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смт. Немішаєве 
РОЗДІЛ 1. Загальні положення

1.1. Цей Колективний договір (надалі -  Договір) укладено відповідно до 
Закону України ’’Про колективні договори і угоди” з дотриманням норм і 
гарантій, передбачених Кодексом законів про працю України, галузевою угодою 
на двосторонній основі між адміністрацією Комунального підприємства 
«Микуличі» (далі -  Адміністрація) в особі директора Андрія Домніка, і 
уповноваженого представника трудового колективу підприємства (далі -  
трудовий колектив), в особі Ірини Уваренко, який представляє інтереси 
працівників підприємства, і діє на підставі рішення загальних зборів трудового 
колективу (протокол №1 від 01 липня 2022 року).

1.2. У цьому Договорі встановлюються соціально-трудові гарантії для 
працівників, регулюються виробничі, трудові, соціально-економічні відносини 
між працівниками і адміністрацією та відповідність Сторін за виконання 
досягнутих домовленостей.

1.3. Договір схвалений загальними зборами представників трудового 
колективу Підприємства. Положення Договору є обов’язковими для виконання 
обома сторонами, так і для працівників Підприємства.

1.4. При невиконанні Договору сторони несуть відповідальність згідно з 
чинним законодавством України.

1.5. Сторони зобов’язуються оперативно вживати заходів щодо усунення 
передумов виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в процесі 
реалізації зобов’язань і положень Договору, віддавати перевагу розв’язанню 
спірних питань шляхом проведення консультацій, переговорів і мирних процедур 
відповідно до законодавства.

1.6. Працівники повинні бути ознайомлені з положеннями Договору 
відділом кадрів Підприємства.

1.7. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться в обов’язковому 
порядку у зв’язку зі змінами в законодавстві чи Галузевій угоді, за ініціативою 
однієї зі сторін, після проведення переговорів і досягнення згоди, та набувають 
чинності після схвалення уповноваженими представниками сторін.

1.8. Наказом підприємства створюється спільна комісія для ведення 
переговорів з укладання Договору та перевірки його виконання.

1.9. Договір укладено на 2022-2026 роки (п’ять років) і набуває чинності з 
дня його підписання та діє до укладання нового Договору.

1.10. Дія цього Договору поширюється на всіх працівників Підприємства, і 
є обов’язковою для управлінського персоналу та кожного члену трудового 
колективу.

1.11. Адміністрація і трудовий колектив у двотижневий термін з дня 
підписання, подають Колективний договір на повідомну реєстрацію в місцеві 
органи державної виконавчої влади.

РОЗДІЛ 2. Сприяння розвитку виробництва:
Адміністрація зобов ’язується :
2.1. Здійснювати планування, управління і контроль виробничої діяльності, 

направленої на отримання максимального прибутку, забезпечення діяльності
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підприємства необхідними ресурсами, скорочення непродуктивних витрат 
робочого часу.

2.2. Забезпечувати всім працівникам безпечні і здорові умови праці і нести 
відповідальність, у встановленому порядку, за збиток спричинений здоров’ю і 
працездатності працівників з вини Адміністрації.

2.3. Забезпечити дотримання працівниками Підприємства трудової 
дисципліни та Правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.4. Гарантувати додержання прав та інтересів працівників, які 
звільняються у зв’язку із зміною організації або форми власності, банкрутства 
Підприємства, зокрема щодо: порядку звільнення, виплати вихідної допомоги

2.5. Повідомляти працівника, не пізніше ніж за два місяці, про зміну 
істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, 
встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, 
зміну розрядів і найменування посад та інших, які виникли у зв’язку із змінами в 
організації виробництва і праці.

Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не 
згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється 
за пунктом 6 статті 36 Кодексу Законів про працю України.

2.6. При скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в 
організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі 
надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивності праці та з 
дотриманням умов визначених положеннями ст. 42 Кодексу Законів про працю 
України.

2.7. Надавати працівнику, якого офіційно попередили про звільнення, у 
зв’язку із скороченням чисельності або штату, протягом двох останніх місяців 
роботи одну годину на тиждень, вільну від роботи в зручний для обох сторін час, 
для вирішення питань власного працевлаштування.

РОЗДІЛ 3. Оплата праці, підвищення рівня доходів
Адміністрація - зобов ’язується:
3.1. Ознайомлювати кожного працівника, прийнятого на підприємство з 

системою оплати праці, пільгами і компенсаціями та правилами внутрішнього 
розпорядку.

3.2. Встановити мінімальну тарифну ставку робітника 1 розряду у розмірі 
не менш 180 відсотків розміру прожиткового мінімуму працездатної особи, 
встановленої законом, та ввести у дію розміри посадових окладів і тарифних 
ставок (окладів) працівників згідно з Додатком № 1.

На період подолання фінансових труднощів розміри мінімальних тарифних 
ставок (окладів) можуть бути нижчими від норм, визначених Договором, але не 
нижче від державних норм і гарантій в оплаті праці і не більше як на шість 
місяців.

3.3. Встановлювати розміри тарифних ставок (окладів) працівників 
загальних (наскрізних) професій і посад згідно Додатку № 1.

3.4. Установити для застосування на Підприємстві перелік і розміри доплат 
та надбавок до тарифних ставок (окладів) і посадових окладів працівників згідно з 
Додатком № 2,3 .

3.5. Заробітну плату працівникам, молодшим вісімнадцяти років, при 
скороченій тривалості щоденної роботи виплачувати в такому ж розмірі, як і 
працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.
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3.6. Працю працівників, молодших вісімнадцяти років, допущених до 
відрядних робіт, оплачувати за відрядними розцінками, встановленими для 
дорослих працівників, з доплатою за тарифною ставкою за час, на який тривалість 
їх щоденної роботи скорочується порівняно з тривалістю щоденної роботи 
дорослих працівників.

3.7. Переглядати тарифні ставки і посадові оклади у разі законодавчого 
підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, не допускаючи при цьому 
зростання заборгованості з виплати заробітної плати.

