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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Мета укладення колективного договору
Договір укладено на п’ять років з метою регулювання виробничих, трудових та 

соціально - економічних відносин, узгодження інтересів найманих працівників і власників з 
питань, що є предметом цього договору.

Положення і норми договору розроблено на основі Кодексу законів про працю 
України, Закону України "Про колективні договори і угоди", інших актів законодавства, 
генеральної, галузевої і регіональної угод.

Договір містить узгоджені зобов'язання сторін, що його уклали, щодо створення умов 
підвищення ефективності роботи підприємства, реалізації на цій основі професійних, 
трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.

органом Підприємства Комунальне 
в особі

КП БСР "Бородянкатешіопостачання

визначених цим

2. Сторони договору та їх повноваження.

2.1. Договір укладено між виконавчим 
підприємство Бородянської селищної ради ''Бородянкатеплопостачання" 
директора Кулика Сергія Анатолійовича, з однієї сторони (далі - сторона власника) і 
трудовий колектив КП БСР "Бородянкатеплопостачання" , в особі вибраного і 
уповноваженого представника ради трудового колективу Литвина Р.М., з іншої сторони 
(далі - сторона ради трудового колективу).

2.2. Сторона власника підтверджує, що має повноваження, визначені діючим 
законодавством та Статутом підприємства, на ведення колективних переговорів, укладення 
колективного договору і виконання зобов'язань сторони власника, 
договором.

2.3. Рада трудового колективу має повноваження, визначені чинним законодавством 
на ведення колективних переговорів, укладення колективного договору і виконання 
зобов'язань сторони власника, визначених цим договором.

2.4. Сторони визнають взаємні повноваження, зобов'язання відповідних сторін 
і зобов'язуються дотримуватися принципів соціального партнерства:

паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, 
конструктивності та аргументованості при проведенні переговорів щодо укладення 
договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення всіх питань, що є предметом цього 
договору.

2.5. Сторони оперативно вживатимуть заходів до усунення передумов і виникнення 
колективних трудових спорів (конфліктів) в ході реалізації зобов'язань і положень 
колективного договору, віддаватимуть перевагу розв'язанню спірних питань шляхом 
проведення консультацій, переговорів і примирних процедур відповідно до законодавства.

галузевої угоди 
предетавництва,

3. Сфера дії договору.

3.1. Положення договору поширюються на всіх найманих працівників підприємства.
Положення договору є обов'язковим для сторін, що його уклали.
3.2. Жодна із сторін протягом дії договору не може в односторонньому порядку 

призупиняти виконання прийнятих зобов'язань за договором.
3.3. Невід'ємною частиною договору є додатки до нього.

4. Термін дії колективного договору та набуття їм чинності.
4.1. Договір укладено на 2021-2025 роки, він набирає чинноеті з моменту підписання і 

діє до укладення нового договору.
4.2. Сторони розпочинають переговори з укладення нового договору не пізніше ніж за 

три місяці до закінчення строку дії договору, на який він укладався.
5. Порядок внесення змін та доповнень до колективного договору.
Зміни і доповнення до договору вносяться за взаємною згодою сторін і, 

обов'язковому порядку, в зв'язку із змінами чинного законодавства, угод вищого рівня
в 
з



підписання їхпитань, що є предметом договору, та набирають чинності з моменту 
сторонами.

Сторона, яка ініціює внесення змін і доповнень до договору, письмово повідомляє 
іншу сторону про початок проведення переговорів та надсилає пропозиції, що спільно 
розглядаються у 7 денний термін з дня їх отримання іншою стороною.

6. Порядок і строки доведення змісту колективного договору до працівників 
підприємства.

Роботодавець зобов'язаний в 5 денний термін після підписання договору забезпечити 
його тиражування у кількості 5 примірників, ознайомлення з ним всіх працівників, а також 
працівників під час укладення з ними трудового договору.

7. Повідомна реєстрація колективного договору.
Сторона власника подає договір, а також зміни та доповнення що вносяться до 

договору на повідомну реєстрацію протягом 20 днів з дня підписання сторонами.

РОЗДІЛ 1. ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РОЗВИТОК 
ПІДПРИЄМСТВА.

1

в

Сторони колективного договору, визнають що головним завданням підприємства є 
здійснення виробничо-господарської та іншої діяльності, що направлена на поліпшення 
побутових умов для населення територіальної громади та одержання прибутку 
задоволення на цій основі соціально-економічних потреб членів трудового колективу згідно 
Статуту підприємства та діючого законодавства.

Статтею 65 Господарського кодексу визначається, що управління підприємством 
відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо 
господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу.

Згідно ст. 246 КЗпП України працівники мають право брати участь в управлінні 
підприємством через загальні збори (конференції), які діятимуть на підприємстві.

Уповноважений представник ради трудового колективу має право втручатися 
господарську та іншу діяльність лише у випадках, передбачених законодавством.

Сторона власника зобов’язується :
1. Проводити маркетингові дослідження щодо вивчення кон'юнктури ринку, складати 

на їх основі виробничі плани та своєчасно доводити їх до структурних підрозділів. 
Організовувати господарські відносини з іншими суб'єктами господарювання на основі 
договорів, здійснювати фінансові та кредитні відносини, нести відповідальність за 
порушення договірних зобов'язань.

2. Своєчасно та в повному обсязі забезпечувати працівників матеріально-технічними 
ресурсами, необхідними для виконання трудових завдань, норм праці, створення належних 
умов праці та отримання запланованого прибутку.

3. Реалізувати продукцію споживачам для отримання прибутку..
4. Проводити систематичну роботу щодо технічного переобладнання виробництва, 

підвищення його технічного рівня, впровадження нової техніки, прогресивних технологій, 
автоматизації і механізації виробничих процесів.

5. Розробити за участю ради трудового колективу стратегію підвищення 
ефективності виробництва та соціально-економічного розвитку підприємства.

6. Прикладати всі зусилля для зниження збитковості підприємства та отримання 
прибутків.

7. Інформувати трудовий колектив про результати фінансово-господарської діяльності 
підприємства та перспективи його розвитку. Регулярно надавати раді трудового колективу 
наявну інформацію, документи з цих питань.

8. Створювати умови для забезпечення участі 
підприємством.

Організувати збір та розгляд пропозицій працівників з питань поліпшення роботи 
підприємства, підвищення ефективності виробництва та оптимізації виробничих витрат.

Інформувати раду трудового колективу, працівників про результати їх розгляду 
та вжиті заходи.

ради трудового колективу

працівників в управлінні



9. Забезпечити умови для розвитку технічної творчості працівників, протягом року 
запроваджувати раціоналізаторські пропозиції.

10. Забезпечити участь повноважного представника ради трудового колективу у 
засіданнях керівних органів підприємства (виробничі наради, засідання комісій, тощо), 
завчасно інформувати його про дати та порядок денний таких засідань.

11. Брати участь в заходах ради трудового колективу щодо захисту трудових і 
соціально-економічних прав працівників на її запрошення.

Розподіл і використання прибутку встановлюється стороною власника з участю 
представника ради трудового колективу.

Рада трудового зобов'язується:
12. Сприяти зміцненню трудової дисципліни і технологічної дисципліни в колективах 

структурних підрозділів підприємства, збільшення прибутку, підвищенню продуктивності 
праці.

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

14. Організувати збір та узагальнення пропозицій з питань поліпшення діяльності 
підприємства, доводити їх до сторони власника й домагатися їх реалізації, інформувати 
трудовий колектив про вжиті заходи.

15. Запрошувати повноважного представника сторони власника на засідання ради 
трудового колективу, де розглядаються питання захисту трудових і соціально-економічних 
прав працівників.

РОЗДІЛ 2. ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКАМ У РАЗІ ЗМІНИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ВИРОБНИЦТВА, ФОРМИ ВЛАСНОСТІ, БАНКРУТСТВА.

при розробці проекту плану

Сторона власника зобов'язується:
1. Завчасно інформувати раду трудового колективу у випадках : реорганізації (злиття, 

приєднання, поділу, виділення, перетворення), реструктуризації, корпоратизації, 
передприватизаційної підготовки, приватизації, передачі об'єктів у районну, міську або 
обласну комунальну власність, зміни власника, перепрофілювання, санації, загрози 
банкрутства (порушення справи про банкрутство), часткового зупинення виробництва, 
ліквідації підприємства з наданням інформації про плановані власником заходи, пов'язані з 
ними звільнення працівників, причини і строки таких звільнень, кількість і категорії 
працівників, яких це може стосуватися.

Проводити не пізніше ніж через три місяці з часу прийняття відповідного рішення 
консультації з радою трудового колективу про заходи щодо запобігання, зменшення або 
пом'якшення негативних соціальних наслідків цих процесів, розглядати та враховувати 
пропозиції ради трудового колективу з цих питань.

2. Враховувати пропозиції трудового колективу, 
приватизації підприємства.

3. Інформувати раду трудового колективу про умови договору купівлі-продажу 
об'єкта приватизації, включати до договору зобов'язання щодо: збереження та 
раціонального використання робочих місць; утримання об'єктів соціально-побутового 
призначення; створення безпечних і нешкідливих умов праці.

4. Забезпечити, у випадку проведення процедур банкрутства підприємства, участь у них 
повноважного представника ради трудового колективу з правом дорадчого голосу.

5. Гарантувати додержання прав та інтересів працівників, які звільняються у зв'язку із 
зміною організації або форми власності, банкрутством підприємства, зокрема щодо: 
порядку звільнення, виплати вихідної допомоги, гарантій працевлаштування, інших пільг і 
компенсацій таким працівникам.

6. Забезпечити у випадку ліквідації, банкрутства підприємства: першочергову виплату 
вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута; задоволення вимог, що виникли із 
зобов'язань перед працівниками підприємства, зобов'язань, що виникли внаслідок заподіяння 
шкоди життю та здоров'ю громадян, шляхом капіталізації відповідних платежів;



сплати зборів (обов'язкових платежів) до фондівзадоволення вимог щодо
загальнообов'язкового державного соціального страхування;

Сторони зобов’язуються :
7. Надавати інформацію та необхідні консультації працівникам підприємства щодо 

передбачених законодавством можливостей їх участі в приватизації.

Рада трудового колективу:
8. Представляти права та інтереси працівників у відносинах з власником щодо 

управління підприємством, а також у разі зміни організації або форми власності, 
банкрутства.

9. Брати участь у роботі комісій з перед приватизаційної підготовки підприємств, 
реструктуризації, приватизації, передачі об'єктів у районну, міську або обласну комунальну 
власність.

10. Представляти інтереси працівників підприємства в комітеті кредиторів та у 
випадку проведення процедур банкрутства з правом дорадчого голосу.

технологічного,

працівників,

щодо

РОЗДІЛ 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ.
Сторона власника зобов'язується:
1. Не допускати масових звільнень працівників протягом року понад 50 % загальної 

чисельності працюючих на підприємстві.
2. У разі виникнення причин економічного, технологічного, структурного чи 

аналогічного характеру або у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності 
підприємства, через які неминучі вивільнення працівників з ініціативи сторони власника, 
проводити їх лище за умови письмового повідомлення ради трудового колективу, не пізніще 
як за 2 місяці до намічуваних звільнень, про причини і терміни вивільнення, кількість та 
категорії працівників, що підлягають скороченню.

Проводити консультації з радою трудового колективу стороною стосовно визначення та 
затвердження заходів щодо запобігання звільненням працівників, їх можливого 
працевлащтування та забезпечення соціальної підтримки.

Розглядати та враховувати пропозиції ради трудового колективу про перенесення 
термінів або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов'язаних з вивільненням 
працівників.

3. Виділяти кощти на професійну підготовку і перекваліфікацію кадрів. Конкретні 
обсяги фінансування і строки навчання узгоджувати з радою трудового колективу.

4. При вивільненні працівників дотримуватись вимог законодавства 
переважного права на залищення на роботі та гарантій окремим категоріям працівників.

Попереджати працівника про його вивільнення у письмовій формі під розписку 
пізніще, ніж за два місяці. Одночасно з попередженням про вивільнення у зв'язку із змінами 
в організації виробництва і праці пропонувати працівникові інщу роботу на підприємстві 
(по можливості).

