
фчrч. rr!

Схвалено
На загальних зборах
трудового колективу

Протокол вiд
" 22_" 12 2020 р.
J\b 3_

мiж адмiнiстрацiею та l,рудовим колективом
|52 вiйськового представництва
MiHicTepcTBa оборони Украiни

нл 2021-2022 роки

КОЛЕКТИВНИИ ДОГОВIР

м. IIIocTKa

е

2o2l



1. Загальнi положення.

1.1.,Щаний договiр укладено з метою регулювання виробничих,

трудових та соцiально-економiчних вiдносин, узгодження iHTepeciB

працiвникiв i адмiнiстрачiт з питань, що е предметом цього договору,

ПоложеНня i норМи договОру розрОблено на ocнoBi Кодексу законiв

про працю Украiни, Закону Украiни "Про колективнi договори i угоди",

!оговiр мiстить узгодженi зобов'язання cTopiH, що його укл€Lпи, щодо

створення умов пiдвиrцення ефективностi роботи |52 вiйськового

представництва MiHicTepcTBa оборони УкраТни (даrri - |52 вП), реалiзацiТ на

цiй o."ori професiйних, трудових i соцiально-економiчних прав та iHTepeciB

працiвникiв
1.2. Щоговiр укладено мiж адмiнiстрацiею 152 вп в особi

йожиковл Iгоря I\4иколайовича, з однiсi сторони (далi - адмiнiстрацiя),

який представляс iнтереси керiвництва i мас вiдповiднi повноваження, та

трудовим колективом в особi обраного i уповноваженого на представництво

трудовим колективом представника, iнженера совИ Вадима

ГЪннадiйовича, з iншоi сторони (далi трудовий колектив), який

представляе iнтереси працiвникiв 152 вп i мас вiдповiднi повноваження.

1.3. Положення договору поширюються на Bcix працiвникiв.

Хtодна iз cTopiH, що уклаJIи цей колективний договiр, не може

протягом усього строку його дiТ в односторонньому порядку приймати

pi-ar"", що змiнюють норми, положення, зобов'язання колективного

договору або припиняють ix виконання.
Йевiд'емною частиною договору е додатки до нього (1-7).

1.4. Щоговiр укладено на 2021-2о22 роки; набувае чинностi з

01.01 .202| рокУ i дi. до уклаДаннЯ нового договору. Колективний договiр

продовжу.li"r" у разi реорганiзацii 152 вП протягом строку, на який його

у*пuд""о; лiквiдацii 152 ВП протягом всього строку проведення лiквiдацiТ;

змiни складу, структури i найменування 152 вп,
сторони розпочинають переговори з укладення нового договору не

ранiше нiж як за 3 мiсяцi до закiнчення строку дii колективного договору.

1.5. Змiни i доповнення до колективного договору вносяться тiльки за

вза€мною згодою cTopiH i, в обов'язковому порядку, в зв'язку iз змiнами

чинного законодавства, угод вищого рiвня з питань, Що с предметом

договору.
сторона, яка iнiцiюе внесення змiн i доповнень до договору,

письмово повiдомляс iншу сторону про початок проведення переговорiв та

надсилае своi пропозицii, що спiльно розглядаються у 7-ленний TepMiH з

дня ik отримання iншою стороною.
1.6. Ддмiнiстрацiя зобов'язуеться ознайомлювати ycix прачюючих та

щойно прийнятих на роботу у 152 вп з колективним договором, а також iз

змiнами та доповненнями, що вносяться до договору протягом TepMiHy його

дii.
1.7. Лдмiнiстрацiя подае колективний договiр на повiдомну

ресстрацiю пiсля пiдписання його сторонами,



змiни та доповнення, що вносяться до колективного договору

протягом строку його дiт, також пiдлягають повiдомнiй ресстрацiт у
встановленому порядку.

2. Труловi вiдносини. Порядок працi i вiдпочинку.

