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КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
прийнятий на загальних зборах трудового колективу
ПрАТ „ДЕТВІЛЕР"
м. Малин

25 березня 2020 року

Приватне Акціонерне Товариство „Детвілер Ущільнюючі Технології Україна" в особі
уповноваженого роботодавцем органу- директора Марченка Анатолія Анатолійовича, який діє на підставі
Статуту Товариства, з однієї сторони, та трудовий колектив Приватного Акціонерного Товариства „Детвілер
Ущільнюючі Технології Україна" в особі представника трудового колективу Товариства - Данька Дениса
Олеговича, який діє на підставі Протоколу № 4 загальних зборів трудового колективу від „25“ березня 2020
року, з іншої сторони, (разом надалі поіменовані як Сторони), уклали цей колективний Договір з метою
регулювання трудових відносин та соціально - економічних прав і гарантій працівників і власників
Приватного Акціонерного Товариства „Детвілер Ущільнюючі Технології Україна".
РОЗДІЛ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Терміни
1.1. У цьому Колективному Договорі (надалі в тексті - Договір) нижченаведені терміни*
вживаються у наступному значенні:
1.1.1. „Товариство" - Приватне Акціонерне Товариство „Детвілер Ущільнюючі Технології Україна".
1.1.2. „Працівник" - фізична особа, що своєю працею приймає участь у діяльності Товариства на
основі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини Працівників з
Товариством.
1.1.3. „Трудовий колектив" - (надалі в тексті - Колектив) усі Працівники, які приймають участь у
діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють
трудові відносини працівника з Товариством.
1.1.4. „Законодавство" - це система нормативно-правових актів України, які містять в собі правові
норми та регулюють правовідносини на території України.
1.2. Мета укладення Договору
1.2.1. Цей Договір укладений з метою регулювання виробничих, трудових та соціальноекономічних відносин, узгодження інтересів Працівників і власника з питань, що є предметом Договору.
1.2.2. Положення і норми Договору розроблено на основі Кодексу законів про працю України,
Закону України „Про колективні договори і угоди", інших актів законодавства України.
1.2.3. Договір містить узгоджені зобов’язання сторін, що його уклали, для створення умов
підвищення прибутковості та ефективності роботи Товариства, реалізації на цій основі професійних,
трудових і соціально-економічних прав та інтересів Працівників.
1.3. Сторони Договору та їх повноваження
1.3.1. Договір укладено між:
Товариством в особі директора Товариства, що представляє інтереси власника Товариства, з
однієї сторони, та
Колективом в особі члена трудового колективу, що представляє інтереси Колективу, з іншої
сторони.
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1.3.2. Сторони підтверджують свої повноваження, визначені законодавством та Статутом
Товариства, на ведення колективних переговорів, укладення колективного договору і виконання взаємних
зобов'язань, визначених цим Договором.
1.3.3. Сторони визнають взаємні повноваження одна одної і зобов’язуються дотримуватись
принципів рівноправності, справедливості та соціального партнерства при виконанні цього Договору,
внесенні змін і доповнень до нього, проведенні переговорів щодо укладення нового колективного договору.
1.3.4. Сторони оперативно вживатимуть заходів до усунення передумов виникнення колективних
трудових спорів (конфліктів) в ході реалізації зобов’язань і положень Договору, віддаватимуть перевагу
розв’язанню спірних питань шляхом проведення консультацій та переговорів відповідно до законодавства
України.
1.4. Сфера дії Договору

1.4.1. Положення цього Договору поширюються на всіх Працівників, а також на тих фізичних осіб,
які будуть прийняті на роботу до Товариства в період чинності Договору. Положення цього Договору є
обов’язковими як для власника, так і для Працівників.
1.4.2. Жодна із сторін впродовж дії Договору не може в односторонньому порядку призупинити
виконання прийнятих зобов’язань за Договором.
1.4.3. Невід’ємною частиною цього Договору є додатки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
1.4.4. Умови цього Договору не можуть погіршувати, порівняно з Законодавством, становище
Працівників.
1.5. Термін дії Договору
1.5.1. Договір набуває чинності з дня його підписання представниками Сторін та діє до підписання
Сторонами нового Колективного договору.
1.5.2. У разі реорганізації Товариства Договір зберігає чинність впродовж строку, на який його
укладено, або може бути переглянутим за згодою Сторін.
1.5.3. У разі зміни власника підприємства чинність Договору зберігається протягом терміну його
дії, але не більше одного року. У цей період Сторони повинні розпочати переговори про укладення нового
чи зміну або доповнення цього Договору. У разі ліквідації Товариства Договір діє впродовж усього строку
проведення ліквідації.
1.5.4. Жоден трудовий договір, що укладається між Товариством і Працівником, не може
суперечити цьому Договору таким чином, щоб порівняно з цим Договором, права і обов'язки Працівника
погіршувались. У випадку виникнення такого протиріччя, відповідні положення трудового договору
(контракту) визнаються недійсними.
1.5.5. Усі працюючі, а також щойно прийняті на роботу до Товариства Працівники повинні бути
ознайомлені директором Товариства з цим Договором.
РОЗДІЛ II
ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА
4.1.

Товариство зобов’язується:

2.1.1. Інформувати Колектив про фінансово-економічну діяльність Товариства і його найближчі
перспективи, а також про заходи щодо запобігання банкрутства у разі погіршення фінансово-економічного
становища.
2.1.2. Розробити за участю Колективу та запровадити систему матеріального й морального
заохочення Працівників для підвищення продуктивності їх праці, якості продукції, раціонального та
ощадливого використання обладнання, матеріальних та виробничих ресурсів Товариства.
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2.1.3.
Передбачити в трудовому договорі (контракті) або розробити і затвердити для кожного
Працівника його функціональні обов’язки та ознайомити Працівника з його обов’язками. В цих
функціональних обов’язках або в трудовому договорі (контракті) може бути передбачений обов’язок
=.'*:онання одним Працівником обов’язків іншого лише в випадках тимчасової відсутності останнього в
38 язку з хворобою, відпусткою або з інших поважних причин.
2.2.

Працівники зобов’язуються:

2.2.1. Добросовісно і якісно виконувати свої обов’язки, своєчасно і точно виконувати
розпорядження директора, які видані в межах його повноважень та не протирічать посадовій інструкції та
_ьому Договору.
2.2.2. Дотримуватись трудової дисципліни, вимог нормативних.актів з охорони праці, бережливо
відноситись до майна власника.
2.2.3. На вимогу власника або уповноваженого ним органу надавати звіт про виконання своїх
посадових обов’язків.
РОЗДІЛ III
ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПРАЦІ
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ
3.1.