Організувати взаємодію з центром зайнятості (за місцем знаходження підприємства) з 
питань працевлащтування та інформування працівників щодо наявних вакансій на інщих 
підприємствах (району, міста).

5. Не розривати трудовий договір з ініціативи власника з працівниками, перед якими не 
потащена заборгованість із заробітної плати та інщих виплат.

6. Не здійснювати прийняття на роботу нових працівників у разі використання 
режимів неповної зайнятості на підприємстві та якщо передбачаються масові вивільнення 
працівників.

7. Надавати працівникам підприємства безоплатні юридичні консультації та необхідну 
інформацію щодо чинного трудового законодавства, гарантій на працю, соціально- 
економічних пільг, передбачених законодавством і колективним договором.

Рада трудового колективу зобов'язується:
8. Здійснювати контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів з питань 

зайнятості працівників, використанням і завантаженням робочих місць.

не



9. Проводити спільно з власником консультації з питань масових вивільнень 
працівників та здійснення заходів щодо недопущення, зменщення обсягів або пом'якщення 
наслідків таких вивільнень. Вносити пропозиції про перенесення строків або тимчасове 
припинення чи відміну заходів, пов'язаних з вивільненням працівників.

13. Доводити до працівників інформацію щодо планування проведення на 
підприємстві скорочення робочих місць, вивільнення працівників та здійснюваних заходів 
щодо недопущення або зменшення негативних соціальних наслідків таких дій.

РОЗЛІЛ4. ОПЛАТА ПРАЦІ.

Оплата праці працівникам підприємства здійснюється відповідно до Закону України 
«Про оплату праці». Кодексу законів про працю України, нормативних актів з питань 
оплати праці та «Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку будівництва та 
житлово-комунального господарства України, об'єднанням організацій роботодавців 
«Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та 
центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, 
місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2021 роки

1. У сфері форм і систем оплати праці
1.1 Виплачувати винагороду за виконану роботу працівникам підприємства за 

погодинною формою оплати праці.
Здійснювати оплату праці на основі тарифної системи:

• погодинних тарифних ставок для робітників:
- машиністів котлів,

машиністів насосних установок,
операторів хлораторних установок.
операторів станції знезалізнення,
операторів на решітці,
оператор на відстійниках,
лаборант хімбаканалізу
слюсар - ремонтник

- апаратник хімводоочищення;
- електрогазозварник;
- електромонтер по ремонту і обслуговуванню електрообладнання;
- слюсар КВП і А;
- слюсар по ремонту автомобілів;
- токар;

слюсар по ремонту газового обладнання,
машиніст екскаватора, автокрана; тракторист, вишки та автогідропідіймача 
водій автотранспортних засобів,

• місячних посадових окладів:
- ІТП та службовців,
- прибиральник виробничих приміщень,
- контролер.

Розглядати питання перегляду форм оплати праці підприємства з метою 
збільшення тарифних ставок (окладів), винагород, доплат і надбавок, інших гарантійних і 
компенсаційних виплат у разі зростання обсягів послуг, продуктивності праці, зниження 
собівартості послуг.

1.3. Запроваджувати нові або змінювати діючі на підприємстві умови оплати праці за 
погодженням із радою трудового колективу і повідомляти про це працівників не пізніше як 
за 2 місяці до їх запровадження або зміни.

1.4 Формувати фонди оплати праці з урахуванням обсягів виробничої діяльності, 
чинних норм обслуговування і нормативів чисельності, продуктивності праці, коригування 
його за умови збільшення обсягів надання послуг, рівня якості робіт та послуг, а також 
законодавчого підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб..

1.2.



мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду

коефіцієнти співвідношень розмірів мінімальних місячних

2. У сфері тарифної системи, мінімальної заробітної плати.
2.1. Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну ( годинну) 

норму праці не нижче розміру мінімальної заробітної плати.
2.2 Мінімальну тарифну ставку ( оклад) робітника 1 розряду ( в тому числі робітники 

автотранспорту та механізації, простої не кваліфікованої праці) в розмірі не менше 180 
відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

2.3. Встановити єдину сітку між розрядних тарифних коефіцієнтів.
2.4. Застосувати коефіцієнти співвідношень мінімальної тарифної ставки робітника 1 

розряду (місячної тарифної ставки) за підгалузями , видами робіт та окремими професіями 
до встановленої угодою мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду (п. 5.3.2., 
даного підрозділу).

2.5. Застосувати 
посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців до 
мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду основного виробництва ( мінімального 
посадового окладу ( ставки) працівника основної професії), встановлених у колективному 
договорі , а саме: - робітник основної професії - машиніст котлів.

Зазначені коефіцієнти є мінімальними гарантіями в оплаті праці.
2.6. Штатні розписи розробляти з врахуванням норм та гарантій зазначених Галузевою 

угодою та пунктами 5.3,2; 5.3.4; 5.3,5; 5.3.6 даного підрозділу.
2.7. Індексація заробітної плати та її компенсація у зв’язку з порушенням термінів її 

виплати проводиться відповідно чинного законодавства.
2.8. Умови матеріального та соціального забезпечення керівника 

передбачати в контракті, що укладається з ним Бородянською селищною ради та 
розпису.

2.9. Відповідно до статті 14 ЗУ «Про оплату праці» норми колективного договору, 
що допускають оплату праці нижче норм , визначених Галузевою угодою, але не нижче від 
державних норм та гарантій в оплаті праці, можуть застосовуватись лише тимчасово на 
період подолання фінансових труднощів підприємством не більше як 6 місяців.

підприємства
штатного

3. У сфері доплат і надбавок до тарифних ставок та посадових окладів,
3.1. Виплачувати доплати і надбавки до тарифних ставок, посадових окладів 

працівників.
3.2. Тимчасове виконання обов’язків керівника підприємства (відпустка, хвороба та 

інше), покладаються на головного інженера з оплатою праці відповідно до законодавства.
3.3. Відшкодовувати за проїзд контролерам, які обслуговують селище Бабинці , 

Пилиповичі, Н. Залісся на підставі підтверджуючих документів.

працівників підприємства за

4, У сфері матеріального заохочення за результатами праці.
4.1. Здійснювати матеріальне заохочення, преміювання працівників за результатами 

праці згідно положень за умови фінансових можливостей підприємства.
4.2. При наявності фінансової можливості підприємства проводити преміювання 

якісне проведення ремонтних робіт по підготовці до
опалювального сезону та завершення опалювального сезону , Міжнародного жіночого 
Дня 8 Березня, Дня працівників житлово-комунального господарства. Дня Незалежності 
України, Дня захисника України.

4.3. При фінансовій можливості виплачувати винагороду, премію 
роботи за рік.

за підсумками

5. У сфері строків виплати заробітної плати.
5..1.  Здійснювати виплату заробітної плати працівникам у грошових знаках, що мають 

законний обіг на території України.
Виплачувати заробітну плату натурою лише у виняткових випадках, за наявності 

письмової заяви працівника.
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5.. 2. Здійснювати виплату заробітної плати в робочі дні два рази на місяць ;
аванс 22;
остаточну виплату 7 числа.

Розмір заробітної плати за першу половину місяця встановлювати відповідно до ч. З 
СТ.115 КЗпП України, ч.З ст. 24 Закону України «Про оплату праці».

Виплачувати заробітну плату напередодні у разі, коли день її виплати збігається з 
вихідним, святковим або неробочим днем.

Видавати працівникам, не пізніше дня остаточної виплати заробітної плати, 
розрахункові листки з відомостями про суми нарахованої, утриманої та належної до 
виплати заробітної плати.

Уразі порушень термінів виплати заробітної плати проводити нарахування 
компенсацій втрати частини грошових доходів працівників підприємства відповідно до 
Постанови КМУ від 21.02.2001 «Положення щодо нарахування компенсацій втрати частини 
грошових доходів громадян при порушені термінів виплати з/плати»

5.. 3. Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не 
пізніше за три дні до початку відпустки.

праці у разі невиконання норм виробітку не з вини
із дотриманням умов, визначенихдотриманням умов,

6. У сфері гарантій оплати праці.
6.1. Виплачувати заробітну плату в першочерговому порядку перед іншими 

платежами.
6.2. Оплачувати роботу погодинних робітників та службовців при виконанні робіт 

різної кваліфікації за роботою вищої кваліфікації.
6.3. Виплачувати міжрозрядну різницю робітникам, яким доручається виконання 

робіт, тарифікованих нижче присвоєних їм розрядів.
6.4.Здійснювати оплату роботи в надурочний час, вихідні, святкові та неробочі дні у 

порядку та із дотриманням вимог, передбачених законодавством.
6.5. Здійснювати оплату

працівника за фактично виконану роботу, 
законодавством.

6.6. Оплачувати час простою не з вини працівника у розмірі двох третин тарифної 
ставки встановленого йому розряду з моменту коли працівник попередив свого керівника 
про початок простою.

6.7.Оплата праці робітників сумісників здійснювати за фактично виконану роботу. 
Графік роботи сумісників відповідно трудової угоди.

6.8..Оплата  праці робітників, які не є в штаті підприємства, за виконання робіт згідно 
договорів громадсько-правового характеру, здійснюються в розмірі вказаному в договорі.

6.9. За виконання додаткових видів послуг (робота аУтранспорту на замовлення, 
пломбування лічильників, будівельно-монтажні роботи на замовлення і т.д.) оплату праці 
проводити за фактично виконану роботу на підставі документів оформлених відповідно 
до законодавчих вимог.

6.10. Касове обслуговування в розмірі, який визначено договором, 
суми заробітної плати на карткові рахунки працівників підприємства.

6.11.Оплата відряджень працівникам відповідно до чинного законодавства.

за перерахунок

7. У сфері нормування праці.
7.1 Переглядати чинні та запроваджувати за погодженням з радою трудового 

колективу стороною нові норми праці (виробітку) за результатами проведення атестації і 
раціоналізації робочих місць, впровадження нової техніки, технології та організаційно- 
технічних заходів, що забезпечують реальне зростання продуктивності праці.

Повідомляти працівників про запровадження нових і зміну чинних норм праці не 
пізніше ніж за 2 місяці до такого запровадження чи зміни.

7.2. Здійснювати тарифікацію робіт та присвоєння кваліфікаційних розрядів 
працівникам згідно з ЄТКД робіт і професій.

7.3. Встановляти кваліфікаційні розряди за результатами кваліфікаційних іспитів та



а
надавати роботу працівникам відповідно до встановленої кваліфікації.

ПРЕМІЮВАННЯ;

1.1 Преміювання працівників здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в 
загальні результати праці за підсумками роботи та пропорційно відпрацьованого часу за 
місяць.

1.2. Це положення вводиться з метою матеріального стимулювання працівників за 
сумлінне і якісне виконання поставлених перед ними завдань.

2. Показники преміювання.
2.1.Обсяг та інтенсивність виконаної працівником роботи.
2.2.Оперативність виконання робіт.
2.3.Особистий внесок працівника у загальні результати роботи.
2.4. Дотримання трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.
2.5. Ініціативність у діяльності та результативність.
2.6. Термін, якість і важливість виконуваних робіт.
2.7. Підготовка, розпечатування та повідомна реєстрація колективного договору.

3. Розмірі і порядок преміювання.
3.1. Преміювання працівників здійснюється 

межах економії фонду оплати праці та преміювання відповідно до 
штатного розпису та розміру преміювання визначеного при формуванні тарифів.

3.2. З метою вдосконалення матеріального стимулювання працівників підприємства 
залежно від результатів праці, особистого внеску працівника, створено робочу комісію по 
преміюванню працівників .

Робота комісії здійснюється у формі засідань, що проводяться не пізніше 
останнього робочого дня поточного місяця. На засіданнях комісії щомісячно розглядають 
пропозиції у формі службових записок керівників відділів, дільниць та підрозділів, де 
вказано 
вкладу відзначено працівника, враховуючи загальні результати роботи 
роботи місяця.

Склад комісії затверджується наказом директора підприємства. До складу комісії 
входять: директор, головний інженер, головний бухгалтер, провідний економіст, начальник 
абонвідділу, виконавці робіт, старший механік, провідний енергетик.