Адмiнiстрачiя зобов'язусться :

2.1. При прийняттi на роботу працiвникiв ознайомлювати з умовами
колективного договору, Правилами внутрiшнього трудового розпорядку пiд

розпис (.Щодаток l).
2.2.Встановити заг€Lльну тривалiсть робочого тижня - 40 годин,

2.3. Встановити наступний режим робочого часу:

початок роботи о 08.00 годинi;
закiнчення роботи о 1б.30 годинi;
перерва для вiдпочинку i харчування:
групи J\ъJ\Ь 2 та3 - з 12.30 години до 13.00 години;

група J\Ъ 1 - з 13.00 години до 1З.30 години;

вихiднi днi: субота i недiля.
2.4.налередоднi святкових днiв тривалiсть робочого дня скорочувати

""'о?r,.,ёхх]о*r"ur" з трудовим колективом змiни тривzrлостi робочого

дня, тижня.
2.6. Надавати працiвникам робоry з неповним робочим днем у

випадках, передбачених трудовим законодавством.
2.7. ЗаlУчатИ на робоТу окремих працiвникiв у вихiднi днi лише у

виняткових випадках, передбачених ст. 7| Кодексу Законiв про працю

украiни, за погодженням з уповноваженим на предсl,авництво трудовим

колективом представником за письмовим наказом з компенсацiсю

вiдповiдно до чинного законодавства.
2.8. Надавати працiвникам щорiчну основну оплачувану вiдпустку

для Bcix категорiй працiвникiв 152 вП тривалiстю 24 к€tлендарних днi за

вiдпрацьований робочий piK.
2.9 . Надавати працiвникам щорiчну додаткову оплачувану вlдпустку :

за роботу iз шкiдливими i важкими умовами працi з€LпежнО вiД

результаrl" ur""rацiт робочих мiсць за умовами працi та часу зайнятостi

npurri"n"KiB в цих умовах згiдно Перелiку робочих мiсць, робiт, професiй i

посад (Щодаток 4);

за особливий характер працi, пов'язаний iз ненормованим робочим

днем згiдно Перелiку посад з ненормованим робочим днем (Щодаток 5).

,.щодатковi оплачуванi вiдпустки надавати одночасно з основною

оплачуваною вiдпусткою, згiдно з установленим графiком, або, за згодою

cTopiH, окремо вiд неi.
2.10-. Черговiсть надання щорiчних вiдгryсток визначати графiком,

який затверджусться Ддмiнiстрацiсю за погодженням з уповноваженим на



представництво трудовим колективом представником до 25 листопада

поточного року на наступний piK та доводиться до вiдома працiвникiв.

пр" складаннi графiка враховувати неможливiсть зниження

ефективностi дiяльностi l52 вп, особистi iнтереси праuiвникiв та

можливостi для ix вiдпочинку.
2.11 Переносити щорiчну вiдпустку з iнiцiативи адмiнiстрацii 152 вп

на iнший перiол тiльки за письмовою згодою працiвника.
2.|2.на вимогу працiвника переносити щорiчну вiдгryстку на iнший

перiод у разi порушення Адмiнiстрацiею TepMiHy письмового повiдомлення

прЬцiвни*u .rрО час надання вiдпустки або несвосчасноТ виплати заробiтноТ

плати за час rцорiчноi вiдпустки.
2.|з.На прохання працiвника, якщо це не вплива€ на ефекТивнiстЬ

дiяльностi |52 вп, подiляти щорiчну вiдпустку на частини будь-якоi

трив€ulостi за умови, що основна безперервна iT частина становить не менше

14 календарних днiв.
2.|4. Надавати вiдпустки без збереження заробiтнот плати за заявами

працiвникiв у випадках, передбачених ст. 25 Закону УкраТни uПро

вiдпустки>.
2.15. Надавати вiдпустки без збереж ення заробiтноi плати за

сiмейними обставинами та з iнших причин за бажанням

TepMiH, обумовлений угодою мiж працiвником та

вiдповiдно ст.26 Закону УкраТни <Про вiдпустки>> .

2.16.надавати працiвникам соцiальнi вiдпустки у

умовах, передбачених чинним законодавством.