Товариство зобов’язується:

3.1.1. Здійснювати зміни в організації виробництва і праці Товариства лише у передбаченому
Законодавством порядку.
3.1.2. Якщо зміни в організації виробництва і праці призводять до скорочення чисельності або
штату Працівників, застосовувати всі наявні можливості для збереження кваліфікованих кадрів Товариства,
в тому числі проводити роботу щодо подальшого вдосконалення підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації кадрів.
3.1.3. У випадках звільнення Працівників у зв'язку з скороченням їх чисельності або штату, при
наявності вакантних посад, пропонувати Працівнику, який звільняється, інше робоче місце з наданням, якщо
необхідно, можливості одержання іншої кваліфікації чи професії.
3.1.4. Додержуватись передбачених Законодавством гарантій для Працівників, які звільняються у
зв язку з скороченням їх чисельності або штату.
РОЗДІЛ IV
ОПЛАТА ПРАЦІ
4.1. За виконану Працівником згідно трудового договору роботу Товариство виплачує йому
заробітну плату - винагороду, обчислену у грошовому виразі.
4.2. Заробітна плата за фактично виконану Працівником повну місячну норму праці не може бути
нижчою від встановленого Законодавством мінімального розміру заробітної плати.
4.3. На підприємстві пресувальники-вулканізаторники розподілені на 5 категорій (Положення про
розподіл пресувальників на категорії (Додаток №12)). Основою для нарахування заробітної плати
Працівникам Товариства є затверджений директором Штатний розпис Товариства (Додаток №11).
4.4. Зміна форм і системи оплати праці здійснюються власником або уповноваженим ним
органом і доводяться до відома Працівників.
4.2.
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4.2.1. Мінімальна тарифна ставка (оклад) для Працівників, які виконують просту некваліфіковану
осботу встановлюється за виконану Працівником місячну норму праці (обсяг робіт) у розмірі, що не нижчий
=^ законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати.
4.2.2. Час простою не з вини Працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох третин
-аоифної ставки (окладу) встановленого Працівникові розряду (окладу).
4.2.3. Товариство може за рахунок прибутку забезпечувати збереження Працівникам середньої
заообітної плати у випадках зупинення органами державного нагляду, відповідними службами з охорони
-гзці та охорони навколишнього середовища експлуатації цехів, дільниць, устаткування Товариства.
4.2.4. Товариство гарантує Працівникам, які зайняті на роботах зі шкідливими та важкими умовами
■раці доплату за роботу у таких умовах в розмірах, наведених в Додатку №7. При цьому, базою для
розрахунку всіх інших існуючих доплат та надбавок, а також премій, є сума відповідної тарифної ставки
складу) та доплати за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці. ,,
4.2.5. Товариство може застосовувати доплати та надбавки, тільки у випадку, якщо вони не
■опршують умов оплати згідно цього Договору. Види і розміри доплат та надбавок Працівникам Товариства
зл йснюються згідно Додатку №8 до цього Договору.
4.2.6. У разі погіршення умов оплати праці попередження Працівників про це здійснюється не
■сзніше. як за два місяці до їх запровадження.
4.2.7. Заробітна плата Працівників підлягає індексації у зв'язку із зростанням індексу споживчих цін
відповідно до Законодавства.
4.3.

Матеріальне заохочення за результатами праці

4.3.1. З метою посилення матеріальної зацікавленості Працівників Товариства у підвищенні
ефективності виробництва та якості робіт в Товаристві застосовується система преміювання, відповідно до
Положення про преміювання, що затверджується директором (Додаток №10).
4.4.

Матеріальна допомога

4.4.1. У зв'язку з виникненням скрутного становища у Працівників, пов'язаного з тяжким
захворюванням, операцією, пожежею, стихійним лихом та іншими обставинами, Товариство може надавати
їм одноразову матеріальну допомогу згідно поданої заяви та при необхідності підтверджуючих документів.
4.4.2. Товариство може надавати окремим Працівникам нецільову благодійну (матеріальну)
допомогу за їх заявами у зв'язку з особистими обставинами, яка носить разовий характер та надається без
встановлення умов або напрямів. Гранична сума допомоги протягом звітного податкового року надається
сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим
підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, встановленого на 1 січня такого року.
4.4.3. Матеріальна допомога на поховання померлого Працівника може надаватися Товариством
"омерлого платника податків як у грошовій формі, так і у вигляді оплати послуг сторонніх організацій
актуальних послуг, оплата автотранспорту). Для її отримання необхідна заява, копія свідоцтва про смерть
іаказ Товариства. Граничний розмір допомоги, що надається Товариством такого померлого платника
"одатку за його останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію), сукупно протягом звітного
-олаткового року надається у розмірі, що не перевищує подвійний розмір суми, визначеної в абзаці першому
-лпу^кту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, встановленого на 1 січня такого року.
4.4.4. Трудовим колективом Товариства створена каса взаємодопомоги, яка вирішує питання
-адання матеріальної допомоги працівникам в разі хвороби або інших випадках.
4.5.

Строки виплати заробітної плати

4.5.1. Заробітна плата Працівникам виплачується у грошових знаках, що мають законний обіг на
•еоиторії України (гривнях).
4.5.2. Строки виплати заробітної плати вказані в Додатку №1 до цього Договору.
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У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем,
заосбггна плата виплачується напередодні.
4.5.3. При кожній виплаті заробітної плати Товариство повинно повідомити Працівника про такі
д і - _іо належать до періоду, за який проводиться оплата праці:
a) загальна сума заробітної плати з розшифруванням за видами виплат;
b) розміри і підстави відрахувань із заробітної плати;
c) сума заробітної плати, що належить до виплати.
4.5.4. Заробітна плата Працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні
*с початку відпустки.
4.5.5. Остаточний розрахунок з Працівником при звільнені здійснюється в день надходження
зЄх дного листа до бухгалтерії Товариства.
4.5.6. У виключних випадках Товариство може виплати заробітну плату Працівникам наперед.
РОЗДІЛ V
РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ
5.1.

Режим роботи та тривалість робочого часу.

