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м. Корюкiвка

З метою сприяння регулюванню
iHTepeciB працiвникiв i власника

irteHoBaHe

к31> сiчня 2022 року

трудових вiдносин i соцiально-економiчних
тов

1n ой*""уuопня пidпрuемсmв а, у сmановu, ореанiз ацii)

надалi <Пiдприемство), в особi директора

6, оа* 
""у 

on ня пi d пр uем сm в а, у сm qн о Bu, ор е ан iз ацii)

що iменуеться надаJIi кпрацiвники)), в особi обраного та уповноваженого
завiдчвача виробництвом Жудiка В

(""""drri. L Б. преdсmавнuкiв mруdовоzо колекmuф

з iншого боку (кПiдпр".r."uоо i кПрачiвники) надалi iменуються <Сторо"">), уклали цей

договiр про TaKi cBoi взаемнi зобов'язання:

1. зАгАльнI положЕнIIя
1.1. Щей колоктивний договiр укладоний вiдповiдно до Закону YKpaiHu кПро

колекп'uвнi dozoBi|u mа уzоd,ut> i визначае взасмнi виробничi, трудовi та соцiально_

економiчнi вiдносини мiж aдмiнiстрачiсю та працiвникапrи пiдприемства,

1.2. Сторони визнаюr" ц.й ,Щоговiр актом, на пiдставi якого здiйснюватимоться

регулювання Bcix соцiально-економiчних, Ъиробничих та трудових вiдносин у Товариствi

протягом усього перiолу його дii.
1.з. умови цього колективного договору е обов,язковими для сторlн: 

"l, 
yjjзIIlll_

Умови колективного договору Ее можуть погiршувати положення працlвникlв

пiдприемСтва порiвНяно з чинНим законодавством, iнакше вони вважаються недiйсними,

1.4. Положення цього колективного договору поширюються на Bcix праuiвникiв

пiдприсмства i обов'язковi як для адмiнiстрацii, так i для кожного чл9на трудового

колоктиву
1.5. Жодна iз cTopiH колективного договору не може в односторонньому порядку

припинити виконання його положень,
1.6. Щей колоктивний договiр зберiгас чиннiстъ у разi змiни складу, структури та

найменування пiдприсмства, а в разi його реорганiзацii BiH мае бути переглянутий за згодою

cTopiH. У разi змiни власника .riд.rр"urътва дiя колективного договору зберiгасться не

бiльше року.у цей перiол сторони повиннi почати пероговори про укладення нового або

Ми

пiдписання rrредставниками CTopiH. Пiсля
, укладення нового колективного договору

змiну цього колективного договору.
1.7. ,Щоговiр набувае чинностi з дня його

закiнчення строку дii Щоговiр продовжуе дiю до

або перегляду чинного,Щоговору.

2. оргднIздцIЯ вироБнИцтв. д, прдцI, здБЕзпЕчЕнIIя прод)rктивноi
зАfoUIтостI

2.|. Жоден трудовий договiр (контракт), Що укладасться адмiнiстрачiею з

працiвниками, не може суперечити цьому колективному договору так,..щоб порiвЁяно з

ocTaHHiM права,u i"r.p."" фаui"н"ка у трудовому договорi (KoHTpaKTi) були будь-яким

чином порушенi. У разi u"rrйп"е"rrя такого протирiччя вiдповiднi положення трудового
2
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договору (контракту) визнаrоться недiйсними.
2.2. Ддмiнiстрацiя не мае права вимагати вiд працiвника виконання роботи, не

обумовленоi трудовим договором (контрактом), KpiM випадкiв, передбачоних чинним
законодавством. Адмiнiстрацiя зобов'язана передбачити у трудовому договорi (KoHTpaKTi)

або розробити та затвердити для кожного працiвника у формi посадовоi iнструкцiT його

функцiональнi обов'язки, ознайомити його з ними i вимагати тiльки iх виконання. У
посадовiй iнструкцii тау трудовому договорi (KoHTpaKTi) може бути передбачене виконання
одним з працiвникiв обов'язкiв iншого тiльки у випадках тимчасовоi вiдсутностi останнього

у зв'язку з хворобою, вiдпусткою або з iнших поважних причин, причому TaKi обов'язки
можуть покладатися на iншого працiвника тiльки за додаткову плату та з урахуванням його

реальноi можливостi виконувати iх, тобто з урахуванням вiдповiдноi професiйноi
пiдготовки та зайнятостi при виконаннi безпосереднiх обов'язкiв.