працiвникiв на
адмiнiстрацiею,

порядку i на

Труловий колеrсгив зобов' язуеться :

2.|7. Забезпечити дотримання працiвниками |52 вП трудовоТ та

виробничоi дисциплiни, Правил внутрiшнього трудового розпорядку,
."оaчu."ого i точногО RиконанНя розпоРяджень Адмiнiстрацii, трудових та

3. Оплата працi.

Адмiнiстрачiя зобовОязу€ться :

3.1.Згiдно ст. 115 Кодексу Законiв про працю УкраТни виплату

заробiтнот плати працiвникам 152 вп проводити два рази на мiсяць через

промiжоК часУ, що не перевиIJдуе 16 календарних днiв. Виплату заробiтноТ

плати за першу половину мiсяця проводити до 15 числа, за другу половину

- до 1 числа наступного мiсяця. Розмiр заробiтнот плати за першу половину

мiсяця становить не менше оплати за фактично вiдпрацьований час з

розрахунку посадового окладу працiвника. У разi коли день виплати

iuрьбir"оi плати збiгасться з вихiдним, святковим або неробочим днем,

заробiтна плата виплачусться наlrередоднi.
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Оплаry працi працiвникiв |52 ВП здiйснювати в

визначеному наказом MiHicTpa оборони УкраiЪи вiд 24.0|.2006
межах бюджетних асигнувань за Схемою тарифних розрядiв посад

2).
З.2. Ознайомлювати кожного новоприйнятого працiвника з

працi, ii оплати, роз'яснювати Його права i обов'язки.
3.3. Забезпечити безперешкодне ознайомлення працiвникiв з

порядку,
J\& 28, у
(lодаток

умовами

розмiром
заробiтноТ плати та вiдрахувань iз неТ.

З.4. Премiювати працiвникiв вiдповiдно до ix особистого внескУ В

загальнi результати роботи в межах коштiв на оплату працi. Порядок i

умови премiювання встановлюються Положенням про премiЮВаННЯ

працiвникiв (Щодаток 3).

3.5. Збiльшувати або зменшувати розмiри надбавок, доплат
працiвникам в залежностi вiд трудового внеску, навантаження,

добросовiсного виконання службових обов'язкiв.
3.6. Заробiтну плату за час черговот вiдпустки виплачувати не

пiзнiше, нiж за три днi до початку вiдпустки.
З.7.При звiльненнi працiвника виплату Bcix сум, що належИТЬ ЙОМУ,

проводити в день звiльнення. Про HapaxoBaHi суми, належнi працiвниковi
при звiльненнi, Адмiнiстрацiя повiдомляс працiвника перед виплатою

зазначених сум.
З.8. Вiдомостi про оплату працi працiвникiв надавати iншим оРгаНаМ i

посадовим особам тiльки у випадках, передбачених законодавством.
3.9. Проводити iндексацiю заробiтноТ плати у зв'язку з ростоМ iндеКСУ

споживчих цiн згiдно з чинним законодавством.
3.10. У разi порушення TepMiHiB виплати заробiтноi плати

нараховувати i виплачувати компенсацiю за втрату частини заробiтноi
плати у зв'язку з порушенням TepMiHiB iJ виплати на умовах, визначених

законодавством.
3.11. Yci питання, що стосуються заробiтноТ плати i премiювання,

узгоджувати на зборах трудового колективу.
З]2.При лiквiдацii або реорганiзацii 152 ВП забезпечити виплаТУ

заборгованостi iз заробiтноi плати працiвникам.
3.13. Робота у святковi, неробочi i

компенсусться iншим часом вiдпочинку,
оплачусться в подвiйному розмiрi.

З.l4. Встановлювати розмiри доплат i
згiдно з положенням про оплату працi
(додаток 7). Працiвникам, якi не вiдпрацюваJIи мiсячну норму робочого
часу доплати та надбавки нараховуються за фактично вiдпрацьований час.