Керівництво роботою комісії здійснює директор, який організовує роботу комісії 
та несе відповідальність за виконання покладених на неї функцій. У разі

тимчасова втрата працездатності, тощо) функції 
голови комісії виконує головний інженер підприємства.

Засідання комісії оформляється протоколом та додатком до протоколу, який 
підписує голова комісії та секретар. Згідно протоколу оформляється наказ на 
преміювання.

Підставою для визначення фонду преміювання за поточний місяць є 
заробітної плати 
святкові дні, що визначається згідно фактичного табеля використання робочого часу за 
поточний місяць та розрахунок суми заробітної плати по штатному розпису за поточний 
місяць, з врахуванням розміру премії визначеного при формуванні тарифів.

за результатами роботи щомісяця в 
економії фонду оплати праці та преміювання відповідно до затвердженого

перелік працівників, розмір преміювання та за якими показниками особистого 
за підсумками

директора (відпустка, відрядження,
відсутності

протоколу

сума розміру
з врахуванням доплат за роботу в нічний час, шкідливі умови праці.

визначаєтьсяпреміювання за поточний місяць визначається як різниця між 
сумою заробітної плати по штатному розпису, з врахуванням розміру 

та сумою заробітної плати згідно

Фонд 
розрахунковою 
премії визначеного при формуванні тарифів та сумою заробітної плати 
фактичного табеля використання робочого часу з врахуванням доплат за роботу в нічний 
час, шкідливі умови праці, святкові дні.

3.3. Розмір премії за місяць визначається залежно від особистого вкладу працівника 
при виконанні виробничих завдань та 
обмеженням індивідуальної премії до 100% , але в межах визначеного місячного фонду 
преміювання.

3.4. Розмір преміювання

загальних результатів роботи підприємства з

може встановлюватись конкретно працівнику у
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1
відсотках до посадового окладу, місячної тарифної ставки або в конкретно визначеному 
розмірі у грошовій сумі.

3.5. Преміювання директора підприємства проводиться відповідно до 
контракту, укладеного з власником підприємства - Бородянська селищна рада

РОЗДІЛ 5. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ.

Сторона власника зобов’язується :
1. Укладати трудові договори з працівниками 

законодавством України, під розписку ознайомлювати працівників з наказом про їх 
прийняття на підприємство.

Не включати до трудових договорів умови, що погіршують становище працівників 
порівняно з чинним законодавством, цим договором.

2. Спільно з радою трудового колективу розробити Правила внутрішнього трудового 
розпорядку підприємства, розробити і затвердити посадові інструкції, ознайомити з ними 
працівників.

3. Надавати працівникам роботу відповідно до їх професій, займаної посади та 
кваліфікації.

4. Здійснювати переведення працівника на іншу роботу виключно у випадках, на 
підставах і в порядку, встановленому чинним законодавством.

5. Не розривати трудові договори з працівниками у разі зміни підпорядкованості чи 
власника підприємства, його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, 
перетворення), крім визначених законодавством випадків, а також випадків скорочення 
чисельності або штату працівників.

Не допускати звільнення працівника з ініціативи власника в період його тимчасової 
непрацездатності (крім випадків, передбачених п.5 част.1 ст.4О КЗпП), а також у період 
перебування працівника у відпустці (крім випадку ліквідації підприємства).

Не допускати звільнення працівників у разі зміни форми власності підприємства з 
ініціативи нового власника протягом 6 місяців від дня переходу до нього права власності.

6. Встановити на підприємстві п'ятиденний робочий тиждень з нормальною 
тривалістю робочого часу працівників 40 годин на тиждень та з двома вихідними днями 
(субота, неділя).

Скорочувати на одну годину тривалість робочого часу напередодні 
неробочих днів.

7. Встановлювати тривалість денної роботи (зміни), перерви для відпочинку і 
харчування згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, графіками роботи 
(змінності), затвердженими власником за узгодженням з радою трудового колективу , з 
урахуванням специфіки виробництва, режиму роботи структурних підрозділів із розрахунку 
нормальної тривалості робочого дня (тижня).

Встановити додаткові оплачувані перерви, що включаються до робочого часу, для 
таких категорій працівників:

- працівникам, що працюють в холодну пору року на відкритому повітрі або в 
закритих неопалювальних приміщеннях, вантажникам та деяким іншим категоріям 
працівників у випадках, передбачених законодавством, - для обігрівання і відпочинку;

- жінкам, що мають дітей віком до півтора року - для годування дитини.
8. Визначити спільно з радою трудового колективу перелік робіт, 

допускається поділ робочого дня на частини.
9. Встановити скорочену тривалість робочого часу для категорій працівників, 

визначених законодавством.
10. Узгоджувати з радою трудового колективу будь-які зміни тривалості робочого дня 

(тижня), режиму праці, запровадження нових режимів роботи на підприємстві, в окремих 
підрозділах, для категорій або окремих працівників, повідомляти працівників про такі зміни 
за два місяці до їх запровадження.

11. За наявності можливості дозволяти працівникам під час простою з незалежних від

в порядку, передбаченому

евяткових 1

на яких

1



тижнем регулюється наказом по підприємству

них причин відлучатися з робочого місця на узгоджений з керівником структурного 
підрозділу час.

12. За взаємною згодою з працівником встановлювати для нього неповний робочий 
час (день, тиждень), гнучкий графік роботи на умовах і в порядку, визначених 
законодавством.

Встановлювати на підприємстві у зв’язку із виробничою необхідністю при зменшені 
обсягів робіт на підприємстві в ремонтний період, крім працівників, які працюють за 
графіками тривалості робочого часу експлуатаційного персоналу 32-х годинний робочий 
тиждень відповідно до статті 56 КЗпПУ. Робота підприємства за 32-х годинним робочим 

щомісячно в залежності від обсягів 
виконання виробничих завдань та стану роботи підприємства.

Встановлювати для вагітних жінок, жінок, які мають дитину віком до 14 років або 
дитину-інваліда, в тому числі таку, що перебуває під її опікуванням, працівників, які 
здійснюють догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, на їх 
прохання, скорочену тривалість робочого часу.

13. Встановити обліковий період робочого часу терміном - календарний рік на 
безперервно діючих дільницях ВОС, КОС, ГКНС, котельнях , де за умовами виробництва 
не може бути встановлена для певної категорії працівників щотижнева тривалість 
робочого часу (машиніст насосних установок, машиніст котлів, старший машиніст котлів, 
оператор ХВО, оператор на решітка, відстійниках, пісколовках, станції знезалізнення, 
хлораторних установок, сторож, кочегар).

Тривалість робочого часу понад норму годин за місяць відповідно до розроблених 
графіків по підрозділах не визначається надурочною роботою.

Працівникам, 
щотижневі дні відпочинку можуть встановлюватись в різні дні тижня відповідно до 
графіків змінності.

При підсумованому обліку переробка робочого часу вважається понаднормовою 
по закінченні календарного року компенсується оплатою відповідно до

працівників

для яких встановлено підсумований облік робочого часу ,

визначається
множенням

скорочення робочого часу напередодні

тільки по закінченні календарного року 
законодавства або наданням додаткових днів відпустки.

При підсумованому обліку робочого часу норма робочого часу
тривалості робочого дня на кількість робочих днів за календарем, що 

припадають на обліковий період. При неповному місяці ( у разі хвороби, відпустки) від 
встановленої місячної норми віднімають робочі години, що припадають на дні відсутності 
на роботі. Норму часу за обліковий період встановлюють за календарем з розрахунку 40- 
годинного робочого тижня з урахуванням 
святкових і неробочих днів.

14. Дотримуватися вимог законодавства щодо обмеження залучення окремих 
категорій працівників до надурочних робіт, роботи у нічний час та вихідні дні.

15. Проводити надурочні роботи, роботу у вихідні, святкові та неробочі дні лище у 
виняткових випадках, передбачених законодавством, і тільки з її оплатою і компенсацією 
відповідно до законодавства.

Повідомляти працівників про такі роботи не менш як за добу до їх початку.
16. Встановити працівникам щорічну основну оплачувану відпустку тривалістю 24 

календарних дні.
Затверджувати графік надання відпусток з радою колективу до 15 січня поточного 

року та доводити його до відома працівників.
При складанні графіків відпусток враховувати сімейні обставини, особисті інтереси та 

можливості відпочинку кожного працівника.
Письмово повідомляти працівника про дату початку його відпустки не пізніш як за 

два тижні до встановленого графіком періоду.
Надавати подружжям, які працюють на підприємстві, право на щорічну відпустку 

один і той самий період.
17. Надавати щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час, у 

випадках, передбачених законодавством, а також наступним категоріям працівників:
- особам, віком до 18 років;

в
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- інвалідам;
- вагітним жінкам;
- жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;
- особам, які отримали путівки до санаторно-курортного лікування .
18. Надавати щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного 

терміну безперервної роботи у перший рік роботи на підприємстві за бажанням працівника 
у випадках, передбачених законодавством, а також наступним категоріям працівників ;

- вагітним жінкам;
- інвалідам;
- особам, віком до 18 років;
- чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;
- сумісникам - одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;
19. Переносити на вимогу працівника щорічну відпустку на інший період у разі 

порушення терміну повідомлення про час надання відпустки та несвоєчасної виплати йому 
заробітної плати за час відпустки.

Переносити працівнику щорічну відпустку на інший період або продовжувати її у 
випадках, визначених законодавством.

20. Відкликати працівників з щорічної відпустки лише за їх згодою та у випадках, 
визначених законодавством.

21. Надавати додаткові відпустки за умови праці працівникам, зайнятим на роботах, 
пов'язаних із негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів, відповідно 
до Списку виробництв, цехів, професій і посад, в залежності від результатів атестації 
робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах.

22. Надавати додаткові відпустки за особливий характер праці: працівникам з 
ненормованим робочим днем.

23. Надавати працівникам додаткові відпустки у зв'язку з навчанням у порядку і на 
умовах, передбачених чинним законодавством.

Працівникам підприємства, які навчаються без відриву від виробництва в учбових 
закладах з вечірньою формою навчання, надавати можливість працювати у змінах, що 
дозволяють регулярно відвідувати заняття. Не залучати цих працівників протягом періоду 
їх навчання до надурочних робіт та службових відряджень.

24. Надавати працівникам соціальні відпустки у порядку і на умовах, передбачених 
чинним законодавством.

25. Надавати працівникам за сімейними обставинами та з інших причин, за їх 
бажанням і погодженням з керівником структурного підрозділу, відпустку без збереження 
заробітної плати терміном до 15 календарних днів на рік.

26. Надавати визначеним законодавством категоріям працівників, за їх бажанням, 
додаткові відпустки без збереження заробітної плати на встановлений для цих категорій 
працівників термін.

27. Надавати за рахунок коштів підприємства всім працівникам, які протягом року не
мали порушень трудової та виробничої дисципліни, з оплатою середнього заробітку 
працівника, а саме: додаткову відпустку на З робочі дні у випадках :

- народження дитини (батькові);
- проводів на військову службу (батькам);
- шлюбу працівника або його дітей;
- смерть подружжя, дітей або близьких родичів.

Рада трудового колективу зобовязується:
28. Забезпечити дотримання працівниками підприємства трудової та виробничої 

дисципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку, своєчасного і точного виконання 
розпоряджень роботодавця, трудових та функціональних обов'язків.

29. Здійснювати контроль за виконанням зобов'язань цього розділу, своєчасністю 
внесення записів до трудових книжок, виданням наказів про прийняття, звільнення, 
переведення на іншу роботу, зміну режимів праці і відпочинку та ознайомленням з ними 
працівників.



ЗО. Надавати працівникам безкоштовну правову допомогу та консультації з чинного 
законодавства. У разі порушення їх трудових прав представляти та відстоювати права 
працівників у відносинах з власником у судових органах.

РОЗДІЛ 6. УМОВИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ.

1. Виконати заходи щодо підготовки приміщень структурних підрозділів підприємства 
до роботи в осінньо-зимовий період .

Забезпечити протягом цього періоду стійкий температурний режим виробничих 
приміщень згідно із встановленими нормами.