2.3. Кожен працiвник зобов'язаний сумлiнно i якiсно виконувати своi обов'язки,
своечасно i точно виконувати накази керiвника Товариства, розпорядження адмiнiстрацii,
дотримуватися дисциплiни працi, вимог нормативних aKTiB про охоронУ працi,
технологiчноТ дисциплiни, правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства,

дбайливо ставитися до майна Товариства. Обладнання та майно Товариства
використовувати тiльки за його цiльовим призначенням та у виробничих цiлях, економно
витрачати енергоресурси, за запитом Адмiнiстрацii Товариства в установлений нею строк
надавати звiти про виконання своiх посадових обов'язкiв.

2.4, Працiвникам заборонясться: використовувати обладнання, TexHiKy, майно,
матерiали Товариства в особистих цiлях; розголошувати комерцiйну таемницю Товариства
та iншу конфiденцiйну iнформацiю, доступ до якоi працiвник мае i яка стала йому вiдома у
зв'язку з виконанням ним cBoix посадових обов'язкiв. Працiвники, якi порушили вимоги п.

2.2 l, л. 2.З Щоговору, можуть бути притягнутi до дисциплiнарноi, адмiнiстративноi,
матерiальноi, кримiна.ltьноi вiдповiдальностi вiдповiдно до законодавства Украiни.

2.5. Прачiвник може бути звiльнений з пiдприсмства в разi змiн в органiзацii
виробництва, при скороченнi чисельностi або штату. У цих випадках працiвники
персонально попореджаються адмiнiстрацiсю про майбутне звiльнення не пiзнiше нiж за
два мiсяцi. При цьому адмiнiстрацiя надае працiвнику iншу роботу за спецiальнiстю, а в разi
неможливостi цього або в разi вiдмови працiвника вiд неi останнiй працевлаштовуеться
самостiйно. При звiльноннi працiвника за зазначеною в цьому шунктi пiдставою йому
виплачусться вихiдна допомога в розмiрi середнього мiсячного заробiтку.

2.6. Звiльнення працiвникiв допускаетьоя тiльки пiсля використання Bcix наявних i
додатково створоних можливостей для забезпечення зайнятостi на пiдприемствi.

3. НОРМУВАННЯ ТА ОПЛАТА IIРАЦI
3.1 . Заробiтна плата працiвника Товариства - це винагорода, обчислена у грошовому

вираженнi, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виIIлачуе

працiвниковi за виконану ним роботу. Розмiр заробiтноi lтлати залежить вiд складностi та

умов виконуваноi роботи, професiйно-дiлових якостей працiвника, результатiв його працi
та господарськоi дiяльностi Товариства.

3.2. Заробiтна плата виплачу€ться за мiоцем роботи в нацiональнiй валютi УкраЪи
22 i Zчисла кожного мiсяця, а якщо день заробiтноi плати збiгаеться з вихiдним ДнеМ -

напередоднi цього дня. Заробiтна плата за час черговоТ вiдпустки виплачуеться не менше
нiж за -3 днi до початку вiдпустки.

3.3. Установити мiнiмальний розмiр тарифноi ставки працiвника першого розряду на
piBHi 100 % розмiру мiнiмального прожиткового MiHiMyMy, установленого законом.

3.4. Вiдомостi про оплату працi працiвникiв надаються iншим органам та особам
тiльки у випадках, прямо передбачених законодавством.