5.1.1. Товариство зобов’язується:
5.1.1.1. Забезпечувати додержання встановленої Законодавством тривалості робочого часу сорок годин на тиждень.
5.1.1.2. Застосовувати надурочні роботи або залучати Працівників до роботи у вихідні (святкові,
-еообочі) дні тільки у виняткових випадках в порядку, передбаченому Законодавством.
5.1.2. Товариство має право:
5.1.2.1. Вносити зміни в режим роботи Працівників або запроваджувати нові режими роботи в
зоемих підрозділах Товариства, для категорій або окремих Працівників.
5.1.2.2. Тривалість щоденної роботи (зміни) Працівників визначається Правилами внутрішнього
•судового розпорядку або графіками змінності, які затверджує директор на підставі режиму роботи
г-суктурних підрозділів (Додаток №2 до цього Договору) з додержанням, при цьому, установленої
Законодавством тривалості робочого тижня.
5.1.2.3. Для Працівників Товариства, крім вказаних в ч.2 цього пункту, встановлюється
п ?тцденний робочий тиждень з двома вихідними днями - субота та неділя.
5.1.2.4. Для працівників, які працюють на змінних роботах, вихідні дні встановлюються відповідно
" "оафіків змінності.
5.2.

Відпустки

5.2.1. Працівникам Товариства у порядку, передбаченому Законодавством, надаються щорічні
гоювна та додаткова) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати, а
також інііНі види відпусток, передбачені Законодавством.
5.2.2. Щорічна основна відпустка надається Працівникам Товариства тривалістю 24 календарних
д- за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.
5.2.3. Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається:
• Працівникам з ненормованим робочим днем згідно із списками посад, робіт та професій,
визначених цим Договором (Додаток №3).
• за роботу із шкідливими і важкими умовами праці (Додаток №4).

О-орика 6 Від 26

МКГТЕР т н л т
ТНЕ ЕІГГІІКЕ Н0Ш5

5.2.4. Черговість надання відпусток Працівникам визначається графіком (Додаток №13), який
Зв~=€зджується директором Товариства та доводиться до відома Працівників. При складанні графіків
=саісзуються інтереси виробництва та за можливістю особисті інтереси Працівників.
5.2.5. Товариство зобов'язується надавати Працівникам оплачувану відпустку тривалістю З
«агендарні дні у випадку смерті одного з подружжя або близьких родичів (батьків, дітей, рідних братів або
сестер).
РОЗДІЛ VI
ОХОРОНА ПРАЦІ
6.1.

Товариство зобов’язується:

6.1.1. Товариство зобов'язане створити на робочих місцях в кожному структурному підрозділі
лзрові і безпечні умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити дотримання
5/мог Законодавства щодо прав Працівників в галузі охорони праці.
6.1.2. Забезпечити виконання передбачених комплексних заходів щодо досягнення встановлених
-сомативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці,
•’сіередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій (Додаток №9).
6.1.3. Під час укладення трудового договору інформувати під розписку Працівника про умови праці,
■ро наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів та про права
"сз;_ зників на пільги і компенсації за роботу в таких умовах.
6.1.4. Забезпечити належні умови праці на робочих місцях, безпеку технологічних процесі^,
мз-ин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, проводити їх планово-профілактичний,
*з- гтальний ремонт та випробування в установлені терміни.
6.1.5. Дотримуватись термінів і порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці та
за ' результатами вживати заходів щодо покращення умов праці та надання їм відповідних пільг і
ссадпенсацій. Атестація робочих місць за умовами праці проводиться один раз на 5 років.
6.1.6. Проводити аналіз причин виникнення нещасних випадків, аварій та профзахворювань на
=»'зобництві. Відповідно до висновків розробляти заходи щодо зниження та запобігання травматизму і
забезпечувати їх виконання. Попереджати випадки виробничого травматизму і профзахворювань, а також
-е допускати випадків приховування травматизму на виробництві.
6.1.7. Зберігати за Працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з нещасними випадками на
з^ообництві або професійними захворюваннями, місце роботи (посаду) та середню заробітну плату на весь
теркад до відновлення працездатності. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи
“ оовести його навчання і перекваліфікацію, а також працевлаштування відповідно до медичних
сє<омендацій.
6.1.8. Виплачувати за рахунок коштів підприємства одноразову матеріальну допомогу
''са _!вникам, які отримали виробничу травму під час виконання ними трудових обов’язків, без стійкої втрати
-са_ездатності у таких розмірах:
Термін непрацездатності (за листом
непрацездатності) календарні дні, місяці
'
від 1 до 10 днів
від 10 до 20 днів
від 20 днів до 1 місяця
від 1 до 2-х місяців
більше 2-х місяців
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Розмір матеріальної допомоги у відсотках
від заробітної плати потерпілого, %
20
50
70
100
150

6.1.9. Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що нещасний випадок
~а*«'зся в наслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці, розмір
сдоорззової допомоги може бути зменшено, але не більше ніж на 50%.
6.1.10. Забезпечити право Працівника відмовитись від дорученої роботи, якщо створилась
а*ссснича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які їх оточують, або виробничого
гєседовища чи довкілля. Працівник зобов’язаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника
гос ~ або адміністрацію підприємства. У випадку простою не з вини Працівника за ним зберігається середній
заробіток.
6.1.11. Зберігати за Працівником місце роботи та середній заробіток на час зупинення
ееплуатації підприємства, цеху, дільниці, окремого виробництва або устаткування органом державного
-аггяду за охороною праці чи службою охорони праці.
6.2.

З цією метою Товариство забезпечує:

^

6.2.1. Працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також на
гссотах. пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, безкоштовно
“ ■е^іальним одягом та взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до діючих норм, а
-зжсж миючими і знешкоджуючими засобами (Додатки №5, №6).
Товариство може додатково, понад встановлені норми, видавати Працівникові певні засоби
-д.-зідуального захисту, якщо фактичні умови праці цього Працівника вимагають їх застосування, а також
забезпечувати окремих працівників морозивом влітку.
6.2.2. Молоком або рівноцінними харчовими продуктами всіх Працівників.
6.2.3. Питною водою всіх Працівників Товариства.
6.2.4. Фінансування та організацію проведення періодичних, не частіше одного разу на рік
медичних оглядів та вакцинацію всіх Працівників.
6.2.5. Дотримання Законодавства щодо застосування праці жінок на роботах із шкідливими або
-ебезпечними умовами праці, а також залучення жінок до підіймання і переміщення речей, вага яких
-еоееищує встановлені граничні норми.
6.2.6. Дотримання Законодавства щодо залучення неповнолітніх до праці на роботах із
^нсдливими або небезпечними умовами праці, до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні, а також до
- л .‘мання і переміщення речей, вага яких перевищує встановлені для них граничні норми.
6.2.7. Не менш як один раз на квартал забезпечувати комплектування аптечок необхідними
медикаментами.
6.2.8. Організацію своєчасної і повної сплати єдиного соціального внеску.
6.2.9. Встановлення належної взаємодії з Фондом, його робочими органами та страховими
евслертами.
6.2.10. Невідкладну передачу до Фонду необхідних матеріалів про нещасні випадки та надання
допомоги потерпілим Працівникам в одержанні від Фонду усіх страхових виплат і видів соціальної допомоги
згл-ю із Законодавством.
6.2.11. Проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці Працівників за рахунок
"сзариства.
6.2.12. Повне, якісне і об'єктивне розслідування нещасних випадків на виробництві,
..становлення істинних технічних та організаційних причин цих випадків, недопущення безпідставного
заи-увачення потерпілих, що призводить до незаконного позбавлення їх частини одноразової допомоги та
тсоушення їхніх прав на соціальний захист, передбачений Законодавством.
6.2.13. Проведення навчання і перевірки знань Працівників, які зайняті на роботах з підвищеною
-ебезпекою.
6.2.14. Дотримання встановленого Законодавством порядку відсторонення від роботи
~са- вників у зв'язку з перебуванням їх в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння.
6.2.15. Розробку і впровадження системи заохочень для тих Працівників, які сумлінно виконують
■сложення законів, нормативно-правові акти з питань охорони праці, не допускають порушень вимог
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зсссистої та колективної безпеки, беруть участь і виявляють ініціативу у здійсненні заходів щодо
-.:=«<_ієння рівня охорони праці в Товаристві.
6.2.16.
Товариство зобов'язане забезпечувати безпеку людей шляхом проведення
го'з-заційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, зниження можливих
свих втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створювати умови для
-вимого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж.
6.3.

Працівники зобов’язані:

6.3.1. Знати та виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, передбачені
Функціональними обов’язками, правила експлуатації машин, механізмів, устаткування та інших засобів
з^зобництва, правил поводження з шкідливими та небезпечними речовинами.
6.3.2. Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в
тооцесі виконання будь-яких робіт або під час перебування на території підприємства.
6.3.3. Використовувати засоби індивідуального та колективного захисту у випадках, передбачених
законодавством та внутрішніми правилами, встановлених Товариством.
6.3.4. Проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці в порядку та в терміни,
встановлені Положенням про навчання і перевірку знань з питань охорони праці, затвердженим на
-ідлриємстві.
6.3.5. Проходити у встановленому порядку та в строки попередній та періодичні медичні огляди.
6.3.6. Своєчасно інформувати керівника робіт або адміністрацію підприємства про виникнення
-«безпечних та аварійних ситуацій на робочому місці. Особисто вживати посильних заходів щодо їх
запобігання та усунення.
*
6.3.7. Працівник зобов’язаний вчасно повідомляти адміністрацію про погане самопочуття чи
хзоробу, а також намір відкрити лікарняний у зв’язку з нездужанням.
РОЗДІЛ VII
ГАРАНТІЇ ТА КОМПЕНСАЦІЇ
7.1. Власник зобов’язується надавати Працівникам гарантії, компенсації і пільги при переїзді на
роботу в іншу місцевість, при службових відрядженнях, і в інших випадках, передбачених Законодавством.
7.2. Працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються: добові за час перебування у
зарядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в
■орядку і розмірах, встановлюваних Законодавством.
7.3. Працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв'язку
з -вреведенням, прийняттям або направленням на роботу в іншу місцевість. Працівникам при переведенні
. -а іншу роботу, коли це зв'язано з переїздом в іншу місцевість, виплачуються: вартість проїзду Працівника
■оенів його сім'ї; витрати по перевезенню майна; добові за час перебування в дорозі; одноразова допомога
-а самого Працівника і на кожного члена сім'ї, який переїжджає; заробітна плата за дні збору в дорогу і
згаштування на новому місці проживання, але не більше шести днів, а також за час перебування в дорозі.
7.4. Деяким категоріям Працівників може надаватися можливість цілодобового використання
мобільного телефону в службових цілях з оплатою витрат за рахунок Товариства, а саме: директор,
х нансовіїй менеджер, менеджер ЗЕД, керівник відділу якості, менеджер систем якості, начальник
зиообництва, старший механік, механік, технік-технолог, інженер-електронік, інженер з охорони праці,
уз^стер зміни, юрисконсульт, бухгалтер, менеджер виробничої системи, економіст з планування, лаборант,
усадальник-пакувальник.
7.5. Власник зобов’язується надавати приміщення та перерахувати кошти на культурно-масову,
г зкультурну та оздоровчу роботи в розмірі не менше 0,5% від розміру фонду оплати праці.
7.6. Товариство може надавати Працівникам, які мають дітей віком до 16 років один раз на рік
■еоедноворічні подарунки згідно списку, складеного відділом кадрів.
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7.7. Товариство може надавати Працівникам передноворічні подарунки та подарунки до певних
ов.-е>-их дат згідно списку, складеного відділом кадрів.
7.8. Власник зобов’язується надати та облаштувати кімнати відпочинку, кімнати прийняття їжі,

дагь»7.9 Товариство може надавати Працівникам рушники.
7.10. Товариство може забезпечувати окремих Працівників в службових цілях безкоштовно
«юс' .-=~*ми телефонами, а саме: директор, фінансовий менеджер, начальник виробництва.
7.11. Товариство може забезпечувати Працівників футболками.
7.12. Товариство може забезпечувати Працівників кепками.
7.13. Товариство може забезпечувати Працівників фруктами та морозивом.
РОЗДІЛ VIII
ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ
8.1. Усі працюючі, а також щойно прийняті на роботу до Товариства Працівники повинні бути
сз-айсадлені з цим Договором.
8.2. Контрактна форма укладення трудового договору (контракту) встановлюється для
^гсе*~сра Товариства, начальника виробництва, керівника відділу якості, фінансового менеджера, техніка-©с-слога менеджер ЗЕД та інженера - електроніка.
8.3. Трудовий договір, укладений з Працівником, до закінчення строку його чинності може бути
зсз рваний власником або уповноваженим ним органом лише в таких випадках:
8.3.1. змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства
або перепрофілювання Товариства; скорочення чисельності або штату Працівників;*
8.3.2. виявленої невідповідності Працівника займаній посаді або виконуваній роботі;
8.3.3. систематичного невиконання Працівником без поважних причин обов'язків, покладених
на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку;
8.3.4. прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня)
без поважних причин;
8.3.5. нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової
непрацездатності;
8.3.6. поновлення на роботі Працівника, який раніше виконував цю роботу;
8.3.7. появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;
8.3.8. вчинення за місцем роботи розкрадання майна власника, встановленого вироком суду,
що набрав законної сили.
8.4. Не допускається звільнення Працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним
зсга-у в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування Працівника у відпустці. Це
травило не поширюється на випадок ліквідації Товариства.
РОЗДІЛ IX
ЗМІНА ФОРМИ ВЛАСНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
/ 9.1. Товариство зобов’язане завчасно повідомляти Колектив про зміни форми власності
"гвариства.
9.2. У разі зміни форми власності Товариства, цей Договір зберігає чинність у повному обсязі
згссловж усього строку, на який його укладено або до укладення нового Колективного договору.
9.3. Після зміни форми власності Товариства, трудові договори з усіма Працівниками зберігають
рвсю силу. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
*з»о-оєїься відповідно до Законодавства та цього Договору.
9.4. У разі ліквідації Товариства цей Договір діє впродовж усього строку проведення ліквідації
~:азсиства.
Смрмга 10 Від 26
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РОЗДІЛ X
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОГОВОРУ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
СТОРІН ЗА ЙОГО НЕВИКОНАННЯ
10.1. Контроль за виконанням Договору проводиться безпосередньо сторонами, що його уклали,
-ш .-свноваженими ними представниками. Для здійснення контролю Сторони зобов'язані надавати одна
:л - й -еобхідну для цього та наявну у них інформацію.
10.2. В разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, передбачених Договором,
С-сосии несуть відповідальність відповідно до Законодавства.
ПІДПИСИ:
Директор
2: гесезня 2020 рок