3.8. Виплату заробітної плати проводити згідно ч.І ст.115 КЗпП України та 
ч.З Закону України «Про оплату праці». Заробітна плата виплачується двічі на 
місяць:

- аванс 23-25числа поточного місяця;
- остаточний розрахунок 7 -1 0  числа наступного місяця.

Якщо день виплати збігається з вихідним або святковим днем, заробітну плату 
виплачувати напередодні. Розмір авансу складає 10% належної працівникові 
заробітної плати.

3.9. Працівникам, які ідуть у відпустку, заробітну плату за цей час видавати 
не пізніше, ніж за три дні до початку відпустки.

3.10. Проводити оплату праці водіям, переведених на роботу по ремонту та 
технічному обслуговуванню автомобілів за фактично відпрацьований час по 
тарифним ставкам слюсаря, без нарахування доплат за ненормований робочий 
день та класність.

3.11. Оплату часу простою не з вини працівника здійснювати в розмірі 
тарифної ставки (посадового окладу) з моменту, коли працівник попередив свого 
керівника про початок простою.

3.12. Зберігати середню заробітну плату робітникам на період навчання, 
перекваліфікації або підвищення професійного рівня по направленню 
підприємства, на період проведення антитерористичної операції в Україні при 
мобілізації до збройних сил України.

3.15. Оплату праці директора підприємства проводити з урахуванням умов, 
передбачених контрактом.

3.18. Межу посадових окладів головного інженера та заступника директора, 
головного бухгалтера встановлювати на 10% та 15% нижче посадового окладу 
директора. Головному економісту, енергетику та інших начальників служб на 
20% нижче посадового окладу директора.

3.19. Обов’язково дотримуватись міжкваліфікаційних (міжпосадових^ 
співвідношень в оплаті праці визначених Галузевою угодою.

3.20. З метою соціального захисту працівників відповідно до чинногс 
законодавства провадити індексацію грошових доходів у зв’язку із змінами цін ш 
споживчі товари і послуги.

3.21. Здійснювати доплати за шкідливі умови праці згідно з Порядкоъ 
встановлення доплат за несприятливі умови праці працівникам підприємстві 
(Додаток №2.)

3.22. Оплачувати працю за роботу в надурочний час, у святкові, неробочі ті 
вихідні дні згідно з чинним законодавством.

3.23. Розрахунок середньої заробітної плати працівникам підприємств; 
провадити відповідно до чинного законодавства.

3.25. Здійснювати контроль за своєчасною виплатою заробітної плати т; 
вживати комплекс заходів щодо усунення причин затримки її виплати.
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3.26. Здійснювати контроль за додержанням законодавства про оплату 
праці, норм Галузевої угод, а у разі їх порушення порушувати питання про 
притягнення до відповідальності винних осіб.

РОЗДІЛ 4. Трудові відносини, режим праці і відпочинку
Сторони домовились
4.1. Трудові відносини у сфері праці та відпочинку будувати на засадах 

дотримання державних гарантій і договірного регулювання.
4.2. Здійснювати прийом на роботу нових працівників лише у випадках 

забезпечення повної зайнятості працюючих.
4.3. Додержуватись режиму праці та відпочинку на Підприємстві 

визначеному правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників 
КП «Микуличі» (Додаток № 4).

Надурочні роботи застосовувати лише у випадках передбачених чинним 
законодавством.

4.4. Для виконання невідкладних робіт, від термінового виконання яких 
залежить нормальна робота Підприємства і його структурних підрозділів, 
залучати окремих працівників до роботи у вихідні дні за письмовим наказом з 
наданням іншого дня відпочинку.

4.5. Встановити гарантовану тривалість щорічної основної оплачуваної 
відпустки для всіх категорій працівників -  24 календарних дні. Не допускається 
відмова у наданні щорічної відпустки та заміна її за добровільною згодою 
працівника матеріальною чи іншою компенсацією, крім випадків передбачених 
законодавством.

4.6. Надавати додаткову відпустку з ненормованим робочим днем 
тривалістю до 6 календарних днів працівникам відповідно до Переліку (Додаток 
№5,6), та за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, а також в умовах 
підвищеного ризику для здоров’я (якщо виконання таких робіт становить 50% 
робочого часу).

4.7. Учасникам ліквідації наслідків аварій на Чорнобильській АЕС 1 та 2 
категорій -  надавати додаткову відпустку тривалістю 16 робочих днів на рік.

4.8. Черговість надання відпусток визначати графіками, які затверджуються 
адміністрацією до 15 січня кожного року і доводити їх до відома усіх працівників. 
Графіки повинні враховувати інтереси як виробництва, так і працівників, (для 
цього працівники подають до 31 грудня поточного року, заяву на майбутній рік, 
до відділу кадрів, з плановими датами відпустки)

4.9. В окремих випадках щорічна основна відпустка може бути надана поза 
графіком:

- при придбанні путівки до санаторію;
- при непередбачених поважних обставинах;
- в інших випадках, передбачених законодавством.
4.10. Працівникам, за їх бажанням, та за умови можливості виробництва, 

надаватиметься можливість поділяти відпустку на протязі календарного року, при 
умові, щоб основна її частина була не менше 14 календарних днів.

4.11 У разі необхідності за згодою між працівником і директором 
підприємства, враховуючи інтереси підприємства, може бути встановлений 
неповний робочий день, або тиждень.
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4.12. Надавати працівникам відпустки без збереження заробітної плати за 
сімейними обставинами та з інших причин тільки за згодою працівника і 
адміністрації, на термін не більше 15 календарних днів на рік, відповідно ст. 26 
Закону України ’’Про відпустку”.

4.13. Надавати відпустку без збереження заробітної плати працівникам за їх 
бажанням, в обов’язковому порядку, відповідно ст.25 Закону України ’’Про 
відпустки”.

4.14. В разі звільнення з роботи виплачувати компенсацію за всі 
невикористані дні щорічної відпустки.

4.15. Надавати додаткову оплачувану відпустку працівникам, які мають 
двох і більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила 
дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у 
разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка 
взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка 
тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів, 
відповідно до ст. 19 Закону України ’’Про відпустки”.