З.5. Оплату робочого часу за вимушенi простоТ (з розрахунку мiсячноi норми

робочого часу) не з вини працiвника здiйснювати вiдповiдно до чинного законодавства, але
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но нижчо мiнiмального розмiру заробiтноi плати, гарантованого доржавою.
3.6. Пiд час укладання трудового договору (контракту) Адмiнiстрацiя доводить до

вiдома працiвника розмiр, порядок i строки виплати заробiтноi плати, умови, згiдно з якими
Можуть здiЙснюватися утримання iз заробiтноi плати, iншi icToTHi умови оплати працi.

З.7. Положення про систему оплати працi, що дiе на пiдприсмствi, наведено в
,Щодатку Jф1 до цього Щоговору.

4. гАрАнтIi, компЕнсАцIi тА пIльги
4.|. Працiвникам надаються гарантii, компенсацiТ та пiльги при сrryжбових

вiдрядженнях, при переiздi на роботу до iншоi мiсцевостi та в iнших випадках,
передбачених законодавством.

4.2. Адмiнiстрацiя гарантуе надання працiвникам вiльного часу для проходженЕя
медичних оглядiв, отримання медичноi допомоги, явки до державних органiв для
вирiшення необхiдних житлово-побутових проблем працiвникiв без проведення жодних
вирахувань iз заробiтноi плати чи iнтlтих санкцiй.

5. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛIСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ВIДПОЧИНКУ
5.1. Нормальна триваJIiсть робочого часу - 40 годин на тиждень. Робочий тиждень _

п'ятиденний i два вихiдних днi - субота та недiля.
5.2. На пiдприемствi встановлюеться такий режим роботи, який зобов'язуються

виконувати Bci працiвники:
- початокроботи - 8-00;
- закiнченняроботи - ]7-00,
- перерва для вiдпочинку та прийняття iжi - з 1 3-00 до ] 4-00;
- вихiднi днi - субота та недiля.
при пiдсумованому облiку робочого часу робота машинiстiв (кочегарiв) котолень

реryлюеться графiками роботи (змiнностi), затвердженими керiвником за погоджонням з
трудовим колективом. Графiки роботи (змiнностi) розробляються таким чином, тцоб
тривалiсть робочого часу за облiковий перiод не перевищувала числа робочих iЬдин,
передбаченого ст. 50 та 51 КЗпП Украiни, Призначати працiвниканароботу впродовждвох
змiн поспiль забороняеться.

на тих роботах, де через умови виробництва працiвнику не можна встановити
перерву для вiдпочинку та приЙняття iжi, працiвниковi надаеться можливiсть приймання
iжi протягом робочого часу. Перелiк таких робiт, порядок i мiсце приймання iжi
встановлюються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним
орГаном первинноi профспiлковоi органiзацii (профспiлковим представником)
пiдприемства, установи, органiзацii, Оплата працi працiвникiв у такому разi провадиться за
весь фактично вiдпрацьований за графiком час.

5.3. Напередоднi святкових i неробочих днiв тривалiсть роботи працiвникiв
скорочуеться на одну годину. Перелiк святкових та неробочих днiв встановлюеться чинним
законодавством Украiни.

5.4. Адмiнiстрацiя зобов'язусться погоджувати з представниками трудового
колективу змiни тривалостi робочого дня (тижня).

5.5. Працiвники пiдприемства за погодженням з адмiнiстрацiсю мЕtють право
використовувати гнучкий режим робочого часу.

5.6. За згодою мiж працiвЕиком i власником або уповноваженим ним органом (як
при приЙнятгi на робоry, так i згодом) може запроваджуватися р9жим неповного робочого
часу шляхом зменшення тривалостi щоденноТроботи (неповний робочий день); зменшення
кiлькостi днiв роботи (неповний робочий тиждень); одночасного зменшення кiлькостi
ГоДин роботи протягом робочого дня i кiлькостi днiв роботи. Праця у цих випадках
оплачуеться пропорцiйно вiдпрацьованому часу.

Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень
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обсягу трудових прав працiвникiв.- 
s.z. на безпорервно дiючих дiльницях i на деяких видах робiт, до за умовами

виробництва (роботи) 
"Ъ 

*о*. бути додержано встановленоi для такоТ категорii працiвникiв

щоденноi чи щотижневоТ тривалостi робочого часу, допускасться запровадження робочого
часу з тим, щоб тривалiсть робочого часу за облiковий перiод не поревищувала нормального

числа робочих годин.
облiковим порiолом у разi пiдсумованого облiку робочого часу е pik. BiH охоплюс

робочий час i години роботи у вихiднi i святковi днi, години вiдпочинку. Щоденна або

щотижнева тривалiсть робочого часу, встановлона графiком, може коливатися протягом

облiкового перiолу, але загальна сума годин роботи за облiковий перiод мае дорiвнювати
HopMi робочого часу в облiковому перiодi.

час, вiдпрацьований понад нормальну трива.шiсть робочого часу, визначаеться як

рiзниця мiж факiично вiдпрацьованим часом роботи згiдно з табелем облiку робочого часу

та нормою тривirлостi робочого часу за облiковий перiод. Час, вiдпрацьований понад норму

тривалостi робочого часу за облiковий перiод, вважають надурочним (оплачують

вiдповiднО до ст. 106 КЗпП). оплата за Bci години надурочноi роботи провадиться в кiнцi

облiкового перiоду. Робота понад норму робочого часу, перодбаченого графiком в oKpeMi

днi, тижнi, мiьяцi облiкового перiоду, при збереженнi норми робочого часу за облiковий

перiол не е надурочною роботою.
У разi пiдсуrоuJ"о.о облiку робочого часу робота у святковi й неробОчi днi за

графiком включаеться в норму робочого часу за облiковий перiоД, УСТанОВЛеНУ На

,riдrrр"ar.твi. Години роботи, що перевищують цю норму, вважаються Надурочними й

оплачуеться в подвiйному розмiрi.
Норма робочого .ruiу ,а облiковий перiод визначасться за графiком п'ятиденного

робочого i"*"n шляхом множення часу тривалостi робочого дня на кiлькiсть робочих днiв
au п*a"дарем п'ятидонного робочого тижня, що приrrадають на цей перiод, з рiвною
тривалiстю кожного робочого дня, з урахуванням Ti скорочення напоредоднi святкових i
неробочих днiв та вихiдними днями в суботу i недiлю.

Загальна кiлькiстЬ надурочнИх годиН за облiковий перiол визначасться як рiзниця
мiж фактично вiдпрацьованим часом i нормою годин за цей перiод. При пiдрахунку

,ор*чп"rоi кiлькостi робочих годин облiкового перiоду виключаються днi, якi за графiком

або розпорядком роботи припадають на час, упродовж якого працlвник вlдповlдно до

auпоподu"ar"u бу" звiльнений вiд виконання своiх трудових обов'язкiв (вiдпустка,

виконання доржавних або громадських обов'язкiв, тимчасова непрацездатнiсть тощо).

оплата за Bci годинIaнадурочноi роботи проводиться у кiнцi облiкового перiоду.

5.8. Тривалiсть щорiчноi основноi вiдпустки для працiвникiв пiдприемства

становить 24 календарних днiв, iнвалiдам I - II групи становить 30 календарних днiв,
iнвалiдам III групи cra"ou"r" 26 каrrендарних днi, вiдповiдно до ст. б Закону Украiни кПро

вiдпустки>.
5.9, Графiк чергових щорiчних вiдпусток затверджуеться адмiнiстрацiею до 31

грудня поточного року з урахуванням побажань працiвникiв, якi повiдомляються вiддiлу

кадрiв за 10 днiв до закiнчення року. При визначеннi черговостi вiдпусток ураховуються
сiмёйнi та iншi особистi обставини кожного працiвника. Щорiчна вiдпустка на прохання

працiвника може бути подiлена на частини буль-якоi тривалостi за умови, що основна

бЬзперервнаii частина становитиме не менше i4 календарних днiв.- 
s.io. За сiмейними обставинами та з iнших поважних причин працiвникам за iх

заявами можуть бути наданi короткочаснi вiдпустки без збереження заробiтноi плати на