2. При укладанні трудового договору проінформувати під розписку працівника про 
умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, 
можливі наслідки їх впливу на здоров'я, а також про його права на пільги і компенсації за 
роботу в таких умовах.

3. Проводити атестацію робочих місць за умовами праці, згідно з розробленим за 
участю ради трудового колективу графіком, та за її результатами вжити заходів щодо 
покращення умов праці, медичного обслуговування.

4. Проводити періодично, згідно з нормативними актами, експертизу технічного стану 
обладнання, машин, механізмів, споруд, будівель, щодо їх безпечного використання.

5. Безплатно забезпечувати працівників, які працюють на роботах зі шкідливими та 
небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов'язаних із забрудненням або 
здійснюваних у несприятливих температурних умовах спецодягом, спецвзуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту за встановленими нормами.

6. Забезпечити за рахунок коштів підприємства своєчасну заміну або ремонт 
спецодягу та спецвзуття, що стали непридатними до закінчення встановленого терміну їх 
носіння з незалежних від працівника причин.

7. Працівникам, які працюють на роботах, пов'язаних із забрудненням, видавати за 
встановленими нормами мило. На роботах, де можливий вплив на шкіру шкідливо діючих 
речовин, видавати безкоштовно за встановленими нормами миючі та знешкоджуючі засоби.

8. За рахунок підприємства здійснювати : медичний огляд при працевлаштуванні на 
роботу сезонних працівників та проведення періодичних (протягом трудової діяльності) 
медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи 
небезпечними умовами праці або таких, де є потреба в професійному доборі.

9. При своєчасному проходженні працівником періодичного медичного огляду 
зберігати за ним середній заробіток на встановлений час проходження медогляду.

Не допускати до роботи працівників, які без поважних причин ухиляються від 
проходження обов'язкового медичного огляду .

10. Забезпечувати належне комплектування 
медикаментами.

11. Створити комісію з питань охорони праці у рівній кількості осіб від адміністрації і 
трудового колективу. Сприяти роботі відповідно до Положення про неї.

12. Проводити спільно з радою трудового колективу своєчасне розслідування та вести 
облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Забезпечити 
безумовне виконання запропонованих комісією з розслідування нещасного випадку на 
виробництві організаційно-технічних заходів по кожному нещасному випадку.

13. Проводити що квартальне за участю представників ради трудового колективу 
аналіз причин виникнення нещасних випадків, аварій та профзахворювань на виробництві. 
Відповідно до висновків розробляти заходи щодо зниження і запобігання травматизму та 
забезпечувати їх виконання.

14. Створити для працівників, які отримали інвалідність на даному підприємстві, 
умови праці для подальшого виконання ними трудових обов'язків відповідно до медичних 
висновків або організувати їх перенавчання , перекваліфікацію .

15. Відповідно до чинного законодавства

належне цехових аптечок необхідними

І)

до забезпечити здійснення



загальнообов'язкового державного соціального страхування працівників підприємства від 
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

16. Організувати роботу кабінету з охорони праці підприємства згідно з Типовими 
положенням про кабінет охорони праці.

17. Проводити за встановленими графіками навчання, інструктаж та перевірку один 
раз на рік знань з охорони праці працівників, які зайняті на роботах з підвищеною 
небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі.

18. Не залучати жінок до важких робіт і робіт із шкідливими або небезпечними 
умовами праці, до підіймання і переміщення речей, .вага яких перевищує встановлені для 
них граничні норми відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я України від 
29.12.93. № 256 та від 10.12.93. № 241

19. Не залучати неповнолітніх (віком від 14 до 18 років) до важких робіт і робіт із 
шкідливими або небезпечними умовами праці, піднімання і переміщення речей, вага яких 
перевищує встановленні для них граничні норми, відповідно до наказів Міністерства 
охорони здоров'я України від 31.03.94. № 46 та від 22.03.96 № 59. Не залучати 
неповнолітніх до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні.

20. Організувати взаємодію з спортивним комплексом, 
працівниками ІТП тренувань.

відвідуваньспортивним щодоз

Працівники підприємства зобов'язуються :
21. Вивчати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правил 

експлуатації машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва.
22. Застосовувати засоби індивідуального захисту у випадках, передбачених 

правилами техніки безпеки праці.
23. Проходити у встановленому порядку та в строки попередній і періодичні медичні 

огляди.
24. Своєчасно інформувати відповідну посадову особу про виникнення небезпечних та 

аварійних ситуацій на робочому місці, дільниці, в структурному підрозділі. Особисто 
вживати посильних заходів щодо їх запобігання та усунення.

25. Дбайливо та раціонально використовувати майно підприємства, не допускати його 
пошкодження чи знищення.

Рада трудового колективу зобов'язується :
26. Здійснювати контроль за дотриманням стороною власника законодавства про 

охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, незалежних виробничих та 
санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими 
засобами індивідуального та колективного захисту. У разі виявлення порушень вимагати їх 
усунення.

27. Представляти інтереси працівників у вирішенні питань охорони праці, у випадках, 
визначених чинним законодавством, вносити власнику відповідні подання.

28. Інформувати працівників про їх права і гарантії в сфері охорони праці, зміни в 
законодавстві з охорони праці.

29. У разі загрози життю або здоров'ю працівників вимагати від роботодавця 
негайного припинення робіт на робочих місцях, дільницях, цехах на час, необхідний для 
усунення цієї загрози.

Брати участь:
30. В розробці програм, положень, нормативно-правових документів з питань охорони 

праці на підприємстві.
31. В організації навчання працюючих з питань охорони праці.
32. У проведенні атестації робочих місць, за її результатами вносити пропозиції щодо 

покращення умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення працівників, надання їм 
відповідних пільг і компенсацій.

33. У розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань, аварій, складанні актів про 
розслідування нещасних випадків на виробництві; готувати свої висновки і пропозиції, 
представляти інтереси потерпілого у спірних питаннях.

34. У проведенні перевірки знань посадових осіб з охорони праці..
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РОЗДІЛ 7

СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ ТА ГАРАНТІЇ, СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ, 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВО-ПОБУТОВОГО, КУЛЬТУРНОГО, 

МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЇ ОЗДОРОВЛЕННЯ І 
ВІДПОЧИНКУ ПРАЦІВНИКІВ.

Сторони домовились спільно формувати, розподіляти кошти на соціальні, культурно- 
масові заходи та використовувати їх виходячи з пріоритетів і реальних фінансовихта використовувати їх виходячи з 
можливостей підприємства у тому числі на :

1. Надання одноразового заохочення працівникам у зв'язку з такими обставинами : 
першого одруження -у розмірі 50% прожиткового мінімуму для• з нагоди 

працездатних осіб.
• при народженні дитини — у розмірі 50% прожиткового мінімуму для працездатних

осіб;
• після повернення на підприємство із служби у Збройних силах України - у розмірі 

50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
• з нагоди ювілейних дат - у розмірі 50% прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб. (20,25,30,35,40,45,50,55, 60, 65, 70 років );
• у зв'язку з виходом працівника на пенсію, у тому числі на пільгових умовах 

(залежно від безперервного стажу роботи на підприємстві) у розмірі 50% прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб.

в усіх випадках повинна бути 
указаного періоду працював на підприємстві.

3. Надання безвідсоткових позик у таких випадках :
• довготривалого стаціонарного лікування та необхідності проведення складної 

надається строком на 12 місяців та розмір

випадках дотримана умова, при якій працівник до

операції працівнику або його дитині 
визначається індивідуально, але не більше 6 окладів працівника* .

• працівникам КП БСР ,що відпрацювали на п-ві 
навчаються в учбових закладах безпроцентну 
надається строком на 12 місяців та розмір визначається індивідуально, але не більше 6 
окладів працівника.*

• інші короткотермінові потреби - надається строком на 12 місяців та розмір 
визначається індивідуально, але не більше 6 окладів працівника.

4. Надання матеріальної допомоги :
• у випадку смерті працівника підприємства, близьких родичів / батьки, чоловік, 

дружина, діти / - 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.;
• у випадку смерті одинокого, не працюючого пенсіонера підприємства, особі, яка 

здійснює захоронения - 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.;
• працівникам, які постраждали внаслідок не передбачуваних обставин (стихійного 

лиха, крадіжці, пожежі ,тощо) - 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб..
• у випадку довготривалого стаціонарного лікування працівника або

захворювання надавати благодійну матеріальну допомогу, розмір якої вирішується на 
спільному засіданні ради трудового колективу та адміністрації в індивідуальному порядку.

5. Матеріальна допомога та безвідсоткові позики які зазначені в колективному 
договорі надаються робітникам підприємства при наявності підтверджуючих документів на 
її одержання та при фінансовій можливості підприємства.

6. Жінкам, учасникам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 
категорія 1, 2, надавати один оплачуваний день у квартал для проходження медичного 
огляду, чоловікам - один раз у рік.

1. Організувати культурне дозвілля працівників - вечори відпочинку, зустрічі 
ветеранів праці, вогники, урочисті заходи до свят, при фінансовій можливості 

не менше З- років, діти яких 
позику на оплату навчання дитини

тяжкого

вогники,



1 и
I

підприємства.
8. Матерям, що мають дітей першокласників і випускників - "Перше вересня вважати 

вихідним днем ( оплачуваним ).
Всі виплати даного розділу зберігати також за працівниками, які приймаються на 

опалювальний період при умові, що вони пропрацювали на підприємстві більше Зх 
опалювальних періодів.

9. За погодженням сторін можуть встановлюватись додаткові 
компенсації.

10. При фінансовій можливості підприємства виділяти транспорт для побутових 
потреб працівників підприємства із знижкою вартості транспортних послуг на 75%.

11 .Надавати працівникам, які поєднують роботу з навчанням, учбові відпустки з 
повним збереженням з/плати.

або інші пільги та

12. Зберігати першочергове право на місце роботи на підприємстві сезонним
робітникам при поверненні їх на роботу.

13. Щоквартально виділяти в розмірі 9000,00 грн з прибутку на представницькі
витрати, при фінансовій можливості підприємства.

14. Виділяти кошти на обслуговування делегацій при виробничій необхідності.
Сторона власника зобов'язується:
15. Перераховувати своєчасно та у повному обсязі внески на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та 
витратами, зумовленими народженням і похованням, за погодженням з радою трудового 
колективу запроваджувати додаткові види недержавного страхування працівників або їх 
окремих категорій.

16. Створювати належні умови для діяльності комісії з соціального страхування на 
випадок тимчасової непрацездатності на підприємстві.

17. Забезпечити збереження архівних документів, згідно з якими здійснюється 
оформлення пенсій, інвалідності, отримання пільг і компенсацій, визначених 
законодавством.

18. Виділити та облаштувати (меблями, приборами розігріву тощо) кімнати для 
відпочинку і харчування.

19. Забезпечити працівників безкоштовними гарячими та прохолодними напоями (чай, 
кава, соки, прохолодна вода тощо) при фінансовій можливості підприємства.

20. Забезпечувати транспортом, за заявкою ради трудового колективу, спортивні та 
культурно масові заходи, в яких беруть участь працівники підприємства.

21. Забезпечити належне утримання, прибирання соціально-побутових приміщень та 
збереження особистих речей працівників (одягу, взуття) у роздягальнях.

23. Проводити заохочення працівників до свят - День працівників житлово- 
День Незалежності України, 

День захисника України при фінансовій можливості підприємства.

пенсій. отримання компенсацій.

комунального господарства, а також 8 Березня (для жінок).

і

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.
З метою забезпечення реалізації положень цього договору, здійснення контролю за 

його виконанням сторони зобов'язуються:
1. Визначити посадових осіб, відповідальних за виконання умов договору, та 

встановити терміни виконання цих умов.
2. Забезпечити здійснення контролю за виконанням договору робочою комісією 

представників сторін, яка вела переговори з його укладання, в узгодженому нею порядку.
Результати перевірки виконання зобов'язань договору оформлювати відповідним 

актом , який доводити до відома сторін договору.
3. Надавати повноважним представникам сторін на безоплатній основі наявну 

інформацію та документи, необхідні для здійснення контролю за виконанням договору.
4. У разі виникнення спірних питань щодо застосування окремих норм цього договору 

спільно надавати відповідні роз'яснення .
6.У разі порушення чи невиконання зобов'язань договору з вини конкретної посадової 

особи, вона позбавляється премії за підсумками роботи за місяць, рік.
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7.Колективний договір укладено в двох примірниках, що зберігаються у кожної із 
сторін і мають однакову юридичну силу.