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна 
тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

4.18. У відповідності зі ст. 51 КЗпП України встановлювати менші норми 
тривалості робочого часу для окремих категорій працівників, при прийомі на 
роботу або за їх заявою, з оплатою праці пропорційно робочому часу.

4.19. Надавати додаткові неоплачувані відпустки у випадках:
- вступ до шлюбу працівників Підприємства -  3 дні;
- смерті подружжя або близьких родичів (батьків безпосередньо працівника 

або його дружини чи чоловіка, рідних братів, сестер, дітей) -  3 дні;
- матерям, які мають дітей першокласників, у перший день навчального 

року - 1 день.

РОЗДІЛ 5. Охорона праці
Сторони домовилися:
5.1. Забезпечити безумовне виконання Закону України „Про охорону 

праці”.
5.2. Інформувати працівників про їх права і гарантії у сфері охорони праці, 

зміни в законодавстві з охорони праці.
5.3. Не допускати до роботи прийнятих на підприємство працівників без 

вступного і первинного інструктажу по охороні праці. Через кожні три місяці 
проводити повторний інструктаж на робочих місцях. Проводити 
трьохступінчатий контроль з охорони праці.

5.4. Організувати контроль за додержанням всіма працівниками вимог 
охорони праці, технічної і пожежної дисципліни, слідкувати за справністю і 
обов’язковим застосуванням робочих засобів індивідуального захисту.

5.5. Забезпечити своєчасне виконання комплексних заходів, спрямованих на 
створення безпечних і нешкідливих умов праці, підвищення існуючого рівня 
схорони праці. (Додаток № 7).

5.6. Забезпечити централізовано структурні підрозділи, дільниці і рухомий 
; хлад аптечками першої медичної допомоги і регулярно їх поповнювати.
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5.7. На роботах, пов’язаних із забрудненням або здійснюваних у 
несприятливих температурних умовах, працівникам видавати, централізовано, 
згідно заявок, безкоштовно за встановленими нормами спеціальний одяг, 
спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (Додаток № 7).

5.8. Відшкодування працівникові шкоди заподіяної ушкодженням здоров’я 
під час виконання ним трудових обов’язків здійснюється фондом соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 
згідно чинного законодавства України.

5.9. Якщо згідно з медичним висновком у потерпілого встановлена стійка 
втрата працездатності, то розмір одноразової допомоги визначається згідно 
чинного законодавства і сплачується Фондом від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань.

5.10. Якщо нещасний випадок трапився з вини потерпілого внаслідок 
невиконання ним вимог нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової 
допомоги зменшується на 50 відсотків, з урахуванням висновків і пропозицій 
комісії з питань охорони праці.

5.11. Зберегти місце роботи (посаду) та середню заробітну плату за 
працівником, який втратив працездатність у зв’язку з нещасним випадком на 
виробництві на весь період до відновлення працездатності або визнання його у 
встановленому порядку інвалідом.

5.12. Фінансування охорони праці здійснюється адміністрацією 
підприємства в обсязі 36000,00 грн. на рік, за рахунок основної діяльності 
підприємства.

5.13. Забороняється застосовувати працю жінок на важких роботах і на 
роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також залучення 
жінок до підіймання і переміщення речей маса яких перевищує встановлені для 
них граничні норми. Праця вагітних жінок і жінок, які мають неповнолітню 
дитину, регулюється законодавством.

5.14. Не допускати роботу неповнолітніх на важких роботах і на роботах зі 
шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, до нічних, 
над урочних робіт, та робіт у вихідні дні, а також до підіймання та переміщення 
речей маса яких перевищує встановленні для них граничні норми.

5.15. Забезпечувати проведення обов’язкового підвищення кваліфікації або 
перепідготовки з питань охорони праці не рідше одного разу на 3 роки.

РОЗДІЛ 6. Соціально-трудові пільги, гарантії і компенсації працівникам
Адміністрація зобов ’язується:
6.1. Здійснювати своєчасне та в повному обсязі перерахування внесків до 

фондів соціального страхування.
6.2. В разі захворювання і стаціонарного лікування робітників 

“ііприємства надавати їм грошову допомогу або проводити оплату безготівково
трат, в межах фінансових можливостей підприємства.

6.3. Виділяти автотранспорт і надавати інші послуги працівникам 
підприємства для їх господарсько-побутових потреб за пільговими цінами і 
тарифами.



6.4. Видавати грошові винагороди ювілярам за віком та за терміном 
безперервної роботи на підприємстві по клопотанню начальника підрозділу 
(Додаток №8 ).

6.5. Надавати допомогу на поховання померлого працівника підприємства 
особі, яка здійснила поховання .

6.6. Оплачувати проїзд робітника по місту для вирішення виробничих
питань.

7. Заключні положення

З метою забезпечення реалізації положень цього Договору , здійснення 
контролю за його виконанням Сторони домовилися:

1. Договір набирає чинності з дня підписання і діє до укладення нового або 
перегляду цього Договору.

2. Жодна із сторін, що уклали цей Договір, не може протягом усього строку 
дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, 
положення, зобов’язання Договору або припиняють їх виконання, крім випадків 
передбачених законодавством.

3. На період дії цього Договору і за умови його виконання Сторонами 
трудові колективи утримуються від проведення акцій і страйків.

4. Спірні питання, що виникають під час реалізації цього Договору, 
розв’язувати шляхом переговорів.

5. Зміни і доповнення до цього Договору вносити за взаємною згодою 
Сторін після попередніх переговорів.

8. За три місяці до закінчення строку дії Договору будь-яка із сторін має 
право письмово оповістити іншу сторону про необхідність переговорів щодо 
укладання нового Договору. При цьому друга сторона зобов’язана протягом семи 
днів з дня отримання повідомлення розпочати переговори.

Цей Договір підписаний у двох примірниках, які зберігаються у кожної із 
сторін і мають однакову юридичну силу.

Рішенням конференції трудового колективу Комунального підприємства 
«Микуличі» Колективний договір доручено підписати:

Від імені адміністрації: 
Директор комунального 
підприємства «Микуличі»

Від трудового колективу: 
уповноважений представник 

трудового колективу КП «Микуличі»
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Додаток № 1
до КД -  2022-2026

ПОГОДЖЕНО 
Представник ради 
Трудової^7 колективу 

/О кіф ' Ірина Уваренко
« О'І >ІШЖМг% 2022 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор комунального 
підприємств^«Микуличі» 

Аі ідрі й Домнік
« Щ  » ,/Ш 2022 р.