строк, визначений угодою мiж прачiвником та адмiнiстрацiсю, тривалiстю не бiльше 15

каJIендарних днiв на piK.
S.it. Yci ,rраui"""ки зобов'язуються без дозволу адмiнiстрацii не перебувати у

примiщеннях пiдприемства в неробочий чар з причин, не пов'язаних з роботою, а також не

запрошувати туди cTopoHHix осiб.
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6. IIРИЙМАННrI ТА ЗВIЛЪНЕННЯ ПРАIЦВНИКIВ
6.1. Кожен новоприйнятий працiвник зобов'язаний ознайомитися з умовами

колективного договору пiд пiдпис.
6.2. Контрактна форма укладоння трудового договору встановлюеться для:

- дироктора (керiЪникаjпiдпри.*.rЪu (ч, 4 сm. 65 Госпоdарсько2о коdексу YKpa|Hu);

- iнших працiвникiв, якщо можливiсть прийнятгя ix на робоry Еа контрактнiй ocHoBi

прямо передбачена законами Украiни.

7. УМОВИ ТА ОХОРОНА IIРАЦI
7.1. Забезпечення безпечних умов працi е обов'язком пiдприемства, яке органiзовуе

умови працi на робочому мiсцi, б.arr.*у технологiчних процесiв, машин, механiзмiв,

обладнання, iнших засобiв виробництва, наявнiсть засобiв захисту, вiдповiднiсть caHiTapHo-

побутовим нормативним акта}4 з охорони прачi, . _
7.2. Прачiвники мають право вiдмовитися вiд дорученоТ роботио пiд час якоt

створюеться ситуаuiя, небезпечна для ik життя та здоров'я, а також для життя та здоров'я

iншЙх людей i довкiлля, якщо TaKi умови прямо не передбачоно трудовими договорами

(контрактами).
7.з. Комплекснi органiзаuiйно-технiчнi заходи щодо досягнеЕня нормативiв безпеки,

гiгiени шрацi, пiдвищення iснуючого рiвня охорони праui наведено в додатку до цього

ДоГоВорУ, _л __:___ л (о/ л:- дл
Z.4. В"rр-" на охорону працl становлять не менше нiж 0,5% вiд фонду оплатипрацi

за попереднiй piK.
i.s. Прuцiвники зобов'язанi знати та виконувати вимоги нормативних актlв про

охорону працi, правила роботи з машинами, механiзмами, обпаднанням, iншими засобами

""ръбrrчiва, 
користуватися засобами iндивiдуального i колективного захисту, проходити

обов'язковi медичнi огляди.
7.6. Власник (уповноважений ним орган) зобов'язаний вiдшкодовувати тrрацlвникам

майновий (матерiйьний) збиток, завдьний ушкодженням здоров'я, пов'язаним з

виконанняц4 .1руло""х обов'язкiв, а також мораJIьнУ шкоду, нанесену внаслiдок небезпечних

або шкiдл*u"* уrо" працi, на умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством

УкраiЪи.
7.'7. Праuiвники зобов'язуються використовувати наданi lM у користування

фозпорядження) ,pu".rropr"i засоби, TexHiKy ,i i"-e майно впасника тiльки у слryжбових

цiлях.
7.8. з ycix iнших питань безпоки, гiгiени працi, виробничого сородоВища, порядкУ

органiзаuii прачi ДдмiнiстРацiя ТоваРиства та працiвники коруються положеннями Закону

УкраiЪи кПро охорону прачi>.