Колективний договір підписали:

(і

Голові їового колективу 
Литвин Р.М. ї-

2021р.
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І-

постйдання»

Єдина сітка мЬкрозрядних тарифних коефіцієнтів

РОЗРЯДИ

І 
1,0

II__
1,08

III
1,20

IV
1,35

V 
1,54

VI 
1,80

І

4

Провідний економіст Горай Л.М.
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іий2^1
КОЕФІЦІЄНТИ
співвідношень мінімальної тарифної ставки робітника І розряду (місячної тарифної 

ставки)за видами робіт та окремими професіями до встановленої Галузевою угодою 
мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду

1. Основні професії та види робіт Коефіцієнти 
співвідношень

____ Види робіт*:
Експлуатація та обслуговування 

водозабезпечення та водовідведення_________
____ Експлуатація обладнання котелень, теплових та електричних мереж 
____ Верстатні роботи з обробки металу та інших матеріалів___________

2 .Професії, які є наскрізними в галузі
____ Прибиральник виробничих приміщень_________________________

3. Водії автотранспортних засобів
3.1. Вантажні автомобілі

та обладнання систем 1,58-1,71

1,66-1,74
1,65-1,73

1,18

Вантажопідйом 
ність 
автомобілів 

тоннах)
(в

до 1,5_____________
Понад 1,5 до З_____
Понад З до 5_______
Понад 5 до 7_______
Понад 7 до 10______
Понад 10 до 20_____

3.2.Легкові автомобілі
Клас автомобіля

Коефіцієнти 
співвідношень

Бортові 
автомобілі 
автофургони 
загального 
призначення

1,74-1,95 
1,86-2,06 
1,95-2,12 
2,04-2,22 
2,25-2,33 
2,33-2,43

і

Коефіцієнти 
співвідношень_____

Спеціалізовані 
автомобілі: 
самоскиди, 
цистерни, фургони, 

тех.автокрани, 
допомоги, 
автовишки, 
поливально-мийні

1,86-2,06 
1,95-2,12 
2,04-2,22 
2,25-2,33 
2,33-2,43 
2,46-2,60

Робочий 
двигуна (в літрах)

Особливо малий і малий 
Середній

Провідний економіст

Коефіцієнти 
співвідношень____

Автомобілі по 
перевезенню 
цементу, гниючого 
сміття, побутових 
відходів, 
асенізаційних 
вантажів

1,95-2,12 
2,04-2,22 
2,25-2,33 
2,33-2,43 
2,46-2,60 
2,66-2,87

обсяг Коефіцієн

До 1,8
Від 1,8 до 3,5

ти 
співвідношень 

1,46-1,88 
1,52-1,92

Горай Л.М.
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КОЕФІЦІЄНТИ
співвідношень розмірів мінімальних місячних посадових окладів керівників, 

професіоналів, фахівців та технічних службовців до мінімальної тарифної ставки 
робітника І розряду основного виробництва (мінімального посадового окладу (ставки) 
працівника основної професії)

Найменування посад Коефіцієнти співвідношень
Чисельність працюючих, чол 101-300

_____1 .Керівники
Директор 

директор, : 
керівник)

• (генеральний
начальник. інший

виробничих,
планово-економічних та

4,0
(посадовий оклад керівника підприємства, 

заснованого на державній, комунальній власності 
встановлюється відповідно до вимог додатку до 
постанови КМУ від 19 травня 1999 р. № 859 (у 
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 
11 листопада 2015 р. № 1034))___________________

3,6______________________________________
3,4

3,2

2,25-2,8

*

інших
2,15-2,35

2,1-2,3
1,9-2,1
1,8- 2,2
1,7-2,0

____ Головний інженер* ___________
Заступник директора, головний 

бухгалтер* _______________________
Головні: економіст, енергетик, 

механік, технолог, диспетчер та інші, 
начальники служб* _______________

Начальники
технічних,
інших функціональних відділів_____

Начальники інших відділів, 
лабораторій, бюро, служб, районів__

Начальники дільниць,
виконавці робіт__________________
_____Майстри____________________ 
_____2, Професіонали_____________  
_____3. Фахівці___________________

Техніки усіх спеціальностей, 
лаборанти_______________________
_____4. Технічні службовці________

Примітки * :
1. Заступникам головного інженера, директора за напрямом, головного бухгалтера, 

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

1,29-1,47
1,26- 1,7



І
2. У структурних підрозділах, що входять до складу головного підприємства (з 

чисельністю працюючих до 1500 чол.) можуть встановлюватись посадові оклади на 
10-30 відсотків нижче від посадових окладів головного підприємства,

3. Посадові оклади керівних працівників, професіоналів, фохівців і технічних 
на основі тарифної ставки робітника 1 розряду

основного виробництва( основної професії) визначених відповідно до п.3.1.2 Угоди 
та коефіцієнтів співідношення мінімальної тарифної ставки робітника 1 розрядк 
завидами робіт або за окремими професіями згідно з додатком 2 Угоди.

службовців встановлюються

Провідний економіст Горай Л.М.
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Перелік
Доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників 

підприємства, що мають міжгалузевий характер.

Найменування доплат 
і надбавок

1
ДОПЛАТИ

Розмір доплат і надбавок

2

За суміщення професій 
(посад)

За розширення зони 
обслуговування або збільшення 
обсягу робіт

За виконання обов'язків 
тимчасово відсутнього 

працівника

Доплати одному працівнику максимальними 
розмірами не обмежуються і визначаються 
наявністю одержаної економії за тарифними 
ставками і окладами суміщуваних посад 
працівників

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

До 100 відсотків тарифної ставки 
(окладу) відсутнього працівника

За роботу в важких і 
шкідливих та особливо важких і 
особливо шкідливих умовах праці

За інтенсивність праці 
працівників

За роботу в важких і шкідливих умовах праці 
від 4,8 до 12 відсотків; за роботу в особливо 
важких і особливо шкідливих умовах праці - від 
16,2 до 24 відсотків тарифної ставки 
/посадового окладу/.

За роботу на вулиці при температурі повітря 
більше ніж 25 градусів на вулиці проводити 
доплату в розмірі 10% тарифної ставки ( окладу). 
Обовязковою є атестація робочих місць за 
умовами праці._______________________________

До 12 відсотків тарифної ставки ( окладу) за 
відпрацьований час.

За роботу в нічний час з 22 
до 6 годин

До 35 відсотків годинної тарифної 
ставки /посадового окладу/ за кожну годину 
роботи в цей час.



За керівництво 
бригадою/бригадиру не звільненому 
від основної роботи/

Доплата диференціюються в залежності 
від чисельності робітників у бригаді ( ланці).

Доплата бригадиру від 5до 10 чоловік - 25 
відсотків тарифної ставки присвоєного 
бригадиру/.

При бригади ( ланки), що не перевищує 5 
чоловік встановлюється доплата розмірі до 
50%відповідної доплати бригадиру . Конкретні 
розмірі доплат в указаних межах визначаються 
керівниками підприємств

Л'

•4

Для забезпечення мінімальної 
заробітної плати

Доплата до рівня мінімальної заробітної 
плати згідно із пунктом З ЗУ « Про оплату праці»

■д

НАДБАВКИ:

За високу професійну 
майстерність

Диференційовані надбавки до тарифних ставок : 
для робітників Ш розряду - 12 відсотків; 
для робітників IV розряду- 16 відсотків; 
для робітників V розряду - 20 відсотків; 
для робітників VI розряду - - 24 відсотки.

За високі досягнення 
праці____________________

За виконання особливо 
важливої роботи на термін її 
виконання

До 50 відсотків посадового окладу

До 50 відсотків посадового окладу

У

За безперервний стаж роботи 
на підприємствах та в 
організаціях сфери тепло-, 
водопостачання, водовідведення.

Розмір щомісячної надбавки ( у відсотках до 
тарифної ставки чи посадового окладу)

Понад З роки - 7%;
Понад 5 років - 10%;
Понад 10 років - 15%;
Понад 15 років - 20%
Понад 25 років - 25 %

Провідний економіст Горай Л.М.
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ПОЛОЖЕННЯ
про службові відрядження в межах України та за кордон працівників

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про службові відрядження в межах України та за кордон 
(далі - Положення) працівників розроблене відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 23 квітня 1999 р. № 663 „Про норми відшкодування витрат на відрядження в 
межах України та за кордон“, із наступними змінами і доповненнями, Інструкції про 
службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства 
фінансів України від 10 червня 1999 р. № 146.

1.2. Підставою для направлення працівника підприємства в службове відрядження в 
межах України та за кордон (далі - відрядження) є виконання службового доручення з 
виконання завдань і функцій підприємства та його структурних підрозділів, запрошення до 
участі в нарадах, семінарах, конференціях, здача звітності управлінню , тощо.

1.3. Розгляд питань про службові відрядження працівників здійснюється в разі:
- надходження відповідних офіційних викликів чи запрошень від керівника 

управління, обласних органів влади, інших вітчизняних та зарубіжних установ і організацій 
, інше.

1.4. Рішення про відрядження підтверджується резолюцією директора чи особи, що 
виконує його обов’язки, на документах, види яких вказані у пункті 1.3 цього Положення.

2. ОФОРМЛЕННЯ ВІДРЯДЖЕНЬ
2.1. Документи, які подають для оформлення відрядження (далі - документи про 

відрядження):
- наказ, розпорядження про відрядження;
- посвідчення про відрядження.
2.2. Розпорядження, разом із заповненим бланком посвідчення про відрядження 

конкретного працівника подає на підпис у встановленому порядку.
2.4. Не може бути направлений у відрядження працівник, який не відзвітував про 

виконання завдань на відрядження та витрачені кошти в попередньому відрядженні..
2.6. Накази та відрядження про відрядження є основними документами, які дають 

право на відшкодування працівникові витрат на відрядження, фінансування яких 
здійснюють за рахунок підприємства.

кадрів у відповідному журналі
3. РЕЄСТРАЦІЯ ВІДРЯДЖЕНЬ

3.1. Відділ кадрів у відповідному журналі веде реєстрацію наказів або 
розпорядження директора підприємства та посвідчення про відрядження після підписання.

4. ОДЕРЖАННЯ КОШТІВ НА ВІДРЯДЖЕННЯ
4.1. У разі направлення працівника у відрядження за рахунок бюджету підприємства 

кошти виплачуються виходячи з вартості проїзду, граничних норм відшкодування витрат на
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4.2.

наймання житлового приміщення та установлених згідно із законодавством норм добових 
витрат. Підтверджуючими документами при цьому є розрахункові документи (касовий чек, 
товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо) відповідно до Законів 
України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг“ (265/95-ВР) та „Про оподаткування прибутку 
підприємств“ (334/94-ВР).

Копію наказу (розпорядження) про відрядження працівник передає у
бухгалтерію, а посвідчення про відрядження залишає у себе на період відрядження для 
відміток про вибуття та прибуття з відрядження і в подальшому протягом 3-х робочих днів 
подає копію цього посвідчення особі, яка здійснює табельний облік у відповідному 
структурному підрозділі підприємства

4.3. Відшкодування добових витрат, пов’язаних з перевищенням терміну 
перебування у відрядженні в межах України та затверджених граничних норм на наймання 
житлового приміщення, окремих витрат на проїзд, проводиться на підставі письмового 
пояснення та згоди (дозволу) директора підприємства .

4.4. До оплати не приймаються рахунки (квитанції) на наймання житлового 
приміщення у приватних підприємців, не зареєстрованих у встановленому порядку.