який передував вiдгryстцi, за формулою:

додатковоi вiдпустки;
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вихiднi днi, якщо вона не

а також у надурочний час

надбавок до посадових окладiв
та стимулювання працiвникiв

3.15.,.Щля розрахунку
важких i шкiдливих умовах

кiлькостi днiз додатковоi вiдпустки за роботу у
прачi використовувати данi за календарний piK,

к

Кд"-кiлькiсть днiв



кдвв-кiлькiсть вiдпрацьованих днiв працiвником в важких i

шкiдливих умовах в календарному роцi;
Кд- МSКСим€rльниЙ розмiР додаткоВоi вiдпустки згiдно атестацiТ

робочого мiсця;
Ккр - рiчна кiлькiсть робочих днiв.

Труловий колеrсгив зобов Оязусгься :

3.1б. Здiйснювати контроль за дотриманням законодавства з питань

оплати працi.
Представляти i захищати iнтереси прачiвникiв у сферi опJIати працi,

4. Охорона працi.

Адмiнiстрацiя зобов'язу€ться :

4.1. Забезпечити своечасне виконання комплексних заходiв щодо

досягнення встановлених нормативiв безпеки, гiгiени працi та виробничого

середовища (.Щодаток 6).

4.2.Створити здоровi i безпечнi умови працi в |52 ВП вiдповiдно до

вимог Закону УкраТни "Про охорону працi".
4.3. При прийняттi на роботу працiвника i в процесi роботи проводити

в установленi строки навчання та iнструктажi з питань охорони працi,

технiки безпеки, екологii i caHiTapiT, з питань надання першоi медичноТ

допомоги
4.4. Здtйснювати постiйний контроль за дотриманням працlвниками

правил роботи з оргтехнiкою та обладнанням.^ 
ц.S. Забезпечити виконання заходiв по пiдготовцi до роботи 152 ВП в

осiнньо-зимовий перiод.
4.6.надавати працiвникам, зайнятим в шкiдливих та небезпечних

умовах працi, пiльги та компенсацii згiдно з .щодатком 4,

Труловий колектив зобов'язусться:

4.9. Знати i виконувати вимоги нормативних aKTiB з охорони працi,

caHiTapiI, правиЛ пожежноi безпеки, електробезпеки, користуватися

засобамИ колектиВногО та iндивiду€Lльного захисту,

4.10. Щотримуватись зобов'язань з охорони працi,
4.||.здiйснювати контроль за дотриманням законодавства про

охорону працi, створенням безпечних умов працi, наJIежних виробничих та

санiтарно-побутових умов.



5. Виробничi вiдносини та забезпечення зайнятостi
працiвникiв.

Адмiнiстрачiя зобов'язу€ться :

5.1. Забезпечувати працiвникiв матерiально-технiчними ресурсами,
необхiдними для виконання виробничих завдань.

5.2. Створити умови для високоефективнот працi, забезпечувати

високу виконавчу дисциплlну, високопродуктивну органiзаторську

дiяльнiсть з питань соцiально-економiчного розвитку, приймати необхiднi

заходи щодо органiзацii трудового процесу.
5.3. Попереджувати працiвникiв, якi пiдлягають звiльненню,

персон€шьно пiд особистий пiдпис, не пiзнiше нiж За ДВа МiСЯЦi ДО

звiльнення.
5.4. Звiльнювати працiвникiв з пiдстав, передбачених пунктами 1

(KpiM випадку лiквiдацi\ |52 вп), 2-5,7 ст. 40 Кодексу Законiв про працю

украiни лише за попередньою згодою уповноваженого на представництво

трудовим колективом представника.
рiшення уповноваженого на представництво трудовим колективом

представника про вiдмову в наданнi згоди на звiльнення працiвника

.rь""rr"о бути обrрунтованим. У разi якщо в рiшеннi немас обrрунтування

вiдмови в наданнi згоди на звiльнення, адмiнiстрацiя мас право звiльнити

працiвника без згоди уповноваженого на представництво трудовим

колективом представника.
ддмiнiстрачiя мас право звiльнити працiвника не пiзнiш як через