8. ГДРДНТIi ДШЛЬНОСТI ПРЕДСТАВНИIIЬКИХ ОРГАНIЗАЦЙ IIРАЦIВНИКIВ

8.1. Пiдприемство гарантуе свободу органiзаuii та дiяльностi ради трудового

колективу, tIроводоння в неробочий час загальних зборiв трудового колOктиву

B.i. Трудовий колектив пiдприемства утворюють Bci громадяни, якi свосю прадею

беруть y.ru.ri у його дiяльностi на пiдставi трудового договору (контракту, угоди), а також

iнйХ фор*, що регулЮють трудовi вiдносини працiвника з пiдприемством, У складi

сдиЕого трудового колоктиву вtдповiдно до структури пiдприемствадiють колоктиви цехiв,

вiддiлiв, дiл""о*, бригад та iнших пiдроздiлiв,
8.з. Повноваження трудового колоктиву визначаються законодавством (сm, 2521

КЗпII). Зокрема, трудовi колективи- 
- обiоворойr" i схвалюють комплекснi плани полiпшення умов, охорони прац1 та

санiтарно-оздоровчих заходiв i контролюють виконання цих планlв;

- вносять пропозицii щодо IIритягноння до вiдповiдальностi осiб, винних у
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порушеннi правил охорони праrri та законодавства про охорону довкiлля;
- застосовують до членiв колективу за тrорушення трудовоi дисциплiни заходи

громадського стягноння (товариське зауважоння, громадська догана). Трудовий колектив
мас право знiмати накладоне ним стягнення достроково, до закiнчення року з дня його

застосування, якщо член колоктиву не дOпустив нового порушення дисциплiни i проявив

собе як добросовiсний працiвник.
8.4. Повноваження трудових колективiв здiйснюються безпосередньо загаJIьними

зборами (конференцiею) трудових колективiв пiдприсмства. Збори вважаються

правомочними, якщо в них бере участь бiльше половини загальноi кiлькостi членiв

*bn.*r"uY, а конфеРенцiЯ - не менШе двоХ третиН делегатiв. Рiшення загальних зборiв
(конференцii) трудового колоктиву прийма*оться вiдкритим голосуванням бiльшiстю
голосiв членiв колективу, присутнiх на зборах (конференцii).

9. ВЦПОВЦАЛЬНIСТЪ CTOPIH, ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
9.1. У разi невиконання або неналежного виконання обов'язкiв, передбачених цим

договором, сторони несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинноГо законоДаВСТВа.

9.2. Спори мiж сторонами вирiшуються в IIорядку, установленому законодавством
Украiни.

10. прикшщЕвI положЕння
10.1. Колективний договiр набувае чинностi з дня його пiдписання сторонами.

10,2. Строк дii цього договору - 2 рокu. Положення цього колоктивного договору

дiють до укладоння нового колоктивного договору.
10.з. Змiни та доповнення до цього договору lrротягом строку його дii можуть

вноситися тiльки за взаемноi згоди cTopiH.
10.4. Контроль за виконанням договору здiйснюсться безпосередньо сторонами або

уповноваженими ними представниками в порядку, застереженому сторонами в окремiй

письмовiй (або уснiй) уголi.
10.5. Сторони, якi пiдписали цей колективний договiр, щороку, не пiзнiше сmроку

закiнчення dozoBopy, звiтують про його виконання.
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ЗАТВЕРДЖУЮ
Щиректор ТОВ (КОРФАД)

ПОЛОЖЕННЯ
про оплату працi

Товариства з обмеженою вйповiдальнiстю (коРФАД)

I. Загальнi положення та визначення
1.1. Метою цього Положення с забезпечення мотивацii пopcoнaJry на ефективнУ

працю, спрямовану на задоволоння потреб працiвникiв ТОВ (КОРФАД> (надалi За,ТеКСТОМ

Пiдприемства) i досягнення цiлей Пiдприемства в умовах iснуючоi економiчноi сиryацii в

YKpaiHi.
1.2. Основними законодавчими документами формування Положоння про оплат,у

працi е: "

_ Кодекс законiв про працю УкраiЪи вiд 10.12.197l р. Ns З22-VIII (зi змiнами);
_ Закон Украiни <Про оплату працi>> вiд 24.03.1995 р. М 108/95-ВР (зi змiнами);
_ Закон Украiни кПро охорону працi> вiд 14.10.1992р. Jф 2694-ХII (зi змiнами);

- Податковий Кодекс Украrни вtд02.|2,2010 Ns 2755-YI (зi змiнами);
_ Iнструкцiя зi статистики заробiтноТ плати, затверджена наказом ЩержкомстатУ

Украiни Ns 5 вiд 1З.01.2004 р. (зi змiнами тадоповненнями).