4.5. Працівникам, які направляються у відрядження за рахунок коштів підприємства, 
за наявності відповідних документів відшкодовуються витрати;

- на проїзд (включаючи перевезення багажу) до місця відрядження і назад, а також за 
місцем відрядження;

- на бронювання місць у готелях у розмірі не більше як 50 % вартості місця за добу;
- на користування постільною білизною в потягах;
- на користування у готелях холодильником і телевізором.
Відшкодування витрат на службові телефонні переговори проводиться в розмірах, 

погоджених з директором підприємства.
Витрати у зв’язку з відрядженням, що не підтверджуються оригіналами відповідних 

документів, працівникові не відшкодовуються.
Витрати у зв’язку з поверненням відрядженим працівником квитка на потяг, літак 

або інший транспортний засіб можуть бути відшкодовані з дозволу директора підприємства 
лише з поважних причин (рішення про відміну відрядження, відкликання з відрядження) 
тощо, за наявності документа, що підтверджує витрати.

5. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ДОДАЮТЬ ДО АВАНСОВОГО ЗВІТУ
5.1. Протягом 3-х робочих днів після повернення з відрядження працівник 

бухгалтерії авансовий звіт про фактично витрачені кошти, а також оригінали таких 
документів, як:

б) квитки на проїзд та інші документи (квитанції щодо оплати постільної білизни 
тощо);

в) рахунок (квитанція) на наймання житлового приміщення з чіткою печаткою 
організації, штампом „сплачено“ та фіскальним чеком або квитанцією до прибуткового 
касового ордера;

г) при перевищенні терміну перебування у відрядженні - письмова згода (дозвіл) 
директора підприємства на відшкодування витрат понад встановлені норми на наймання 
житлового приміщення та на оплату добових витрат;

д) у разі перебування у відрядженні за рахунок приймаючої сторони - посвідчення 
про відрядження з відповідними відмітками.

5.2. У випадку наявності залишку грошових коштів, виданих працівнику 
відрядження, такий залишок має передаватися у встановленому порядку до бухгалтерії .

5.3. Якщо працівник, який перебував у відрядженні, повертає суму залишку 
невитрачених коштів пізніше граничного терміну (пізніше 3-х робочих днів після 
повернення з відрядження), але не пізніше звітного місяця, на який припадає останній день 
такого граничного терміну, то бухгалтерія нараховує штраф у розмірі 15 % суми таких 
невитрачених коштів.

Якщо працівник, що перебував у відрядженні, не повертає суму залишку 
невитрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний термін 

на
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(пізніше 3-х робочих днів після повернення з відрядження), то така сума підлягає 
оподаткуванню (відповідно до пункту 7.1 статті 7 Закону України „Про податок з доходів 
фізичних осіб“ (889-15) за рахунок будь-якого оподатковуваного доходу (після його 
оподаткування) працівника та нарахуванню штрафу у розмірі 15 % суми такого залишку 
невитрачених коштів. Якщо у майбутніх податкових періодах працівник повертає суму 
залишку невитрачених коштів або вона стягується з нього за рішенням суду, перерахунок 
податкових зобов’язань останнього не здійснюється, а сума штрафу не відшкодовується.

Провідний економіст Горай Л.М.



Додаток №6

•ХВО

“ Затвердя^ю 
Голов/ ТІ іового колективу

Литвин Р.М,

AW
Цї? ,
Zw

----------

:Б(ЖЙ Kaj
:р /
іпостайання»

ПРАВИЛА 
внутрішнього розпорядку 

КП БСР "Бородянкатеплопостачання»

С.А. Кулик 
_ 2021р.

1. Загальні положення .
1. Правила внутрішнього розпорядку мають за мету сприяти зміцненню трудової 

дисципліни, раціональному використанню робочого часу, високій якості робіт.
Питання, пов'язані з застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку 
вирішуються адміністрацією КП БСР "Бородянкатеплопостачання"
підприємство), а в випадках , передбачених діючим законодавством, спільно або по згоді з 
радою трудового колективу.

2. Трудова дисципліна базується на свідомому і добровільному виконанні робітниками 
своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою високоякісної праці.
Дотримання суворої дисципліни в праці головне правило поведінки кожного 
робітника підприємства.

3. Бережливе відношення до майна підприємства, виконання діючих на підприємстві 
норм праці є обов'язком всіх робітників. Дисципліна забезпечується методом переконання 
суспільної дії, а також заохочення за добросовісну працю.

4. Правила внутрішнього трудового

пов'язані
(в подальшому-

внутрішнього трудового розпорядку встановлює адміністрація 
підприємства по угоді з профспілкою стосовно до умов роботи підприємства на основі 
типових правил внутрішнього розпорядку діючого законодавства і в них можливі 
внесення зміни 
профспілки).

2. Порядок прийому та звільнення робітників.
При прийомі на роботу адміністрація підприємства 

зобов'язана вимагати від поступаючого :
а) паспорт, а звільненого із збройних сил - військовий квиток
б) трудову книжку, оформлену в належному порядку
прийом на роботу без надання вказаних документів не допускається.
При прийомі на роботу вимагаючи спеціальних знань, підготовки (водій, інженер і т.д.) 
адміністрація зобов'язана вимагати надання диплома або іншого документа про освіту або 
професійній підготовці.
Прийом на роботу оформлюється наказом (розпорядженням) адміністрації, 
оголошується прийнятому робітнику під підпис.

6.При працевлаштуванні робітника на роботу на підприємство або при переведенні 
його в належному порядку на іншу роботу адміністрація зобов'язана:
а) визначити робітнику робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
б) ознайомити робітника з наданою роботою, умовами праці, пояснити його права та 
обов'язки;
в) ознайомити його з правилами
договором діючим на підприємстві;
г) провести інструктаж по техніці безпеки, виробничій санітарії 
праці, протипожежної охорони та іншими правилами по охороні праці.

та доповнення спільним рішенням (постановою адміністрації та

5.

його внутрішнього розпорядку

виробничій

та

який

колективним

та гігієні
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два тижні. При
з поважних причин адміністрація зобов'язана звільнити в строк, про який

Звільнення

7. На осіб працевлаштованих вперше заповнюється трудова книжка не пізніше 5 днів 
після прийому на роботу.

8. Робітник має право звільнитись, попередивши про це письмово за 
звільнені 
просить робітник.

Звільнення за ініціативою адміністрації проводиться по узгодженні з радою трудового 
колективу, за виключенням випадків передбачених законодавством, 
оформляється (розпорядженням) адміністрації.

9. В день звільнення, адміністрація зобов'язана видати робітнику його трудову книжку 
з внесеним в неї записом про звільнення.

Записи про причини звільнення повинні проводитися в точній відповідності з діючим 
законодавством, посилаючись на відповідну статтю, пункт закону. Днем звільнення 
рахується останній день роботи.

3.Основні обов'язки працівників підприємства
10. Робітники зобов'язані :

- працювати чесно і добросовісно;
- дотримуватись дисципліни праці - своєчасно приходити на роботу, дотримуватись 

установленого розпорядку робочого часу, своєчасно і точно виконувати 
розпорядження адміністрації і т. д.;
- підвищувати рівень праці;
- дотримуватись технологічної дисципліни, не допускати браку в роботі;
- повністю дотримуватись вимог по охороні праці техніці безпеки, виробничої санітарії, 

гігієні праці і протипожежної безпеки, передбачених 
правилами та інструкціями, користуватися виданим 
запобіжними засобами.
- дотримуватись порядку і чистоти на своєму робочому місці, дотримуватись чистоти в 
цеху, на території підприємства, передавати змінному робітнику своє робоче місце, 
обладнання, інструменти в робочому стані.
- приймати міри до негайного усунення причин і умов, перешкоджаючих або 
ускладнюючих нормальне виробництво (простій, аварії) а в випадку відсутності 
можливості знешкодити ці причини своїми силами, негайно доводити про це до відома 
адміністрації.
- систематично підвищувати свою професійну майстерність, коло обов'язків, які 
виконує кожен робітник по своїй спеціальності, кваліфікації або посаді, визначається 
тарифно-кваліфікаційним довідниками посад, технологічними та посадовими 
інструкціями, положеннями, затвердженими в належному стані.

своєчасно

праці
та

безпеки, 
користуватися

відповідними
спецодягом. взуттям,

технологічними

роздивлятися

4. Основні обов'язки адміністрації
11. Адміністрація підприємства зобов'язана:

а) організувати працю працівників так, щоб кожен працював за своєю спеціальністю, 
кваліфікацією, мав закріплене за ним визначене місце, машину і т.д.
б) забезпечити здорові та безпечні умови праці, придатний стан обладнання,машини, а 
також нормальні запаси сировини, матеріалів, необхідних для безперервної та ритмічної 
роботи.
в) своєчасно роздивлятися та впроваджувати винаходи і раціоналізаторські 
пропозиції, проводити в життя рішення виробничих нарад, підтримувати та заохочувати 
новаторів виробництва.
г) всебічно зміцнювати трудову і виробничу дисципліну. Неухильно дотримуватись 
законодавства про працю.) поліпшувати організацію заробітної плати з метою посилення 
матеріального зацікавлення робітників, як в результаті їх особової праці, так і в загальних 
підсумках роботи.
є) постійно контролювати дотримання робітниками усіх вимог інструкцій з техніки безпеки, 
виробничої санітарії та гігієни праці, протипожежної охорони.

ж) видавати заробітну плату в належні строки.
з) надавати умови систематичного підвищення кваліфікації робітників, суміщення роботи з 



навчанням на виробництві та в учбових закладах.
і) уважно відноситись до потреб і запитів робітників, поліпшувати їх житлово-побутові 
умови,

5. Робочий час та його використання.
12. Загальними вихідними днями встановлюються субота та неділя.
13. На підприємстві встановлюється 40-годинний робочий тиждень з 8.00 до 17.00

із скороченням на одну годину перед вихідними і святковими днями,
14 .Для робітників працюючих позмінно, робочий час визначається графіками змінності, 

затвердженим адміністрацією по згоді з профспілко.
Графіки змінності доводяться до відома робітників не пізніше, як за два тижні до введення їх 
в дію.
Робітники професій машиністи котлів, апаратники ХВО , машиністи насосних установок, 
оператори хлораторних установок міняються по змінам рівномірно з 8.00 одного дня до 
8.00 наступного дня. Перехід з колективу однієї зміни до колективу другої можливе тільки з 
дозволу адміністрації.
Для робітників професії оператор на решітках, відстійниках очисних споруд з позмінним 
режимом початок роботи 8.00 до 20.00.
Для експлуатаційного персоналу котельня Вокзальна, 1 індивідуальний графік роботи 
виходячи з умов виробництва.

15. Для всіх інших цехів, відділів, служб, працюючих в одну зміну - початок роботи в 
8.00 кінець - в 17.00 з скороченням на одну годину перед вихідними та святковими днями;

16. Перерва для відпочинку та прийому їжі встановлюються з 13.00 до 13.45 годин.
На тих роботах , де по умовах виробництва перерву для відпочинку і прийому їжі 
встановити не можна робітнику повинна бути надана можливість прийому їжі на протязі 
робочого часу.

17. Поява на роботі в нетверезому стані та в стані наркотичного або токсичного сп'яніння 
категорично забороняється.
Майстри, а в їх відсутність бригадири зобов'язані усним розпорядженням відсторонити від 
роботи вказаних осіб з наступним письмовим оформленням.

міри до порушників, застосовуються міри дисциплінарногоМайстрам, які не прийняли 
впливу.

18. Адміністрація (майстри, начальники дільниць, цехів, служб, виконавці робіт ) мають 
право також у відповідності з діючим законодавством відсторонити від роботи без оплати 
осіб, які відмовляються або ухиляються від обов'язкових медичних оглядів, навчання, 
інструктажу та перевірки знань по охороні праці та в інших випадках. Для усунення 
порушень встановлюється строк, при невиконанні якого, матеріали передаються на розгляд 
керівника підприємства для застосування мір дисциплінарного впливу, рішення про 
звільнення, або можливості використання на іншій роботі по іншій професії.

19. Забороняється залишати роботу до приходу змінного працівника. У випадку неявки 
змінного, працівник заявляє про це головному по роботі або диспетчеру, який зобов'язаний 
застосувати міри негайно до заміни змінного іншим робітником.

20.Забороняється в робочий час відволікати робітників від безпосередньої роботи, 
визивати або знімати їх з роботи для виконання суспільних обов'язків, збирати збори та 
наради по суспільним справам.