МІСЯЧНІ ТАРИФНІ СТАВКИ 
робітників КП «Микуличі»

Найменування професії Розряд
Місячні тарифні 

ставки Примітка

1) слюсар-сантехнік по водо 
забезпеченню;
2) слюсар-оператор КНС;
3) слюсар-сантехнік житлового
фонду;
4) слюсар-сантехнік;
5) слюсар газового господарства;
6) слюсар котельні;
7) електрик;
8) електрогазозварник;
9) оператор КНС;
10) оператор очисних споруд;

І
1,0

II
1,08

III
1,2

IV
1,35

V
1,54

VI
1,8

З Іаст.гол.бухгалтера 0 і ту Світлана Нестеренко

і- ч*



Додаток № 2
до КД -  2022-2026

ПОГОДЖЕНО 
Представник ради 
Трудового колективу

Ірина Уваренко
« [І/ ?> иш ш ії' 2022 р.

П Е Р Е Л І К
доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників,

що мають галузевий характер

Назва доплат та 
надбавок

Розміри доплат та надбавок

Доплати:

За суміщення про
фесій (посад)

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

За розширення зони 
обслуговування або 
збільшення обсягу 
робіт
■

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

За виконання обов’
язків тимчасово від
сутнього працівника

До 100 відсотків тарифної ставки (окладу) 
відсутнього працівника

За роботу у важких і 
шкідливих умовах 
праці

За роботу у важких і шкідливих умовах праці 4,8,12 
відсотків, за роботу в особливо важких і особливо 
шкідливих умовах праці 16, 20, 24 відсотки тарифної 
ставки (окладу)

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

До 30 відсотків тарифної ставки (окладу) за 
відпрацьований час.

І %

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор комунального 
підприємства «Микуличі» 

Андрій Домнік
« 0 {  » \Ли №1_ 2022 р.

Зі інтенсивність праці До 50 відсотків тарифної ставки
бітників



За роботу у вечірній 
час (з 18 до 22 години)

До 20 відсотків годинної тарифної ставки (окладу, 
посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час.

За роботу у нічний час До 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового 
окладу) за кожну годину роботи в цей час. Нічним 
вважається час з 22 до 6 години.

На період освоєння 
нових норм (6 місяців) 
трудових затрат

Підвищення відрядних розцінок до 20 відсотків 
підвищення тарифних ставок (окладів) до 10 
відсотків.

За ненормований 
робочий день водіям 
автотранспортних 
засобів (легкові та 
вантажні автомобілі, 
автобуси)

До 25 відсотків встановленої місячної тарифної 
ставки (окладу) за відпрацьований час водієм.

Надбавки

За високу професійну
майстерність
(робітникам)

Диференційовані надбавки до тарифних ставок 
робітників: III розряду - 12 відсотків

IV розряду - 16 відсотків
V розряду - 20 відсотків
VI і вищих розрядів - 24 відсотків

За класність (водіям 
легкових та вантажних 
автомобілів, автобусів, 
тролейбусів, трамваїв)

Водіям І класу - 25 відсотків,
Водіям II класу - 10 відсотків встановленої тарифної 
ставки за відпрацьований час водієм

За високі досягнення у 
праці (керівникам, 
професіоналам, 
фахівцям та технічним 
службовцям)

До 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення 
якості роботи і порушення трудової дисципліни ці 
надбавки скасовуються повністю або зменшуються

За виконання особливо 
важливої роботи на 
певний термін

До 50 відсотків посадового окладу.

З аст.головного бухгалтера Світлана Нестеренко



Додаток №3
до К Д - 2022-2026

ПОГОДЖЕНО 
Представник ради 
Тр; колективу

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор комунального 
підприємства «Микуличі»

Ґ.СС&. Ірина Уваренко
« і0 І » М М *  2022 р.

Андрій Домнік
шиьН& 2022 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок встановлення надбавок працівникам КП «Микуличі»

Згідно з цим Положенням :
І. Встановлюється надбавка:
1.1. Директору КП «Микуличі» за інтенсивність праці та особливий 

характер робіт наказом Селищної ради.
1.2. Керівникам, професіоналам, фахівцям та технічним службовцям

за високі досягнення в праці - до 50 відсотків посадового окладу, на підставі 
наказу по підприємству.

1.2.1. Надбавка встановлюється в межах фонду оплати праці по кожному 
підрозділу окремо, за поданням керівника структурного підрозділу.

1.2.2. Право на встановлення надбавок, оцінюється за такими 
показниками:

1.2.2.1. Для підрозділів :
- виконання планових обсягів робіт та економічних показників;
- одержання прибутку від виконання обсягів робіт;
- економне використання матеріальних, паливно -  енергетичних ресурсів

тощо;
- виконання планових завдань та техніко - економічних показників цеху, 

дільниці, відділу тощо;
- забезпечення якості надаваних послуг (відсутність аварій, пошкоджень, 

обгрунтованих скарг) згідно довідок господарств.
1.2.2.2. Для працівників:
- своєчасне, точне і якісне виконання робіт, передбачених посадовими 

інструкціями, завдань і розпоряджень керівництва підприємства, відділу;
підвищення продуктивності праці, успішне впровадження в 

виробництво заходів із нової техніки і наукової організації праці;
- додержання трудової технологічної дисципліни з праці;
1.2.3. Виплата надбавки проводиться щомісяця у межах фонду оплати 

праці за фактично відпрацьований час. На неї здійснюється нарахування 
страхових внесків до фондів загальнообов’язкового соціального страхування та 
збору до Пенсійного фонду.

1.2.4. Надбавка окремим працівникам може бути скасована або зменшена 
з разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення 
трудової дисципліни наказом директора КП «Микуличі»?.