1.3. Ще Положення визначае систему оплати прачi у товариствi, ii структуру, строки

i перiоличнiсть виппати заробiтноi плати, iншi питання оплати праui працiвникiв

товариства
1.4. Визначення:
Заробiтна плата - цо винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженнi, яку

за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачуе працiвникУ за

виконану ним робоry.
Основна заробiтна rrлата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому

вираженнi, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачУе

праuiвнику за виконану ним роботу.

,Щодаткова заробiтна плата - це винагорода за працю понад установленi нормио за

труловi успiхи та винахiдливiсть i за особливi умови праIri. Вона включае доплати,

надбавки, гарантiйнi та компенсацiйнi виплати, передбаченi чинним законодавством;

премii, пов'язанi з виконанням виробничих завдань i функцiй
Iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати - до них належать виплати у формi

винагород за пiдсумками роботи за piK, премii за спецiальними системами та полоЖоннями,

компенсацiйнi та iншi грошовi i матерiальнi виплати, якi не передбаченi актами тмнного

законодавства Украiни або якi провадяться понад установленi норми.

1.5. Щжерелом коштiв на оплату працi е частина доходу та iншi кошти, одержанi у

результатi господарськоi дiяльностi товариства вiдповiдно до чинного законодавства

Украiни.
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II. Порядок оплати праui працiвникiв Пiдприемства
2.1. Оплата працi здiйснюеться у виглядi нарахування й виплати працiвникам

заробiтноi плати та iнших додаткових виплат, перодбачених чинним законодавством

УкраiЪи i цим Положенням.
2.2, Розмiр заробiтноi плати працiвника Пiдприсмства заJIежить вiд складностi та

умов виконуваноi роботи, професiйно-дiлових якостей працiвника, результатiв його працi

та результатiв дiяльностi Пiдприемства за звiтний перiод (мiсяць) (ч. 2 ст. 94 КЗпП
Украiни).

2.3. Заробiтна плата встановлюсться з такого розрахунку, що вона не може бути
нижче за встановлений доржавою мiнiмальний розмiр (ч. i ст. 95 КЗпП Украiни) при
виконанiй працiвником мiсячнiй, погодиннiй HopMi прачi (виконаному обсязi робiт).

2.4. В разi пiдвищення законодавчо встановленого розмiру мiнiмальноi заробiтноi
плати адмiнiстрацiя Пiдприемства повинна вiдновити мiжквалiфiкацiйнi (мiжпосаловi)

спiввiдношення розмiрiв тарифних ставок (посадових окладiв).

2.5. Заробiтна плата працiвникiв Пiдприемства складаеться з посадового окладу й

iнших заохочувальних та компенсацiйних виплат, а саме:

2.5.|. Посадовий оклад встановлюсться працiвникам Пiдприсмства вiдповiдно до

затвердженого штатЕого розкледу, що дiс у звiтному перiодi, який розробляеться на пiдставi

схеми розрахункових коефiцiентiв окладiв;

2.5.2. На пiдставi пункту 10 Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи Ns 100 кПро
затвердження Порядку обчислення середньоТ заробiтноi плати) та з урахуванням

фiнансових можливостей пiдприсмства встановити коефiцiент коригування вiдпускних при

розрахунку соредньоТ заробiтноi плати та в iнших виIIадках на piBHi 1,0000001

2.6. Прачiвники, що працюють за сумiсництвом, одержують заробiтну плату за

фактично виконану роботу (ч. 1 ст. 1021 КЗпП Украiни).
2.7. Праuiвникам, якi виконують поряд зi своею основною роботою додаткову

роботу за iншою професiею (посадою) чи обов'язки тимчасово вiдсутнього працiвника без

звiльнення вiд своеi ocHoBнoi роботи, провадиться доплата за сумiщення професiй (посад)

або виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника (ч. 1 ст. 105 КЗпП УкраiЪи), за

наявностi коштiв, до 50% вiд окладу посади, яка сумiщасться.
2.8. Заробiтна плата виплачусться працiвникам регулярно в робочi днi у строки,

встановленi наказом по Товариству, але не рiдше двох разiв на мiсяць через промiжок часу,

що не перевищуе шiстнадцяти калондарних днiв (ч. 1 ст. 115 КЗпП Украiни).
2.9.У разi, коли день виплати заробiтноi плати збiгаеться з вихiдним, святковим або

неробочим днем, заробiтна плата виплачуеться напоредоднi (ч. 2 ст. 1 1 5 КЗпП Украiни).
2.10. Роботау святковi i неробочi днi (ч. 4. ст. 73 КЗпП) оплачуеться в подвiйному

розмiрi. Оплата в зазначеному розмiрi провадиться за години, фактично вiдпрацьованi у
святковий i неробочий день, якщо робота провадилась понад мiсячну норму прачi.

У випадку пiдсумованого облiку робочого часу, якщо робота у святковi та неробочi

днi за графiком включаеться в норму робочого часу за облiковий порiод, установлену на

пiдприсмствi, оплата здiйснюеться в одинарному розмiрi. Години роботи, що перевищують

цю норму, ввЕDкЕIються надурочЕими й оплачуються в подвiйному розмiрi вiдповiдно до

статгi 106 КЗпП.
2.11. Заробiтна плата працiвникам Пiдприемqтва за весь час щорiчноi вiдпуотки

виплачусться не пiзнiше нiж за три днi до початку вiдпустки (ч. 3 ст. 115 КЗпП УкраiЪи).

ll)
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2.12. Пlдставою для нарахування бухгалтерiсю заробiтноi плати працiвникам за

пiдсумками роботи за мiсяць е:

2.|2.|. Штатний розклад Пiдприемства;

2.Т2.2. Табель облiку робочого часу;

2.12,3.АкТ виконаниХ робiт по трудовiй угодi;

2.Т2.4.Наказ про нарахування iнших заохоаIуваJIъних та компенсацiйних виIIлат;

2.12.5.Наряд на виконання вiдрядних робiт,
III. Вiдповiдальнiсть

З.1. Товариство несе вiдповiдальнiсть за:

забезпечення нарахування та виплати заробiтноi платИ вiдповiднО до чинногО

законодавства Украiни та цього Положення;

своечасно затвердження та пiдписання документiв, що с пiдставою для

нарахування заробiтноi плати (штатниЙ розклад, накази),

З.2. Бухгалтер Пiдприсмства несs вiдповiдальнiсть за:

забезпечення своечасного та правильного нарахування i виплати заробiтноi

плати;
забезпечоння

заробiтноТ плат.

свосчасного надання праuiвнику iнформаuii щодо його

Мисник о.М,

Вiд трулового колективу:

Представник;рудового колективу

ilц'у жулiк в,в,

/ зt.01.2022 р.
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КОРЮКIВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖЛВНА АДМIНrСl,РАI(IЯ

ЧЕРНrГIВСЬКОI ОБЛАСТI
упрАвлtння соцIлльного зАхисту нАсЕлЕння

вул. l]окзмьна 9, м. КорюкiRкц t5300, тел: (0а657) 2-15-05, факс; 2-15-05, e-tnail: koradnr uszп(оiсg.gоч.ца,
код згiдшо з е.ЩРIlОУ 0Зl96067

0l92?022 J\ъ 01:2215_2|

ТОВ (КОРФАДD

Про реесmр ацiю Ко.гi,екmuаюzо
dozoBopy

Управлiнrlям соцiального захисту населення Корюкiвськоi районноi
державIrоi адмiнiстрацii вiдповiдно до Порядку повiдомноi реестрацii галузевих
(мiжгалузевих) i територiалыrих угод, колективних договорiв заре€стровано

Заступник начальника Андрiй СЕРГIСНКО

Ваш Колектtrвний договiр за М04-21/141 вiд