21 ..Черговість надання відпусток встановлюється на кожен календарний рік та доводиться 
до відома усіх робітників.

22.. При необхідності, за відсутністю роботи, адміністрація має право скорочувати 
робочий день до 2-х годин.

6. Заохочення за успіхи в роботі.
23. За зразкове виконання трудових обов'язків тривалу та довгострокову роботу і інші 

досягнення в праці, виконанні державних обов'язків застосовуються наступні види 
заохочення: нагородження грамотою, оголошенням подяки, преміювання.

Заохочення застосовується адміністрацією у згоді з профспілкою, оголошується в 
наказі (розпорядженні), доводиться до відома колективу та заноситься в трудову книжку 
робітника.



7. Стягнення за порушення трудової дисципліни
24. За порушення трудової дисципліни адміністрація застосовує наступні дисциплінарні 

стягнення. Догана, увільнення, відсторонення.
Крім того можуть бути застосовані міри впливу такі як: - зауваження, попередження

на25.Робітник, на якого накладено дисциплінарне стягнення, позбавляється права 
отримання всіх видів матеріального винагородження по підсумкам виробничої 
діяльності підприємства повністю або частково за період, в якому було порушення 
трудової дисципліни ( місяць, рік).
Позбавлення права на поточне преміювання здійснюється відповідно з діючим положенням 
та колективним договором.

26. За прогул без поважних причин , в тому числі відсутність на роботі більш 3-х годин 
підряд або сумарно, поява на роботі в нетверезому стані, крадіжка по місцю роботи ( в тому 
числі мала), державного або суспільного майна, адміністрація у згоді з радою трудового 
колективу має право звільнити робітника.

27 До стягнення від порушника трудової дисципліни повинні вимагатись письмові 
роз'яснення. При відмові порушника дати письмове роз'яснення складається акт.

28. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване тільки одне 
дисциплінарне стягнення.

29. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі, доводиться до відома робітника під 
підпис і доводиться до відома робітників підприємства.
За клопотанням адміністрації та профспілкової організації підрозділу підприємства, 
адміністрація може видати наказ про зняття накладеного стягнення до закінчення строку, 
якщо робітник не допустив нового порушення трудової дисципліни, проявив себе 
добросовісним робітником. Після видання такого наказу робітник рахується не маючим 
стягненням і до нього можуть бути застосовуватись міри заохочення.

30. Якщо робітник на протязі року з дня накладу дисциплінарного стягнення не отримає 
нове дисциплінарне стягнення, він рахується не отримавшим дисциплінарне стягнення.
31. Правила внутрішнього трудового розпорядку оприлюднюються по всіх підрозділах 

підприємства.
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Додаток_№7
Погоджену

■J Со#
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:р
постачання»

С.А. Кулик 
_ 2021р.

№№ 
п/п

1.

2.

3.

ПЕРЕЛІК*  
посад працівників з ненормованим робочим днем

Назва посади
Тривалість додаткової 

відпустки в календарних 
днях

Директор, заступник директора

Головний інженер

Головний бухгалтер

7

7

7

4. Начальник відділів, служб, лабораторій 1

7

5.

6. всіх спеціальностей.

Виконавці робіт, майстри

Спеціалісти та службовці:
Провідні: інженери 

економісти,бухгалтери.
І, II категорій бухгалтера , 

юристи, техніки, контролери, 
інспектор з кадрів, механік, диспетчер

1

Спеціалісти: 
техніки. обліковці.

1

Водії легкових,службових автомобілів 
ненормованим робочим днем

з
7

Інспектор з кадрів



Додаток 8

«І ІОГОДЖС1Щ5> і

Голова ради /рудового колективу
■Q

мядао “ /
Жср /

остдчання 
t ''/ІУ’І //

■ішб

Комплексні заході
Щодо досягнення нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища 
підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого 

травматизму , професійних захворювань і аварій на підприємстві 
м

Р.М.Литвин ч "і

№ 
п/п

1

2

З

4

5

6

7

8

9

С.А.Кулик 
7^ 2021р§1

коА

КП БСР"Бородянкатеплопостачання

Найменування заходів

Проходження 
обов’язкових медоглядів при 

_____ працевлащтування_____
Проходження періодичних 

медоглядів 
працівників підприємства_____
Придбання нормативно- 

технічної літератури з охорони 
___________ праці___________  

Придбання засобів 
індивідуального захисту

Придбання спецодягу

Поповнення аптечок 
перщої долікарняної допомоги

Навчання з питань 
охорони праці_____

Проведення атестації 
робочих місць

Видача мила 
всього

Вартість
. грн. 

на рік 
30000

40000

1000

15000

250000

5000

25000

30000

20000
416000

Головний інженер

Строки 
виконання

постійно

2-4 кв.

2 кв

щомісячно

2 кв.

З кв.

1-2-3-4 кв

чергова

щомісячно

О.В.Тищенко

Особі 
відповідальні за 

виконання
Інженер ОП

Директор 
Інженер ОП

Директор 
Інженер ОП

Директор 
Інженер ОП

Директор 
Інженер ОП

Майстри 
дільниці
Інженер ОП 

Директор
Інженер ОП 

Г оловний
інженер 
Інженер з ОП 
Інженер з ОП

Інженер з охорони праці .П.Харченко



Додаток 9
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Голова оа/І
У/

,и трудового колективу

r/Z- Р.М.Литвин

'РУ!

р / 
істачання"
/ С.А.Кулик

___  2021р

ПЕРЕЛІК
Професій і посад працівники яких мають право отримувати спецодяг, 

спецвзуття і інші засоби індивідуального захисту
(Згідно штатного розкладу)

№ Найменування 
професії

з/п

1
1.

2
Водій
автотранспортних
засобів

2.

3.

4.

5.

Тракторист,
Машиніст екскаватора

Машиніст автовишки 
та 
автогідропідіймача

Електрогазозварник

Слюсар з ремонту 
автомобілів

Код,згідно 
класифі
катора 
ДК 003:2010

__ з
8322

8331
8332

8333

7212

7231

Найменування 
спецодягу, спецвзуття 
та інші засоби_______
індивідуального 
захисту

4
Костюм____________
Черевики___________
Рукавиці комбіновані
Узимку додатково:
Куртка утеплена_____
Костюм____________
Черевики________
Рукавиці комбіновані
Узимку додатково:
Куртка утеплена_____
Комбінезон_________
Черевики___________
Рукавиці комбіновані
Каска захисна_______
Рукавиці діелектричні
Калоші діелектричні
Узимку додатково:
Куртка утеплена

Костюм зварника
Костюм_________
Черевики_______
Рукавиці з крагами 
Рукавиці_________
Каска захисна 
Щиток захисний 
електрозварника 
Пояс рятувальний 
Узимку додатково:
Куртка утеплена 
Штани утеплені 
Костюм_________
Черевики

Срок 
носіння

(місяців)

5
12
12
З

36
12
12
З

36_____
12_____
12_____
З______
До зносу

36

12
12
12_____
До зносу

_1_______
До зносу 
До зносу

черговий

36
36
12
24



2

6. Машиніст котлів 8162

Рукавиці комбіновані 
Узимку додатково: 
Куртка утеплена 
Костюм___________
Рукавиці

36
12
4

7.
Слюсар -ремонтник 7233

8. Слюсар з контрольно- 
вимірювальних 
приладів та 
автоматики

7242

9. Апаратник 
хімводоочищення

8163

10. Токар 8211

11. Електромонтер з 
Ремонту та 
обслуговування 
електроустаткування

7241

12. Прибиральник 
виробничих 
приміщень

9132

13. Машиніст насосних 
установок

8163

Окуляри захисні До зносу

Костюм
Черевики
Рукавички
Каска захисна
Під час очищення та 
ремонту
водостоків, каналізації і 
фекальних перекачок 
додатково:
Костюм ВнЯжМн(Л-І) 
Протигаз захисний 
Пояс лямковий з 
канатом
Узимку додатково:
Куртка утеплена______
Костюм
Рукавички
Черевики
Узимку додатково:
Куртка утеплена______
Костюм
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні 
закриті______________
Костюм
Черевики
Окуляри захисні 
відкриті
Рукавиці комбіновані
Костюм
Черевики
Пояс запобіжний
Каска захисна
Рукавиці діелектричні 
Калоші діелектричні 
Рукавички комбіновані
Узимку додатково:
Куртка утеплена______
Костюм_____________
Чоботи
Рукавиці комбіновані
Узимку додатково:
Куртка утеплена______
Костюм_____________
Черевики____________
Рукавиці комбіновані

12
12
1
До зносу

черговий 
До зносу 
черговий

36
12
1
12

36_____
12
2
До зносу

12
12
До зносу

2_______
12
12 
черговий 
До зносу 
чергові 
чергові

2

36_____
12_____
12
До зносу

36
12
12
2



14. Оператор на 
відстійниках

8163

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Лаборант хіміко- 
бактеріологічного 
аналізу

Оператор на решітці

Оператор хлораторної 
установки

Оператор на фільтрах 
станції знезалізнення

8229

8163

8163

8163

Провідний інженер- 
енергетик

Завідувач лабораторії
хімікобактеріологічної

Старший механік

Виконавець робіт

2143.2

2149.2

3115

1223.2

Узимку додатково:
Куртка утеплена 
Костюм
Чоботи
Рукавиці комбіновані
Плащ з капюшоном
Респіратор 
протигазовий
Узимку додатково:
Куртка утеплена 
Халат
Рукавички

Фартух з нагрудником
Респіратор 
газопилозахисний
Окуляри захисні

Костюм
Чоботи
Рукавички
Респіратор 
протигазовий 
Узимку додатково:
Куртка утеплена
Костюм
Чоботи
Протигаз 
фільтрувальний 
Рукавички

Костюм

Чоботи
Рукавички
Окуляри захисні
закриті

Костюм
Черевики
Рукавиці
Узимку додатково:
Куртка утеплена
Костюм

Рукавички_______
Костюм
Черевики
Рукавиці
Узимку додатково:
Куртка утеплена
Костюм 
Напівчоботи

чергова 
12
24
З 
черговий 
До зносу

36_____
12
До зносу

черговий
До зносу

До зносу

12
24
До зносу
До зносу

36_____
12
До зносу
До зносу

1

12

24
4
До зносу

24
24
12

36
24

12
12
24
6

36
12
18

;-1
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2

36

Рукавиці
Узимку додатково:
Куртка утеплена

І
і

ч

Примітка:
Згідно Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками 
засобів індивідуального захисту на робочому місці, затверджених Міністерством соціальної 
політики України від 29.11.2018 р. № 1804 :
П. II п. 8. Роботодавець видає 313 на строк носіння, що визначається з урахуванням рівня ризику для життя та 
здоров’я працівників, частоти знаходження працівника під дією цього ризику, характеристики робочого місця 
кожного працівника та ефективності самого 313, при цьому строк носіння 313 за календарними днями 
обчислюється з дня їх фактичної видачі та не має перевищувати строк придатності, визначений документами 
виробника (інструкціями з експлуатації, паспортами тощо).
П.10. Чергові 313 слід утримувати у призначеному для зберігання приміщенні в належному гігієнічному стані. 
Вони видаються під відповідальність керівників робіт або керівників змін. Строки використання чергових 313 
у кожному конкретному випадку залежно від характеру й умов роботи працівників встановлюються 
роботодавцем за узгодженням з профспілковою організацією підприємства (уповноваженою найманими 
працівниками особою з питань охорони праці за відсутності профспілок), при цьому строки використання 
чергових 313 мають бути не менше строків використання відповідних 313, що видаються в індивідуальне 
користування згідно з Нормами безоплатної видачі 313.
П.12. У разі якщо такі 313, як запобіжний пояс, діелектричні калоші та рукавиці, діелектричний гумовий 
килимок, захисні окуляри та щитки, респіратор, протигаз, захисний шолом, підшоломник, накомарник, каска, 
наплічники, налокітники, саморятівники, шумозахисні навушники, вкладки чи шоломи, світлофільтри, 
віброзахисні рукавиці та інші 313 не зазначені в Нормах безоплатної видачі 313, але передбачені іншими 
нормативно-правовими актами з охорони праці (правилами, інструкціями з охорони праці тощо), вони мають 
бути видані працівникам залежно від характеру й умов робіт, що виконуються, на строк використання 
(носіння) - до зношення, але не більше граничного строку використання, який вказаний в сертифікаті 
(декларації) відповідності виробника 313.