1.2.5. В разі скрутного фінансового стану, наявності збитків 
в КП «Микуличі» надбавки за високі досягнення в праці не нараховуються або 
нараховуються у зменшеному розмірі і виплачуються за умови відсутності 
заборгованості із виплати заробітної плати, платежів до бюджету і Пенсійного

1.3. Кваліфікованим робітникам за високу професійну майстерність, які 
стабільно забезпечують високу якість робіт

1.3.1. Надбавка має індивідуальний характер, пов’язаний з особистою 
кваліфікацією робітника, запроваджується з метою стимулювання підвищення 
гттофесійної майстерності робітників, посилення їх матеріальної зацікавленості 
: відповідальності за якість виконаних виробничих завдань і входять до складу 
додаткової заробітної плати.

1.3.2. Право на встановлення надбавки за професійну майстерність 
робітнику встановлюється за умови :

- забезпечення високої якості виконуваної роботи;
- суворого додержання технологічної дисципліни;
- виконання робіт більш високого розряду ніж по суміжних професіях і 

пункціях або не нижче;
- застосування у своїй праці передових засобів і методів праці.
1.3.3. Надбавка встановлюється у відсотках до тарифної ставки. Розмір 

надбавки передбачено в додатку 2.
1.3.4. Не виплачуються надбавки за той місяць, в якому виявлені випадки 

'гаку або зниження якості продукції виконуваної роботи.
П. При погіршені показників роботи і, перш за все, зниженні якості 

виконуваної роботи (завдання), у разі несвоєчасного виконання завдань, 
порушені дисципліни праці, розпоряджень керівництва КП «Микуличі» 
підрозділу)-надбавки зменшуються або відміняються повністю.

онду.

Заст.головного бухгалтера Світлана Нестеренко

і- ч*
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Андрій Домнік

ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку 

Комунального підприємства «Микуличі»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі -  Правила) КП 
«Микуличі» розроблено відповідно до чинного законодавства України з 
метою забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, 
підвищення її продуктивності та ефективності, раціонального використання 
робочого часу, зміцнення трудової дисципліни.

1.2. Трудова дисципліна забезпечується створенням адміністрацією 
підприємства необхідних організаційних та економічних умов для 
високопродуктивної праці, відповідальним ставленням працівників до 
роботи , а також заохоченнями за сумлінну працю.

До працівників, які порушують трудову дисципліну, в необхідних 
випадках застосовуються заходи дисциплінарного впливу.

1.3. Правила є обов’язковими для виконання сторонами трудових 
відносин.

1.4. Питання пов’язані із застосуванням Правил вирішуються 
директором підприємства у межах наданих йому прав, а у випадках, 
передбачених чинним законодавством України і цими Правилами, разом або 
за погодженням з профспілковим комітетом. Ці питання вирішуються також 
трудовим колективом відповідно до його повноважень.

2.1. Працівники реалізують свої здібності до продуктивної праці 
шляхом укладення трудового договору (для окремих працівників 
зазначається «контракт», якщо для них передбачена контрактна система 
найму законами України).

При прийнятті на роботу працівники мають подати:

2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ ТА 
ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

і-



2

- паспорт;
- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку, а якщо особа 

працевлаштовується на роботу вперше -  довідку про останнє заняття, видану 
за місцем проживання відповідною житлово-експлуатаційною організацією, 
органом місцевого самоврядування, вуличним комітетом (довідка, видана 
вуличним комітетом, має бути засвідчена виконавчим комітетом відповідної 
ради). Звільнені з лав Збройних Сил України та інших військових 
формувань, створених відповідно до законодавства України, пред’являють 
військовий квиток;

- свідоцтво про обов’язкове державне соціальне страхування;
- довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.
Прийняття на роботу без подання зазначених документів не 

допускається.
При прийнятті на роботу, яка вимагає спеціальних знань, адміністрація 

підприємства має право зажадати від працівника подання диплома або 
іншого документа про здобуту освіту або професійну підготовку.

Забороняється вимагати від працівників при працевлаштуванні 
документи, подання яких не передбачено законодавством, а також відомості 
про прописку.

2.3. До початку роботи за укладеним трудовим договором працівник 
має бути ознайомлений під розписку з правилами внутрішнього трудового 
розпорядку, колективним договором, умовами праці, своїми правами та 
обов’язками, а також пройти інструктаж з техніки безпеки, виробничої 
санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

2.4. Прийняття на роботу оформляється наказом директора 
підприємства, що оголошується працівникові під розписку. У наказі має бути 
зазначено найменування посади (категорія), професії (розряд), умови оплати 
праці та інші істотні умови трудового договору.

2.5. На всіх працівників, які працюють понад п’ять днів, ведуться 
трудові книжки.

Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка 
оформляється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.

2.6. Дія трудового договору може бути припинена тільки з підстав 
передбачених законами України.

2.7. За ініціативою працівника трудові відносини припиняються згідне 
зі статтями 38 та 39 КЗпП України.

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений ні 
невизначений, строк, попередивши про це адміністрацію підприємств; 
письмово за два тижні.

У разі розірвання трудового договору з поважних причин, передбаченії 
чинним законодавством, працівник звільняється у строк, про який ві 
просить.
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Строковий трудовий договір розривається на вимогу працівника 
достроково в разі хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню 
ним роботи за трудовим договором, а також у випадку порушення 
адміністрацією підприємства про працю, колективного або трудового 
договору та з інших поважних причин, передбачених чинним 
законодавством.

2.8. Припинення дії трудового договору за ініціативою директора 
підприємства може мати місце з підстав, передбачених статтями 40 та 41 
КЗпП України.

2.9. Дію трудового договору може бути припинено також за умов, 
передбачених пунктами 1,2,3,5,6,7 та 8 статті 36 КЗпП України.

2.10. Припинення трудового договору оформляється наказом директора 
підприємства, який оголошується працівникові під розписку.

2.11. У разі звільнення працівникові видається трудова книжка та 
виплачуються всі належні йому від підприємства суми.

3. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

Працівники підприємства зобов’язані:
- своєчасно, до початку роботи прибути на робоче місце та 

приготуватися до виконання трудових обов’язків;
- почати роботу відповідно до діючого режиму робочого дня;
- бути на робочому місці впродовж робочого часу за винятком перерв на 

відпочинок і харчування;
- виконувати своєчасно та в повному обсязі робочі завдання 

функціональні обов’язки), забезпечувати належну якість виконуваних робіт.
- виконувати розпорядження адміністрації підприємства;
- дотримувати вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної охорони, передбачених відповідними правилами та 
інструкціями;

- вжити заходів для негайного усунення причин та умов, які 
перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу, негайно інформувати 
про це адміністрацію підприємства;

- підтримувати на своєму робочому місці чистоту й порядок, не палити в 
службових приміщеннях;

- ефективно використовувати обчислювальну та іншу оргтехніку, 
дбайливо ставитися до майна підприємства, раціонально витрачати 
матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси;

- уважно ставитись до колег, сприяти створенню нормального 
психологічного мікроклімату в колективі підприємства.

4. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ

І- Січ
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Адміністрація підприємства зобов’язана:
- правильно організовувати роботу працівників, закріпити за кожним 

робоче місце, для кожного створити здорові та безпечні умови праці;
- забезпечувати робочі місця матеріальними та енергетичними 

ресурсами, інструментом і приладдям, обчислювальною та іншою 
оргтехнікою, а працівників -  спецодягом та засобами індивідуального 
захисту відповідно до нормативно-правових актів;

- вжити необхідних заходів для профілактики виробничого травматизму, 
професійних та інших захворювань працівників;

- неухильно додержувати законодавства про працю та правил охорони 
праці, вживати заходів для вчасного усунення причин і умов, що 
перешкоджають нормальній роботі працівників;

- забезпечувати належні умови для ефективної роботи, систематичного 
підвищення кваліфікації працівників;

- давати чіткі вказівки (розпорядження) працівникам, вимагати і 
перевіряти своєчасність і точність їх виконання;

- створювати умови для зацікавленості працівників у результатах їх 
роботи;

- видавати працівникам заробітну плату у встановлені законодавством 
та колективним договором терміни;

- контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни;
- організувати облік робочого часу і табелювання працівників;
- дотримувати вимог законодавства про працю під час вирішення 

соціально-трудових питань на підприємстві.

5. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ

5.1. Для працівників підприємства встановлено тривалість робочого 
часу 40 годин на тиждень з двома вихідними днями (субота і неділя).

Під час прийняття на роботу, а також під час дії трудового договору за 
згодою сторін може встановлюватися неповний робочий час із визначенням 
тривалості роботи, її розпорядку та оплатою праці пропорційно до 
відпрацьованого часу.

5.2. Час початку і закінчення роботи, перерва для відпочинку і 
харчування встановлюються такими:

початок роботи -  8.00;
перерва на відпочинок і харчування -  45 хв. ( з 12.00 до 12.45);
закінчення роботи -  17.00.
в п’ятницю підприємство працює до 15-45.
Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників 

скорочується на одну годину (крім працівників із скороченою тривалістю 
робочого часу).

і* V*.- '
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5.3. Робота у вихідні дні забороняється за винятком випадків, 
передбачених законодавством України. Така робота може компенсуватися, за 
згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у 
подвійному розмірі.

5.4. Заборонено в робочий час відволікати працівників від роботи для 
виконання громадських доручень, не пов’язаних з діяльністю підприємства, 
скликати збори, засідання, наради з громадських питань.

5.5. Працівникам підприємства надаються щорічні основна та додаткові 
відпустки відповідно до чинного законодавства України.

Черговість надання щорічних відпусток визначається графіком, який в 
термін до 15 січня затверджується директором підприємства за погодженням 
з профспілковим комітетом і під розписку доводиться до відома працівників.

Графік є обов’язковим для сторін трудового договору.
Перенесення відпусток на інший час ^можливе лише у випадках, 

передбачених законодавством та за згодою сторін.
У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її наданш 

встановлюється за згодою між працівником і керівником підприємства.
Про дату початку відпустки працівників повідомляють письмово н< 

пізніш як за два тижні.
На прохання працівника щорічна відпустка може надаватися частинам! 

за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше Ь 
календарних днів.

За рішенням директора підприємства працівників може бути відкликані 
за їх згодою із щорічної відпустки лише у випадках, передбачених чинниі 
законодавством.

5.6. За сімейними обставинами працівникові може надаватися відпустк 
без збереження заробітної плати тривалістю до 15 календарних днів на рік.

6. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

6.1. За зразкове виконання трудових обов’язків, сумлінне ставлення і 
роботи та вагомі досягнення в роботі до працівників підприємсті 
застосовуються такі види заохочень:

- нагородження грамотою;
- оголошення подяки;
- заохочення у формі грошової премії;
- нагородження цінним подарунком.
6.2. Директор підприємства видає наказ про заохочення і доводить йо 

до відома колективу (працівника). Відомості про заохочення заносяться . 
трудових книжок працівників.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ 
ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

.
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7.1. Працівник несе відповідальність за порушення трудової, 
технологічної та виробничої дисципліни, у тому числі за:

- невиконання або неналежне виконання з власної вини покладених на 
нього трудових обов’язків, визначених трудовим договором, колективним 
договором та цими Правилами;

- прогул ( у тому числі відсутність на роботі більше 3 годин протягом 
робочого дня) без поважних причин;

- появу на роботі у нетверезому стані або стані наркотичного 
(токсичного) сп’яніння;

- перевищення службових повноважень.
7.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути 

застосовано тільки один з таких заходів стягнення: догана; звільнення з 
роботи.

7.3. До застосування дисциплінарного стягнення директор підприємства 
має право зажадати від працівника письмового пояснення. Відмова 
працівника надати пояснення не може бути перешкодою для застосування 
стягнення.

Стягнення оголошується наказом і про нього повідомляють 
працівникові під розписку.

7.4. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення до працівника не 
застосовуються заходи заохочення, передбачені розділом 6 цих Правил.

1- Ї1Ч-
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І ЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
" :е тставник^ради Директор комунального

■ довогрколективу підприємст§а^<<микуличі»
^  • _Ірина Уваренко А н д р ій  Д о м н ік

і ИЛ/ІМЯ 2022 р.  ГҐ(/У » {/іс~ИЛ 2022 р.