мiсяць з дня одержання згоди уповноваженого на представництво трудовим

колективом представника.
5.5. При звiльненнi працiвника з пiдстав, зазначених у ггунктi б ст.Зб

та пунктu* i, 2 i б ст. 40 Кодексу Закон;в про працю УкраiЪи, працiвниковi

виплачусться вихiдна допомога у розмiрi середнього мiсячного заробiтку.

s.o. У разi змiн в органiзацii працi, пов'язаноТ з реорганiзацiею 152

вп, скорочення чисельностi або штату працiвникiв |52 вп надавати

працiвнИку iншУ роботУ за фахоМ, а у випадку неможливостi цього або при

вiдмовi працiвника вiд неi, останнiй працевлаштовуеться самостiйно.

5.7.Сприяти вирiшенню соцiальних питань колектиВУ, ПРаВОВОМУ

захисту працiвникiв |52 вп, вiдповiдно до ix статусу, просуванню по

роботi.
5.8. Забезпечити працiвникiв роботою у вiдповiдностi З ix посадою,

квалiфiкацiею та посадовою iнструкцiею.
5.9. дтестацiю працiвникiв провсдити один раз на три роки у

вiдповiдностi до Закону УкраТни "Про професiйний розвиток працiвникiв".

Не пiдлягають атестацiТ:
працiвники, якi вiдпрацюваJIи на вiдповiднiй посадi менше одногО

року;
вагiтнi жiнки;
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5.10. Створювати умови для навчання

квалiфiкашii у вiлповiдних закладах та шляхом

5атьки, якi мають дiтей BiKoM до

ня професiйноТi пiдвищення
самоосвiти.

Труловий колектив зобов'язуеться:

5.1 l. Виконувати вимоги чинного законодавства, цього договору,

Правил внутрiшнього трудового розпоряДкУ, вимоги з охорони працi та

виробничоi caHiTapii, посадових iнструкцiй.
5.I2.Нести персональну вiдповiдальнiсть за виконаннЯ службовиХ

обов'язкiв та iнших поставлених завдань.
5.1з. Сумлiнно i свосчасно виконувати своi службовi обов'язки,

проявляти iнiцiативу i творчiсть у роботi, не допускати вчинкiв, що

дискредИтують статус працlвника Збройних Сил УкраТни.

5.14. Постiйно вдосконаJIювати органiзацiю своет дiяльностi i

пiдвищувати профес iйний piBeHb.

5.15. Утримувати в нzLлежному cTaHi

дотримувчтися правил технiки безпеки та правил

5.16. .Щбайливо ставитись до ввiреного

свое робоче мiсце i
пожежноi безпеки.
працiвнику майна i не

допускати збиткiв.
В разi нанесення з вини працiвника матерiального збитку, умисного

псування, нестачi або втрати окремих видiв майна та цiнностей, останнiй

несе матерiальну вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства.

5.|7 . Створювати та зберiгати сприятливу трудову атмосферу в

колективi.
5.18. Здiйснювати контроль за виконанням законодавчих та

нормативних aKTiB з питань зайнятостi працiвникiв,

5.19. Вести переговори щодо розробки та внесення змiн до

колективного договору.
5.20.представляти iнтереси кожного члена трудового колективу з

ycix питаньr пов'язаних з прийняттям на irшу роботу, пiдвищенням

квалiфiкацiТ, просуванням по роботi, квалiфiкацiйною атестацiею,

6. Соцiальнi гарантii, пiльги, компенсацil.

Адмiнiстрацiя зобов' язу€ться :

6.1.свосчасно i в повному розмiрi нараховувати, обчислювати i

сплачувати в установленому законодавством порядку единий внесок на

загаJIьнообов'язкове державне соцiальне страхування.
6.2.Надавати матерiальну допомоry на оздоровлення працiвникам,

що Йдуть у чергову вiдпустку, у розмiрi посадового окладу,

6.3. Проводити вшанування BeTepaHiB працi, якi вийшли на пенсiю з

нагоди ix ювiлеТв та свят.