А.А. Марченко

Детвілер
‘У щ іл ь н ю ю ч і

Представник трудої
К0)пздаяуі!
25 “ егез-ія 2020 рон ^ 4 Україна

хЧІр11§1^

/

С?-асм-са 11 Від 26

Д.О. Данько
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Додаток №1
СТРОКИ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНО! ПЛАТИ
Заробітна плата працівникам Товариства виплачується регулярно в робочі дні не рідше двох разів
на м : = через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, при цьому заробітна плата за першу
танеш 'у місяця (не менше 14 календарних днів) виплачується в період з 16 по 19 число звітного місяця, а
з & г а з 22 по 05 число наступного місяця за звітним.
У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем,
■рпб-ча плата виплачується напередодні.

/
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Додаток №2
Режим роботи структурних підрозділів Товариства
Встановлюється такий час початку та закінчення щоденної роботи (зміни) Працівників Товариства:
1

Для структурних підрозділів Товариства, які працюють в три зміни (безперервно) та для
яким через умови виробництва не можна встановити перерву для відпочинку і харчування:
а) п’ятиденний робочий тиждень
режим роботи - в три зміни
вихідні - субота та неділя

е- лків

Зміна

Початок роботи
06:00
14:00
22:00

2

3
1

Кінець роботи
14:00
22:00
06:00

Ь) поточний графік роботи
чотири дні робочі на одній зміні
режим роботи - в три зміни
Зміна
2
3
1

Початок роботи
06:00
14:00
22:00

Кінець роботи
14:00
22:00
06:00

Вихідні дні
один день
один день
з 06:00 до 24:00 - „відсипний" день наступний день
- вихідний

Для працівників, а саме: пресувальників-вулканізаторників, встановити перезмінку-за Юхвдо
СН4Я зміни.
2. Для окремих категорій та працівників, перелік посад яких вказаний нижче:
-

директор;
начальник виробництва;
механік (старший механік);
керівник відділу (менеджер систем якості);
менеджер ЗЕД;
менеджер виробничої системи;
юрисконсульт;
економіст з планування;
прибиральник;

-

фінансовий менеджер;
технік-технолог;
інженер з охорони праці;
укладальник-пакувальник;
інженер - електронік;
електрик;
комірник;
лаборант
бухгалтер

ктамоврюється такий режим роботи:
Початок роботи
08:00

СМрмса 13 Від 26

Кінець роботи
17:00

Перерва на обід
з 13:00 до 14:00 год.

Вихідні дні
субота, неділя
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Працівники, які працюють по змінах, здійснюють перехід
ю*есгобо. в дні і години, визначені графіками змінності.

,нієї зміни в іншу, як правило,
/

ТДПИСИ:
І^оестор

А.А. Марченко

15 сесезня 2020 ро

Д.О. Данько

Представник трудої
25' березня 2020 ро
-<•7'Ьдї;.. —
-~Ч'ТГ!ГС
7Т

Додаток №3

СПИСОК
керівників, фахівців і робітників, для яких встановлена додаткова відпустка в зв’язку з
ненормованим робочим днем

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1О

14

Категорія, професія
Директор
Начальник виробництва
Менеджер ЗЕД
Технік-технолог
Керівник відділу якості
Фінансовий менеджер
Інженер-електронік
Менеджер системи якості
Лаборант
Старший механік
Менеджер виробничої системи
Старший контролер готової продукції
Бухгалтер
Майстер зміни

ПІДПИСИ:
Директор
.25' березня 2020 року

А.А. Марченко
Д.О. Данько

~зедставник трудової
.15 березня 2020 року.'
О*!*#*

2 ~ с нка 14 Від 26

Тривалість відпустки, днів
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
__
о
----4
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Додаток №4
СПИСОК
ій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких
дає право на щорічну додаткову відпустку
Мг п/п
1

Тривалість відпустки, днів

Назва цехів, професій
Пресувальник - вулканізаторник

ПРПИСИ:
Ірректор
___ [березня 2020 року
Црццставник трудового
5-еоезня 2020 року

Ш

л

--------

^ А.А. Марченко
Д.О. Данько

°л °г іг

І

^ОбСОі
Додаток №5
ПЕРЕЛІК
професій і посад працівників, яким безкоштовно видається спецодяг, спецвзуття та інші засоби
індивідуального захисту
Найменування
професій та посад
Начальник виробництва,
Есмоміст з планування,
'ехмж-технолог
Механік (Старший механік),
Майстер зміни,
-«•ггильник оснащення та пристроїв

Керівник відділу якості, менеджер
систем якості, менеджер виробничої
системи, лаборант
“ г-есувальник-вулканізаторник

Найменування засобів
індивідуального захисту
- костюм бавовняний;
- напівчеревики шкіряні
- костюм бавовняний;
- напівчеревики шкіряні;
- пальчатка;
- окуляри захисні;
- фартух прогумований з нагрудником;
- респіратор;
- куртка бавовняна на теплій прокладці;
- чоботи гумові
- халат бавовняний (костюм бавовняний)
- пальчатка;
- напівчеревики шкіряні
- костюм бавовняний,халат;
- напівчеревики шкіряні;
- пальчатки;
- нарукавники бавовняні;
- футболка з довгим рукавом
- окуляри захисні;
- куртка бавовняна на теплій прокладці

