уртка утеплена Тн 36
Чоботи Тн20 36_

М енедж ер Костю м ЗМ и 18
постачання Кепка ЗМ и 24

Черевики М иМ пМ ун15 18
Рукавиці М иМ п 3
На зовніш ніх роботах
взимку додатково:
Куртка утеплена Тн 36
Чоботи Тн20 36

К омірник Костю м ЗМ иМ п 12
Черевики М иМ пМ ун200 12
Рукавички До зносу

К аска захисна До зносу
.4 Д испетчер Х алат ЗМ и 12

15 Технік Комбінезон ЗМ и 12

Рукавиці М иМ п 2



Чоботи
На зовнішніх роботах 
взимку додатково:

12

костюм М и 12
Черевики ЗМиСм 12
Рукавички МиМп 3
Каска захисна До зносу
підшоломник ЗМи 24
На зовнішніх роботах 
узимку додатково:
Куртка утеплена Тн 36

37 Інженер-енергетик

і 7, *

Халат ЗМи 12
Рукавички діелектричні Єн 12
Калоші діелектричні Єн Чергові
На зовнішніх роботах 
взимку додатково:
Куртка утеплена Тн 36

38 Провідний інженер

Інженер
Майстер

Костюм ЗМи 12
Черевики ЗМиСм 12
Рукавиці МиМп 3
Каска захисна До зносу
Підшоломник ЗМи 24
На зовнішніх роботах 
взимку додатково:
Куртка утеплена Тн 36

39 Інженер з охорони 
праці

Костюм ЗМи 24
Напівчеревики ЗМи 24
Плащ з капюшоном Вн Черговий
Каска захисна Чергова
Підшоломник ЗМи 36
Чоботи МиМпВ Чергові
На зовнішніх роботах 
взимку додатково:
Куртка утеплена Тн 36

40 Директор
Заступник директора 
Начальники служб, 
відділів
Провідний інженер

За умови здійснення 
контролю на 
виробничих об.єктах:
Костюм ЗМи 24
Напівчеревики ЗМи 24
Рукавиці Мп 6
Взимку додатково:
Куртка утеплена Тн 36

ДОПОВНЕННЯ:
Засоби індивідуального захисту /запобіжний пояс, діелектричні калоші та рукавиці, 
діелектричний гумовий килимок, захисні окуляри, респіратор, протигаз, захисний



шолом, каска тощо/ робітникам усіх професій видаються в залежності від 
характеру умов й робіт, що виконуються, як чергові, якщо їх видачу не 
передбачено цими Нормами;
Під час виконання робіт на мокрому грунті та у воді видаються додатково: чоботи 
гумові або калоші гумові чергові, якщо їх видачу не передбачено цими нормами;
На зовнішніх роботах узимку працівникам під каску видається додатково 
підшоломник;
Керівники можуть за погодженням з первинною профспілковою організацією 
видавати працівникам, які здійснюють роботу з технічного переоснащення та 
реконструкції виробництва у діючих підрозділах зі шкідливими умовами праці без 
зупинки виробництва, спецодяг, спецвзуття, та інші засоби індивідуального 
захисту за нормами, визначеними для експлуатаційного персоналу зазначених 
підрозділі;
Для забезпечення комфортного стану працюючих в холодну та теплу пору року 
головні убори з однаковими захисними властивостями та однаковим терміном 
використання можливо замінювати -  берет на кепку, підшоломник на шапку; 
Перелік професій з безоплатної видачі спеціального одягу, взуття та інших засобів 
індивідуального захисту по КП «Запоріжремсервіс» ЗМР створено на підставі 
нижчезазначених нормативно-правових актів та наказів:
Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства, 
затверджених Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 10.12.2012 
року 3 1389, зареєстрованого в міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за 
З 2217/22529;
Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей 
промисловості, затверджених Наказом Державного комітету України з промислової 
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 16.04.2009 року № 62;
Норми безоплатної видачі спеціального одягу. Спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту працівникам. Зайнятим у будівельному 
виробництві, затверджених Наказом Державного комітету України з нагляду за 
охороною праці 17.05.2004 року № 126;
Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам машинобудування та металообробної 
промисловості Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у 
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи «Про 
затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та 
інших засобів індивідуального захисту працівникам машинобудування та 
металообробної промисловості» від 21.02.2006 року № 89.

Начальник відділу кадрів В.О. Курта

Начальник відділу з охорони праці І.В. Дашевська
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Директор КП «Запоріжремсервіс» ЗМР 
« 2019р.

С.В. Ращепкін
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ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ДО 
КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ КП «Запоріжремсервіс» ЗМР

№
з/п

найменування Підрозділ, 
служба, відділ

Строк
виконання

Примітка

1 Проведення атестації робочих 
місць за умови праці на 
відповідність нормативно
правовим актам з охорони праці

Ремонтно-
виробнича
служба,
автотранспортна
служба,
Відокремлений
підрозділ
муніципальна
аварійна служба

2-й,3-й 
квартал 2020 
року

2 Проведення навчань і перевірки 
знань з питань охорони праці 
працівників, відповідних осіб. 
Організація лекцій, семінарів та 
консультацій з зазначених питань

Служби, відділи, 
сектори та
підрозділи 
підприємства

Протягом
року

3 Забезпечення працівників
спеціальним одягом, взуттям та 
засобами індивідуального захисту 
відповідно до встановлених норм 
/включаючи забезпечення
мийними засобами/.

Відділ
постачання та
закупівель,
Ремонтно-
виробнича
служба

Протягом
року

4 Придбання нормативних актів з 
охорони праці, літератури,
журналів

Відділ
постачання та 
закупівель

Протягом
року

5 Придбання та перезарядження 
вогнегасників для служб та 
відділів

Відділ
постачання та
закупівель, 
Інженер 3
цивільного 
захисту

Протягом
року

6 Придбання лікувальних препаратів 
та медикаментів

Відділ
постачання та
закупівель,
Сестра медична

Протягом
року

7 Організація кабінету,
переобладнання і оновлення
куточків з охорони праці на 
дільницях з метою пропаганди 
безпечних прийомів праці

Відділ
постачання та
закупівель,
Відділ охорони 
праці

Протягом
року



8 Нанесення на виробниче
обладнання та комунікацій
розпізнавального кольору і ознак 
безпеки відповідно до вимог 
/забарвлення небезпечних місць 
устаткування, покажчиків,
забарвлення балонів на ділянках/

Служби, Відділи 
та підрозділи, 
Ремонтно- 
виробнича 
служба

Протягом
року

9 Обладнання кімнати для
прийняття їжі в службах та 
підрозділах підприємства

Служби та
підрозділи
підприємства,
Ремонтно-
виробнича
служба

Протягом
року

*

10 Надання працівникам, зайнятим на 
роботах із шкідливими умовами 
праці, спеціального харчування, 
молока чи рівноцінних харчових 
продуктів

Відділ
постачання та
закупівель

Протягом
року

11 Проведення обов.язкового та 
позапланового медичного огляду 
працівників, зайнятих на важких 
роботах, на роботах з
небезпечними чи шкідливими 
умовами праці

Відділ кадрів Протягом
року

Начальник відділу з охорони праці 
КП «Запоріжремсервіс» ЗМР І.В.Дашевська
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