ПЕРЕЛІК

професій і посад, за роботу на яких працівник отримує право на щорічну 
додаткову відпустку за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці

№
з/п Назва професії, посади Тривалість відпустки 

(календарні дні)
• 1. Слюсар-сантехнік зайнятий ремонтом, 

наглядом та обслуговуванням внутрішньо 
будинкової каналізації і водопроводу

4

2. Слюсар-сантехнік зайнятий ремонтом 
устаткування очисних установок 4

3. Оператор очисних споруд 4

Заст.головного бухгалтера Світлана Нестеренко

1- Ч».-



Додаток №6
до КД -  2022-2026

ПОГОДЖЕНО 
Представник ради 
Т рудовогрко л ективу 

#>у/ ,:>/ Ірина Уваренко
2022 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор комунального 
гіідприємет^аг«Микуличі» 

_  Андрій Домнік
< 1 0 /» \/Ш ти н.і> 2022 р.

ПЕРЕЛІК
професій і посад з ненормованнм робочим днем, за роботу на яких 

надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці

№
з/п.

Назва професій та посад
Тривалість відпустки 

(кал. дні)

1. Директор підприємства 6
2. Заступник директора підприємства 6
3. Головний інженер 6
4. Г оловний бухгалтер, заст.головного 

бухгалтера
6

5. Начальники служб, цехів, дільниць, 
виконавці робіт

6

6. Бухгалтер, економіст, інженер, юрист 6
7. Інспектор з кадрів, діловод, паспортист 6
8. Техніки усіх спеціальностей, майстри 6
9. Водій легкового автомобіля 6

Заст.головного бухгалтера дІМ'У Світлана Нестеренко



Додаток № 7
до КД -  2022-2026

ПОГОДЖЕНО 
Представник ради 
Трудового колективу

Ірина Уваренко 
« /7/./» 2022 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор комунального 
підприємства-«Микуличі» 

Андрій Домнік
« Vі  » у/Ш ^Н Л 2022 р.

П Е Р Е Л І К  
професій, яким установлена безкоштовна 

видача спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів

№
пп

Перелік професій Найменування спец одягу, 
взуття та запобіжних засобів

Термін
користування

1 Електрогазозварювальник Куртка ватна 
Костюм вогнетривкий 
Спеціальні рукавиці 
Щиток захисний 
Рукавиці діелектричні 
Костюм х/б

на 36 міс. 
на 12 міс. 
на 1 міс. 
черговий 
чергові 

на 12 міс.

2 Електрик Куртка ватна 
Спеціальні рукавиці 
Рукавиці діелектричні 
Костюм х/б

на 36 міс. 
на 3 міс. 
чергові 

на 12 міс.
3 Машиніст-оператор Спеціальні рукавиці 

Костюм х/б
на 2 міс. 
на 12 міс.

4 Слюсар-сантехнік Спеціальні рукавиці 
Куртка ватна

на 1 міс. 
на 36 міс.

5 Оператор КНС Спеціальні рукавиці 
Костюм х/б

на 3 міс. 
на 12 міс.

6 Водій екскаватора, 
трактора

Спеціальні рукавиці 
Куртка ватна 
Костюм х/б

на 3 міс. 
на 36 міс. 
на 12 міс.



7 Водій асенізаторської 
машини

Чоботи резинові 
Куртка ватна 
Костюм х/б 
Спеціальні рукавиці

на 12 міс. 
на 36 міс. 
на 12 міс. 
на 3 міс.

8 Двірник Халат на 12 міс.
Рукавиці на 1 міс.
Куртка ватна на 36 міс.

9 Оператор очисних споруд Костюм х/б на 12 міс.
Рукавиці на 1 міс.

Заст.головного бухгалтера Світлана Нестеренко

1-



Додаток № 8
до КД -  2022-2026

ПОГОДЖЕНО 
Представник ради

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор комунального 

їикуличі»

« 0Г » іШкЦ&у 2022 р. Є’і  » 2022 р.
Андрій Домнік

ПОЛОЖЕННЯ
про винагороду до ювілейних дат

1. Ювілейними датами вважаються :
для жінок -  40,50,60 років з дня народження;
для чоловіків -  40,50,60 років з дня народження;
2. Премії до ювілейних дат виплачуються працівникам підприємства 

виходячи з фінансових можливостей підприємства в залежності від стажу 
роботи окремого працівника на підприємстві за поданням начальника 
відповідного відділу до відділу кадрів.

3. Розмір винагороди до ювілейних дат у розмірі:
3.1 посадового окладу:
- для жінок і чоловіків у 40 років з дня народження;
- для жінок і чоловіків у 50 років з дня народження;
- для жінок і чоловіків у 60 років з дня народження;
3.2 середньомісячної заробітної плати при досягненні пенсійного віку для 

жінок і чоловіків;
4. Преміювання працівників підприємства здійснюється в межах коштів, 

передбачених в затвердженому кошторисі на зазначену мету.

Заст.головного бухгалтера Світлана Нестеренко.



Додаток № 9
до КД -  2022-2026

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор комунального 
підприємств,&_«Микуличі»

Щ  » Ї/МІЯ НЛ 2022 р.
Андрій Домнік

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання працівників КП «Микуличі» за основні результати

господарської діяльності

Положення про преміювання вводиться в дію з метою посилення 
колективної і особистої матеріальної зацікавленості робітників, спеціалістів і 
службовців в поліпшенні кінцевих результатів роботи підрозділів КП 
«Микуличі».

Преміювання робітників, спеціалістів, службовців і керівників 
проводиться в межах фонду оплати праці та відноситься до собівартості 
виконаних робіт КП «Микуличі».

З метою досягнення найбільш повної відповідальності колективних і 
особистих інтересів, посилення колективної і особистої матеріальної 
зацікавленості членів колективу в досягненні кінцевих результатів праці, в 
підвищенні продуктивності праці і поліпшенні якості роботи, премія 
нараховується колективу в цілому.