С "хінка 15 Від 26

Строк
експлуатації,
у місяцях
18
12
18
12
до зносу
до зносу
6
до зносу
чергова
чергові
18
до зносу
12
12
12
до зносу, але не •
більше однієї
пари на зміни
12
12
чергові
чергова

«КАТ

Еіотикє Н0Ш5

Найменування засобів
індивідуального захисту

Найменування
професій та посад
«о-тс.-ер (Старший
ттгзес продукції

контролер)

* «гала.-ьник - пакувальник
:

ііі —

ср-електронік,
Еяег-г«к

[■вшрник. прибиральниця

г-елчер ЗЕД

- костюм бавовняний, халат;
- напівчеревики шкіряні;
- куртка бавовняна на теплій прокладці
- костюм бавовняний;
- напівчеревики шкіряні;
- пальчатки
- костюм бавовняний;
- напівчеревики шкіряні;
- пальчатки;
+
- пальчатки діелектричні;
- калоші діелектричні
- халат;
- напівчеревики шкіряні;
- пальчатки;
- пальчатки гумові;
- чоботи гумові
______
- напівчеревики шкіряні

ПІДПИСИ:
Дфесгор
2 5 ' березня 2020 року
Представник трудового коле#
.25* березня 2020 року

Сторінка 16 Від 26

Строк
експлуатації,
у місяцях
18
12
чергова
18
12
до зносу
18
12
до зносу
чергові
чергові
12
12
до зносу
1
чергові
18

А.А. Марченко
Д.О. Данько

>
6°0ь

_
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Додаток №6
ПЕРЕЛІК
й і посад працівників, яким безкоштовно видається туалетне мило та інші знешкоджуючі
засоби у зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних із забрудненням
Миючі засоби

Найменування професій та посад
Механік (Старший механік)
2
3
4
5
6
7
. з

Пресувал ьни к-вул кан ізаторн ик
Контролер (Старший контролер) готової продукції
Майстер зміни, Чистильник
оснащення та пристроїв
Укладальник-пакувальник
Інженер-електронік
Прибиральниця
Електрик
.

ПІДПИСИ:
Директор
2 5 ' березня 2020 року
“ оедставник трудового колективу
.25* березня 2020 року

Мило: 100 гр./місяць;
миюча паста: 200 гр./місяць
Мило: 100 гр./місяць;
миюча паста: 50 гр./місяць
Мило: 100 гр./місяць;
Мило: 100 гр./місяць;
миюча паста: 200 гр./місяць
Мило: 100 гр./місяць
Мило: 100 гр./місяць
Мило: 100 гр./місяць
МилоГЧ^О гр./місяць

А.А. Марченко

У Л °4оГі

Д.О. Данько

соя.

Додаток №7

ДОПЛАТИ
до тарифних ставок працівників Товариства за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці
№ п/п
1

Найменування робіт, професій та посад
Пресувальник-вулканізаторник

ПІДПИСИ:
Директор
2 5 ' березня 2020 року
/
Представник трудового колекті
,25' березня 2020 року

А.А. Марченко
Д.О. Данько

А

І к о нка 17 Від 26

Розмір доплати
4%

РмТ\ЛГУЬЕР

ШНАТ
ГІЛІІКЕ Н01.05

Додаток №8
РОЗМІРИ
доплат та надбавок до посадових окладів працівників Товариства
~айменування доплат та
надбавок
ДОПЛАТИ
| За виконання обов’язків
-»«-зсово відсутнього
-са.вника
3а ооботу в нічний час
і з 22 год. до 6 год. ранку)
За ооботу у вечірній час при
багатозмінному режимі
| і з * 3 год. до 22 год.)
За ооботу у вихідні та
святкові дні
НАДБАВКИ
5-а виконання особливо
важкої роботи на строк її
виконання

Граничні розміри доплат та надбавок

Від 0% до 100% тарифної ставки (окладу) працівника в залежності від
обсягу виконуваної роботи відсутнього працівника, що регулюється
наказом Генерального директора на кожний окремий випадок
40% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину
роботи в цей час
20% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину
роботи в цей час
Подвійна годинна або денна тарифна ставка
Без обмежень

ПЩПИСИ:
Директор
.25' березня 2020 року
Представник трудового колекті
.15 березня 2020 року

С ц ен ка 18 Від 26

А.А. Марченко
Д.О. Данько

в гги кЕ ноі.05

Додаток № 9
КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
ПрАТ „Детвілер" на 2020 РІК

чв
«ті
її

Найменування робіт та заходів

Провести медогляд працівників,
що зайняті на роботах із
шкідливими і важкими умовами
____ праці.
Забезпечити працівників
спецодягом (халати, костюми,
спецвзуття та ін.)
2 і Забезпечити працівників, робота
яких пов’язана із забрудненням
шкіри, миючими засобами та
рушниками.
4 Забезпечити спецхарчуванням
(молоком) співробітників, що
зайняті на роботах із шкідливими
і важкими умовами праці.
Укомплектувати медичними
5
засобами аптечки першої
допомоги на виробництві
О Провести навчання керівників та
відповідальних з питань ОП
І7
Провести навчання працівників з
питань ОП та пожежної безпеки
8 Облаштування спортивної зали,
придбання спорт інвентарю
Усього

Вартість робіт, тис. грн.
Запланов
Фактично
витрачено
ано
15,0

Відповідальний за
виконання
Павленко Н.С.
Бушма О.М.

**
160,0

2-3

Мельник Т.В.

20,0

1-4

Мельник Т.В.

230,0

1-4

Марченко А.А.

6,0

1-4

Павленко Н.С.
Бушма О.М.

10,0

3-4

Бушма О.М.

10,0

1-2

Бушма О.М.

10,0

1-4

Марченко А.А.,
Поліщук О.Р.

461,0

ПІДПИСИ:
Директор
.25' березня 2020 року

А.А. Марченко

Представник трудового колективу
,25' березня 2020 року

Д.О. Данько
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Додаток №10

ПОЛОЖЕННЯ Г
ПРАЦІВНИКІВ ПрАТ „ДЕТВІЛЕР :

.

Дане Положення вводиться з метою посилення стимулюючої ролі премії у поліпшенні виконання
працівниками своїх обов’язків, зростанні продуктивності праці, якості продукції, що виробляється,
економії матеріальних ресурсів, досягненням Товариством високих кінцевих результатів у роботі.
2

Преміювання працівників Товариства проводиться за рахунок коштів від реалізації виготовленої
продукції, яка відповідає всім нормам якості.