П.111 пЗ. В окремих випадках, враховуючи особливості виробництва, роботодавець може за погодженням з
з питань 

костюм -
профспілковою організацією підприємства (уповноваженою найманими працівниками особою 
охорони праці за відсутності профспілок) замінювати: комбінезон на костюм і навпаки; 
напівкомбінезоном з сорочкою (блузою) або сарафаном з блузою; костюм з сукна на костюм з вогнезахисним
або кислотозахисним просоченням, костюм брезентовий на костюм з вогнезахисним або
водовідштовхувальним просоченням; черевики (напівчоботи) шкіряні на чоботи гумові і навпаки, черевики
(напівчоботи) на чоботи і навпаки, валянки на чоботи і навпаки.

У разі заміни одних видів спеціального одягу та спеціального взуття на інші не мають погіршуватись їх
захисні властивості та умови праці для користувача.

ОСНОВА: Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства , 
затверджені Наказом МНС УКраїни від 10.12.2012р №1389.

Інженер з охорони праці С.П.Харченко
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ПЕРЕЛІК*  
професій, які мають право на отримання мила

Згідно штатного розкладу.

Мило видається працівникам у кількості 400 грам на місяць на одного працівника, згідно 
норм про видачу 313.

1. Водій автотранспортних засобів
2. Машиніст екскаватора
3. Тракторист
4. Машиніст автовишки та автогідропідіймача
5. Слюсар з ремонту автомобілів
6. Токар
7. Прибиральник виробничих приміщень
8. Машиніст котлів на твердому паливі
9. Апаратник хімводоочищення
10. Слюсар-ремонтник
11 .Електрогазозварник
12. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
13. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
14. Машиніст насосних установок
15. Оператор хлораторної установки
16. Оператор на фільтрах станції знезалізнення
17. Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу
18.Завідувач лабораторії хімікобактеріологічної
19.Кочегар на твердому паливі
20.Оператор на решітці
21.Оператор на відстійниках
22. Виконавець робіт
23. Провідний інженер-енергетик
24. Старший механік
25. Начальник служби

*

Інженер з охорони праці С.П.Харченко
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ПЕРЕЛі;№к,І^^нА *
ПРОФЕСІЙ, ПРАЦІВНИКИ ЯКИХ ПІДЛЯГАЮТьТТОПЕІ 

ОГЛЯДУ ПРИ ВЛАШТУВАННІ НА РОБОТУ
1. Водій автотранспортних засобів
2. Машиніст екскаватора
3. Тракторист
4. Машиніст автовишки та автогідропідіймача
5. Слюсар з ремонту автомобілів
6. Токар
7. Прибиральник виробничих приміщень
8. Машиніст котлів на твердому паливі
9. Апаратник хімводоочищення
10. Слюсар-ремонтник
11 .Електрогазозварник
12. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
13. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
14. Машиніст насосних установок
15. Оператор хлораторної установки
16. Оператор на фільтрах станції знезалізнення
17. Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу
18.Завідувач лабораторії хімікобактеріологічної
19.Кочегар на твердому паливі
20.Оператор на решітці
21.Оператор на відстійниках
22. Виконавець робіт
23. Провідний інженер-енергетик
24. Старший механік
25. Директор
26. Головний інженер
27. Інженер з охорони праці
28. Фахівець з публічних закупівель
29. Інспектор з кадрів
30. Головний бухгалтер
31. Провідний бухгалтер
32. Бухгалтер
33. Начальник відділу абонентського обліку
34. Начальник служби
35. Обліковець
36. Юрисконсульт
37. Провідний економіст
38. Провідний інженер ВТС
39.Інженер ВТС
40. Особи віком до 21 року

*

Л’^ і

Згідно штатного розкладу.

,/

^постідчання
Кулик

2021р

І

гЖ
ПЕРЕДНЬОМУ МЕДИЧНОМУ

Інженер з охорони праці С.П.Харченко
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С'.А.Кулик
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ПЕРЕЛІК*  '
професій ,які підлягають медичному періодичному огляду в цілях попередження 

захворювання, нещасних випадків та забезпечення безпеки праці.

№ п/п ПРОФЕСІЯ

1. Водій автотранспортних засобів

Строк /термін/ періодичного 
медогляду

1 раз в 2 роки

2. Слюсар-ремонтник ( тепло), слюсар 
КВПіА, електромонтер

З . Токар___________________________
4. Електрогозозварник_______________
5. Особи, віком до 21 року____________
6. Слюсар-ремонтник ВОС та КОС,ГКНС

7.Оператор на решітках, відстійниках______
8. Машиніст насосних установок
9. Лаборант хіміко-бактеорологічного аналізу

10.Оператор хлораторних установок

11. Завідувач лабораторії
хімікобактнпіологічної_____
12. Виконавці робіт ( кос, вос)

13. Виконавці робіт (тепло)

14. Старший механік

15. Провідний інженер-енергетик

15.Контролер

* Згідно штатного розкладу

1 раз в 2 роки

1 раз в З роки 
1 раз в 6 місяців 

1 раз в 12 місяців

1 раз в 6 місяців

1 раз в 6 місяців
1 раз в 6 місяців
1 раз в 6 місяців

1 раз в 6 місяців

1 раз в 6 місяців

1 раз в 6 місяців

1 раз на 2 роки

1 раз на 2 роки

1 раз на 2 роки

1 раз на 2 роки

Інженер з охорони праці С.П.Харченко



ідаток № 13
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Голова/радьг трудового колективу

Р.М.Литвин

№№

1

2

2
4

5

6

7

У

'5^1Зі і• 5'5, %

й

ідаую
ЙСР / 
йдопоетачання

ГД/НА

О
ПЕРЕЛда 

осіб, відповідальних за виконання норм 
і положень колективного договору

Назва розділів

Виробничо-економічна діяльність та розвиток 
підприємства

Гарантії працівників у разі зміни організації 
виробництва, форми власності, банкрутства____

Забезпечення продуктивності зайнятості_____
Оплата праці

Трудові відносини, режим праці та відпочинку

Умови та охорона праці

Соціальні пільги та гарантії, 
страхування, забезпечення житлово-побутового, 
культурного, медичного обслуговування,
організації оздоровлення і відпочинку
працівників

ПІЛЬГИ та соціальне

64

•1

Z С.А.Кулик 
202ІР

Термін 
виконання

постійно

постійно

постійно
постійно
постійно

постійно

медичного 
оздоровлення і

постійно

Посада. П.І.Б. 
відповідальнії

X за 
виконання 
Директор 

Гол.інженер 
Гол.бухгалтер 

Інженер по 
виробництву 

Економіст 
Голова ради 
трудового 
колективу

- н-

-// -
-//-
-II-

Інспектор ВК
-Н- 

Інженер ОП 
Директор 

Гол.інженер 
Гол. бухгалтер 

Інженер по 
виробництву 

Економіст 
Голова ради 
трудового 
колективу



«Погоджено»
Голова ради трудового колективу

Р.М.Литвин
;ат)

№ п/п

1.

3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

7.
8

// Додаток № 14

V 1

Т / 
остачйння"

^І^.Кулик
_ 202ІР

t

.л »

СКЛАД*  
робочої комісії з контролю за виконанням колективного договору

П.І.Б. Посада (професія)

g/d сторони власника
Кулик Сергій Анатолійович________________
Тищенко Олександр Валентинович__________
Городня Любов Володимирівна_____________
Горай Ліна Миколаївна

Від ради трудового колективу
Литвин Руслан Миколайович_______________
Галова Наталія Юріївна___________________

Семененко Наталія Валеріївна______________
Шевченко Віталій Владиславович
Пісковець Олег Миколайович_______________
Шклярук Микола Анатолійович
Розуменко Віктор Іванович_________________
Плахотін Олександр Вікторивич

Директор________
Гол, інженер_____
Гол, бухгалтер

Провідний економіст

Юрисконсульт 
Інсп. з кадрів_____
Бухгалтер________
Тракторист 
Слюсар-ремонтник 
Слюсар-ремонтник 
Вик. робіт 
Вик. робіт



ПРОТОКОЛ№1
Зборів трудового колективу 

КП БСР «Бородянкатеплопостачання»

смт.Бородянка «22» листопада 2021 року

ПРИСУТНІ: 93 працівники КП БСР «Бородянкатеплопостачання»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вибори голови зборів та секретаря.
2. Вибори ради трудового колективу підприємства.
3. Вибори особи від ради трудового колективу уповноваженої на укладання 

і підписання колективного договору.

По першому питанню СЛУХАЛИ:
Горай Л.М., яка запропонувала обрати головою зборів - Харченко С.П., 

секретарем - Галову Н.Ю.

Голосували : 
«ЗА» - 93 чол. «ПРОТИ» - о чол. «УТРИМАЛОСБ» - 0 чол.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою зборів - Харченко Світлану Петрівну 
Секретарем зборів - Галову Наталію Юріївну

2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

По другому питанню СЛУХАЛИ:
Харченко С.П., яка запропонувала можливих кандидатів, які могли б 

очолити раду трудового колективу підприємства для напрацювання 
колективного договору, а саме:

І. Дем”яненка С.А
. Загорного Ю.А.

Пісковця О.М.
Литвина Р.М.
Луценка А.І.
Галову Н.Ю.
Горай Л.М.
Шклярука М.А.
Шевченка В.В.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 92 чол. «ПРОТИ» - 0 чол. «УТРИМАЛИСБ» - 1 чол



ВИРІШИЛИ :

Обрати даних осіб до ради трудового колективу підприємства.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 92 чол. «ПРОТИ» - 0 чол. «УТРИМАЛИСЬ» - 1 чол.

По третьому питанню СЛУХАЛИ:
Горай Л.М., яка запропонувала раді трудового колективу самостійно 

визначити особу, яка від ради трудового колективу уповноважена на укладання 
і підписання колективного договору.

Голосували: 
«ЗА» - 93 чол. «ПРОТИ» - 0 чол. «УТРИМАЛОСЬ» - 0 чол.

ВИРІШИЛИ:

Надати раді трудового колективу 
уповноваженого представника на укладання 
договору.

трудового повноваження
1 підписання

щодо вибору
колективного

Голова зборів Харченко С.П.

Секретар Галова Н.Ю.



смт. Бородянка

ПРОТОКОЛ№2
Зборів ради трудового колективу 

КП БСР «Бородянкатеплопостачання»

«29» листопада 2021 року

ПРИСУТНІ: 9 членів ради трудового колективу 
КП БСР «Бородянкатеплопостачання»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вибори секретаря та голови ради трудового колективу для напрацювання та в подальшому 
підписання колективного договору 2021 -2025 років.

СЛУХАЛИ:

Горай Л.М., яка запропонувала обрати головою ради трудового колективу для напрацювання 
та в подальшому підписання колективного договору від трудового колективу 
Литвина Р.М.

Голосували:
«ЗА» - 8 чол. «ПРОТИ» - 1 чол. «УТРИМАЛОСЬ» - о чол. «НЕ ГОЛОСУВАВ» - о чол.

ВИРІШИЛИ:
Обрати головою ради трудового колективу для напрацювання та в подальшому підписання 

колективного договору від трудового колективу КП БСР «Бородянкатеплопостачання»
Литвина Р.М.

СЛУХАЛИ:
Дем’яненка С.А., який запропонував обрати секретарем трудового колективу Галову Н.Ю.

Голосували:
«ЗА» - 9 чол. «ПРОТИ» - о чол. «УТРИМАЛОСЬ» - о чол. «НЕ ГОЛОСУВАВ» - о чол.

ВИРІШИЛИ:
Обрати секретарем трудового колективу Галову Н.Ю.

ГГісковець О.М.

їгорний Ю.А.

Шклярук М.А.

Горай Л.М.

Дем’яненко С.А.

Шевченко В.В.

Литвин Р.М.

Луценко А.Г

Галова Н.Ю.