Кошти на преміювання при наявності прибутку та за умови відсутності 
дебіторської заборгованості виділяються із фонду оплати праці, як залишок 
коштів після першочергових виплат (за посадовими окладами і тарифними 
ставками, надбавками і доплатами).

Облік виконаних показників преміювання проводиться щомісячно і 
наростаючим підсумком з початку року. У разі відсутності прав на отримання 
премії за звітний період, у послідуючому цей період не враховується для 
нарахування премії.

Преміювання працівників за результатами господарської діяльності 
здійснюється помісячно або поквартально. У разі одержання прибутку по 
виконаному обсягу робіт та виконанні не повного обсягу показників, премія 
нараховується в зменшеному розмірі.

Зменшення премії проводиться на той період (місяць, наростаючим 
підсумком з початку року), в якому було допущене упущення в роботі, 
порушення трудової дисципліни або виявлено упущення, порушення.

Для забезпечення зацікавленості колективу у виконанні показників 
преміювання з меншою чисельністю, розмір колективної премії з урахуванню : 
фактично відпрацьованого часу не змінюється.



При розподілі премії колектив підрозділу самостійно визначає розмір 
премії кожному працівнику.

За основу визначення розміру премії окремому працівнику, береться 
виконання його службових обов’язків.

Окремі працівники, в тому числі тимчасові, можуть бути не представлені 
до преміювання, для чого достатньо рішення колективу цеху, відділу. У цьому 
випадку всі вивільнені кошти залишаються в розпорядженні колективу.

Робітникам, звільненим за власним бажанням до закінчення 
розрахункового періоду, премія не виплачується.

Робітникам, працюючим по сумісництву, премія може нараховуватись за 
фактично відпрацьований час за рішенням колективу.

Робітникам, що відпрацювали неповний місяць, за підсумками якого 
проводиться преміювання, у зв’язку з призовом на службу, переводом на іншу 
роботу, вступом в учбовий заклад, виходом на пенсію, звільненим за 
скороченням штатів, хворобі та по іншим причинам, виплата премії 
проводиться за фактично відпрацьований час в даному періоді.

Директор підприємства може позбавити окремого працівника визначеної 
йому колективом премії повністю або частково, якщо працівником допущені 
виробничі упущення в роботі, не прийняті до уваги колективом, або підвищити 
премію окремому працівнику, враховуючи виконання ним своїх службових 
обов’язків.

Розмір премії нараховується на посадові оклади за фактично 
відпрацьований час.

Заст.головного бухгалтера Світлана Нестеренко



Додаток №10
до КД -  2022-2026

ПОГОДЖЕНО 
Представник ради 
Т рудоворб колективу 

/ У: Ірина Уваренко
« п Г ?> іМШ{А 2022 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор комунального 
підприємства-«Микуличі» 

Андрій Домнік 
«Ш » ^ К и ї л  2022 р.

Коефіцієнти посадових окладів 
керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців

КП «Микуличі»

Посада Коефіцієнти співвідношень
1. Керівники
Директор підприємства КП «Микуличі» Посадовий оклад визначається 

власником у контракті або 
відповідно Додатку до ПКМ 
№859 від 19 травня 1999р. у 
редакції ПКМ від 11.11.2015р. 
№1034

Заступник директора, головний інженер Посадові оклади 
встановлюються на 10-50% 
нижче посадового окладу 
керівника (кол.договір дод.З)

Головний бухгалтер Посадові оклади 
встановлюються на 10-50% 
нижче посадового окладу 
керівника (кол.договір дод.З)

Головні: економіст, енергетик, механік, 
технолог, диспетчер та інші, начальники 
служб, заступник головного бухгалтера

Посадові оклади 
встановлюються на 10-50% 
нижче посадового окладу 
керівника (кол.договір дод.З)

Начальники виробничих, технічних, планово- 
економічних та інших функціональних відділів

2,8

Начальники інших відділів, лабораторій, бюро, 
служб, районів

2,35

Начальники цехів, дільниць, виконавці робіт 2,3
А .



Майстри 2,0

2. Професіонали 1,8-2,2

3. Фахівці 1,7-2,0
Техніки усіх спеціальностей, лаборанти 1,23 - 1,47

4. Технічні службовці 1,2-1,7

Заст.головного бухгалтера Мімі Світлана Нестеренко

ЛБА



ПОГОДЖЕНО 
Представник ради 
Трудовою колективу

Ірина Уваренко
« г/У у> а и п щ  2022 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор комунального 
підприємстт^<Микуличі»

, Андрій Домнік 
ІУ І » (МЇКН Л  2022 р.

Додаток № 11
до КД -  2022-2026

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ
щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці 

та виробничого середовища, запобігання випадкам виробничого травматизму, 
профзахворювань та аваріям в підрозділах КП «Микуличі»

на 2022-2026 роки

№
пп Найменування заходів Строки

виконання Виконавець

1 2 3 4

1.
Забезпечити виконання наказу “Про 
проведення навчання з питань охорони праці 
та пожежної безпеки” Постійно

Головний інженер, 
інженер по ТБ і 

ОП

2.

Організувати проведення періодичних 
медичних оглядів працівників. Зайнятих на 
роботі із шкідливими умовами праці та 
забезпечити придбання медикаментів у 
відповідності із законодавством України про 
охорону праці

І - I I
квартали

2022-2026
року

Інженер по ТБ і 
ОП

3.
Оновити знаки безпеки на обладнанні, 
вогненебезпечних місцях з згідно з вимогами 
діючих стандартів

Протягом
2022-2026

років

Інженер по ТБ і 
ОП начальники 

дільниць

4.
Забезпечити працівників за галузевими 
нормами безплатної видачі спецодягу, 
спецвзуття та іншими предметами 
індивідуального захисту

II півріччя 
2022 року

Інженер по ТБ і 
ОП, начальники 

дільниць

5. Укомплектувати автомобільний транспорт 
вогнегасниками

І-ІІ
квартали 
2022 року

Головний інженер, 
інженер по ТБ і 

ОП

6.
Забезпечити підрозділи нормативними 
актами з охорони праці та відповідною 
літературою ^

II квартал 
2022року

Головний інженер, 
інженер по ТБ і 

ОП

Головний інженер Ігор Перевозник