3

Згідно ст. 97 КЗпП України умови виплати та застосування премій віднесено до повноважень Директора, •
яке він реалізує на власний розсуд. Таким чином показники, умови та розміри преміювання
встановлюються Директором.

-

Премія нараховується на посадові оклади, а також на доплати та надбавки:
- за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці;
- за роботу у святкові та вихідні дні;
- за роботу у вечірній та нічний час.

5

Основою для нарахування премії є дані бухгалтерської та статистичної звітності, дані оперативного
обліку, показники фінансово-господарської діяльності Товариства, затверджений річний бюджет
підприємства, планові показники затрат часу на виконання замовлень.

5

Максимальна премія працівника може складати до 50% від посадового окладу за фактично
відпрацьований час включно з доплатами та надбавками передбаченими в пункті 4 цього Положення.

7.

Конкретний розмір премії Чистильника оснащення та пристроїв, Укпадальника-пакувальника, за
звітний місяць визначає Начальник Виробництва і подає на затвердження Директору Товариства.

8

Майстри змін приймають активну участь в оцінці роботи Пресувальників та Контролерів зі щомісячним
звітуванням та подають свої пропозиції по відсотку преміювальних Начальнику виробництва та
Директору Товариства.
Конкретний розмір премії Пресувальників-вулканізаторників та Контролерів готової продукції за
звітний місяць визначає Начальник Виробництва і подає на затвердження Директору компанії.

9

За рішенням Директора будь-якого працівника Товариства може бути позбавлено премії повністю або
частково у разі недотримання ним вимог трудової дисципліни, недбалого виконання посадових
обов'язків або несвоєчасного виконання персональних доручень та планів удосконалення.

10. Премія розраховується за фактично відпрацьований час.
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Тї Оцінка виконання всіх показників преміювання та нарахування премії проводиться щомісячно за
фактичними результатами в термін не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним.
Бухгалтерією проводиться нарахування премії на основі затверджених Директором Товариства
документів на преміювання.
13 Зиплата премії проводиться разом із заробітною платою наступного місяця за звітним.
Працівникам, які відпрацювали неповний місяць і звільнились за власним бажанням або за порушення
трудової дисципліни, премія не нараховується.
15 Працівникам, які відпрацювали неповний робочий місяць у зв’язку з призовом до лав армії, переводом
на інше підприємство по рішенням господарських органів, вступом д<5‘ учбового закладу, виходом на
пенсію, звільненням за скороченням штатів та з інших поважних причин, виплата премії проводиться за
фактично відпрацьований час.
*6 Працівниками прийнятим на роботу тимчасово, строком до двох місяців, премія не нараховується, за
виключенням випадків, коли це передбачено наказом Директора.
За результатами кварталу додатково до місячної премії Працівникам може виплачуватися квартальна
премія.
' В За умов отримання підприємством чистого прибутку за результатами року додатково до місячної премії
працівникам може виплачуватися річна премія. Виплата річної премії проводиться не пізніше кінця 1
кварталу року, наступного за підзвітним. Базою для розрахунку річної премії є середньорічний місячний
оклад працівника з урахуванням коефіцієнтів за трьома факторами. До уваги беруться такі фактори, як
середній відсоток щомісячної премії; кількість днів, пропущених за хворобою та термін роботи
працівника на підприємстві (повний чи неповний рік). Якщо працівник звільняється з роботи за власним
бажанням або з ініціативи підприємств
”
річна премія за цей рік не
виплачується.
ПІДПИСИ:
Директор
,25“ березня 2020 року
Представник трудового колективу
,25“ березня 2020 року
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Додаток №11
ЗАТВ
Ди[.
чі Технології Україна11

П рАТі

С
Марченко
ІЙ

ш
Штатний розклад ПрАТ „Детвілер"
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

сті

---------------------------------------- г,------------------------------- •ф-йг^еігг іні’ЛейР*-.....
Назва посади

Кількість одиниць

✓

Директор
Начальник виробництва
Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності
Керівник відділу якості
Менеджер систем якості
Технік-технолог
Економіст з планування
Інженер-електронік
Інженер з охорони праці
Фінансовий менеджер
Менеджер виробничої системи
Бухгалтер
Старший Механік
Механік
Майстер зміни
Лаборант
Комірник
Електрик
Прибиральник
Юрисконсульт
Пресувальник-вулканізаторник 1 розряду (категорії)
Пресувальник-вулканізаторник 2 розряду (категорії)
Пресувальник-вулканізаторник 3 розряду (категорії)
Пресувальник-вулканізаторник 4 розряду (категорії)
Пресувальник-вулканізаторник 5 розряду (категорії)
Укладальник-пакувальник
Чистильником оснащення та пристроїв
Старший контролер готової продукції
Контролер ГОТОВОЇ продукції

ПІДПИСИ:
Директор
.25“ березня 2020 року
Представник трудового колективу
„25“ березня 2020 року
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
2
1
0
7
13
18
5
1
1
2
15

А.А. Марченко
Д. О. Данько
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Додаток №12
ЗАТВЕЩ
%нюючГГ§хнблогії Україна"
А. Шірченко

про розподіл пресувальникг

а категорії

Дане положення вводиться з метою стимулюі
. .я пр
сінного росту пресувальниківзнізаторників (далі по тексту Операторів), поліпшення іШлгання операторами своїх обов’язків,
гання продуктивності праці, якості продукції, що виробляється, економії матеріальних ресурсів,
;ння Товариством високих кінцевих результатів у роботі.
Присвоєння конкретної категорії здійснюється на основі результатів роботи Оператора за певний
9вС"0д часу. Пропозицію про присвоєння категорії надає комісія в складі начальника виробництва,
■є^аджера СЯ, майстрів змін та технолога (далі по тексту Комісія). Рішення приймає Директор.
Для визначення розряду (категорії) Оператора складається розрахункова таблиця (далі по тексту
" іслиця), яка є невід’ємною частиною даного положення. У зв’язку з постійними змінами на підприємстві
Таблиця переглядатиметься при кожній переатестації Операторів.
Таблиця міститиме наступні критерії оцінки Оператора:
Кваліфікаційні

Уміння працювати на різному виробничому обладнанні
Універсальність згідно матриці кваліфікацій Операторів.

Яюсно-продуктивні

о Якість виконуваної роботи
о Продуктивність праці з урахуванням складності виконуваних робіт з точки зору
психофізичного навантаження.

Додаткові

о Бал згідно річної оцінки персоналу

Кожному з критеріїв присвоюється коефіцієнт, який відображає його рівень складності та/або
важливості. Значення коефіцієнту визначається Комісією.
Комісія оцінює кожного Оператора за вказаними критеріями для обчислення його підсумкового
балу згідно Таблиці. Отриманий підсумковий бал визначає розряд оператора відповідно до шкали розрядів
(сатегорій). Комісія може понизити визначений розряд Оператора виходячи з міри знань та дотримання
Ітератором вимог системи якості на підприємстві та загального ставлення до виконуваної роботи.
Шкала розрядів є мірою кваліфікації (компетентності), продуктивності та охайності Операторів у їх
ооботі та підлягає постійному перегляду при кожній переатестації Операторів. На зміну шкали впливає
■остійний ріст асортименту продукції, збільшення одиниць типів обладнання, впровадження нових процесів.
Лана шкала передбачатиме наступні квоти розрядів:
о доля Операторів 4-го розряду не перевищуватиме 40% від загальної кількості Операторів,
о доля Операторів 5-го розряду не перевищуватиме 10% від загальної кількості Операторів.
Окрім підсумкового балу оператора додатково застосовуватимуться загальні вимоги для
трисвоєння відповідного розряду (категорії):
Розряд 1

о Нові працівники підприємства без досвіду роботи на гумовому виробництві,
о За пропозицією Комісії: працівники, переведені на нижчий розряд в якості

покарання за особливо грубе порушення.
Розряд 2
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35зряд З

V /

о Оператори, які відпрацювали на підприємстві мінімум 12 місяців,
о Продуктивність праці оператора не нижча 95% згідно діючих норм,
о За пропозицією комісії: оператор низького кваліфікаційного рівня, який постійно

задіяний на візуальному контролі виробів.
»озряд 4

о Оператори, які відпрацювали на підприємстві мінімум 24 місяців.

^озряд 5

о Оператори, які відпрацювали на підприємстві мінімум 36 місяці,
о Оцінка Оператора по кожному з критеріїв повинна становити не нижче 75% від

максимально можливої
Категорія Оператора може бути понижена у випадку:
*
о зміни у шкалі розрядів у випадках, наведених вище;
о зниження кваліфікаційного рівня працівника згідно встановлених норм, діючих на момент
-есеатестації;
о погіршення продуктивності праці та незабезпечення належної якості виробів;
.........
о порушення трудової дисципліни.
Переатестація проводитиметься в грудні кожного року та додатководпйЧ^ператорів 1-го та 2-го
зсзояду у червні.
" ДПИСИ:
директор
.25' березня 2020 року

А.А. Марченко

Представник трудового колективу
.25 ‘ березня 2020 року

Д.О. Данько
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Графік відпусток на 2020р. ПрАТ "Детвілер Ущільнюючі Технологи Україна1

березень

З
4

28.12-09.01
28.12-09.01
Ж Ї2 -0 9 Ж

Барчук О.В.
Білошицький В.М.
Бушма Н.С.

8

28.12-09.01

Гавриленко Н.М.

Дмитренко О.В.
Дмитренко О.Я.
Захарчу* Т.А.
Зубенко Д.М .
Зубенко Л.О.
Карленко Н.В.
16 Качуровська Л.І.
17 Ю во п я Л А .
18 Козакевич Д.М.

28.12-09.01
28.12-09.01

28.12-09.01
пресувальник

28.12-09.01
Корніенко О.Л.
Корніенко О.О.
23
24
25
26
27

28.12-09.01

Кривенчук Н.А.
Кузьменко М.Ф.
Кутова Ю.Є.
Кутовий Р.П.
Лісовський В.І.

Львова В.В.
ЗО Майстер Ю.В.
31 Мелещ енко Я.В.
32 Мельниченко М.А.

28.12-09.01
28.12-09.01
пресувальник

28.12-09.01

34 Михайленко О С.
35 Мосіенко М.В.
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37 Мостович З.В.
Освцька Т.В.
Павленко О С.
Потіснко Д В

28.12-09.01
28.12-09.01
28.12-09.01

Прокопвнко Л.А.
Прокопенко Ю.В
П риору, Г В
Ромннчонко І М
Сивко Ю С
С400И.ПЯЯ Н М

28.12-09.01
контролер
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Андрійцев О.О.
Бушма О.М.
Гданський І-В.
Данько Д.О.
Зубенко О.М.
Кодоненко М.Ю.

28.12-09.01

'ШІШШ
Марченко А.А.
М осієнко В.П.
Недашківський О.І.
Павленко Н.С.
Парикова Н.В.

Пакувальник

Петренко О.М
Поліщ ук О.Р.
Сідлецька Н.М.
С ущенко С.М.
Ф едорчук П.М.
Федотов М.М.

28.12-09.01
28.12-09.01
28.12-09.01
28.12-09.01

28.12-09.01
28.12-09.01
28.12-09.01
28.12-09.01
28.12-09.01

28.12-09.01
Якименко М.В.
Яценко С.Ю.

ПІДПИСИ:
Директор
„25“ березня 2020 року
Представник трудового колективу
„25“ березня 2020 року

28.12-09.01
28.12-09.01
28.12-09.01

-к ік . Марченко

Д.О. Данько

ПРОТОКОЛ № 4
Загальних зборів трудового колективу
ПрАТ „Детвілер Ущільнюючі Технології Україна"

м. Малин

25 березня 2020 року

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ПрАТ „ДЕТВІЛЕР УЩІЛЬНЮЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ
УКРАЇНА":
1.
2.
3.
4.
5.

Данько Денис Олегович
Мосієнко Меланія Володимирівна
Яценко Сергій Юрійович
Федотов Матвій Миколайович
Павленко Наталія Сергіївна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
2.
3.

✓

Про обрання головуючого та секретаря Загальних зборів трудового колективу ПрАТ
„Детвілер Ущільнюючі Технології Україна", надалі „Збори11.
Про затвердження порядку денного Зборів.
Про схвалення та підписання Колективного договору, розробленого робочою комісією.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ: про обрання головуючого та секретаря Загальних зборів трудового колективу ПрАТ
„Детвілер Ущільнюючі Технології Україна".
«.
ВИРІШИЛИ: обрати головуючим на Зборах Данька Дениса Олеговича, та секретарем Зборів Павленко Наталію Сергіївну.
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ - одноголосно.
З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ: про затвердження порядку денного Зборів.
ВИРІШИЛИ: затвердити вищенаведений порядок денний Зборів.
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ - одноголосно.
З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ: про схвалення та підписання Колективного договору, розробленого робочою
комісією.
ВИРІШИЛИ: схвалити та доручити Даньку Денису Олеговичу підписати розроблений робочою
комісією Колективний договір від імені трудового колективу.
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ - одноголосно.
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