6.4. Ддмiнiстрачiя зобов'язусться забезпечити збереження архiвних

документiв, згiдно з якими здiйснюсться оформлення пенсiй, iнвалiдностi,

отримання пiльг i компенсацiй, визначених законодавством.

6.5. Не лопускати дискримiнацii працiвникiв за будъ-якими ознаками,

7. Гендерна piBHicTb.

Сторонп домовились:

7.1. Урахувати, що вiдносини пцiж адмiнiстрацiею i праuiвниками, а

також мiж праuiвниками 152 вП будуються на засадах rендерноi piBHocTi та

недопущення будь-яких дискримiнацiйних дiй,
7.2.Вживати заходiв, спрямованих на формування rендерноI культури

трудового колективу.

Адмiнiстрацiя зобов'язуеться :

7.З.Забезпечити piBHi права та можливостi жiнок i чоловiкiв (ст. 18

закону Украiни <про Ъабезrrечення рiвних прав та можливостей жiнок i

чоловiкiв>).
7.4. Створювати умови працi, якi дозволяють жlнкам 1 чоловlкам

здiйснювати трудову дiяльнiсть на рiвнiй ocHoBi,

7.5. Здiйснювати просування працiвникiв по роботi з дотриманням

принципу надання переваги особi Tici cTaTi, щодо якоТ в них icHyc

дисбаланс.
7.6. Здiйснювати piBHy оплату працi жiнок i чоловiкiв при однаковiй

квалiфiкацiТ та однакових умовах працi.

8. Контроль за виконанням колективного договору.

8.1. Контроль за виконанням колективного договору здiйснюе робоча

комiсiя з представникiв cTopiH, що його уклали,
8.2. Щвiчi на piK (сiчень, липень) сторони звiтують на загаJIьних

зборах трудового колективу про хiд виконання взятих зобов'язань:, вносять

необхiднi змiни та доповнення.
8.3. за порушення чи невиконання положень колективного Договору,

ухилення вiд участi у переговорах, за ненадання свосчасноi iнформацii,

необхiдноi для колективних переговорiв та здiйснення контролю,

представники cTopiH несуть вiдповiлальнiсть вiдповiдно до чинного

законодавства.

9



9.1. Контроль за виконанням

сторонами або уповноваженими
обговореному в окремiй уснiй угодi.

9. Заключнi положення.

договору здiйснюеться безпосередньо

ними представниками у порядку,

9.2. Суперечки мiж Сторонами вирlшуються в порядку,

установленому законодавством УкраТни.
9.З.Цей договiр укJIадено у 2-х примiрниках, якi мають однакову

юридичну сиJry i зберiгаються у кожноi iз CTopiH та копiя в управлiннi працi

та соцiального захистУ населення IIТосткинськоТ MicbKoi ради,

Колективний договiр пiдпис€lли

Нача_пъник1'52 ькового
icTepcTBa

Iгор йоЖиков

Уповноважений на представництво
трудовим колективом представник

Вадим СОВА
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Iнформаuiя
про склад повноважених представникiв cTopiH, якi

приймали участь у колективних переговорах по укладанню
колективного договору 152 вiйськового представництва

MiHicTepcTBa оборони Украiни нл 202|,2022 роки

Вiд адмiнiстрачiТ:

Начальник 152 вiйськового гrредставництва MiHicTepcTBa

оборони УкраТни - ЙОЖИКОВ Iгор N{иколайович

Вiд трулового колективу:

уповноважений на представництво трудовим колективом

представник - iнженер 152 вiйськового представництва MiHicTepcTBa

оборони Украiни - СОВА Вадим Геннадiйович

4

Начzurъникl 52 вiйськового
MiHicTepcTBa

lгор Йожиков

Уповноважений на представництво
трудовим колективом представник

Вадим СОВА
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Додаток 1

до колективного договору

Затверджено зборами
трудового коJIективу
Протокол Ns L
вiд 22.0I.20|9

Правила
внутрiшнього трудового розпорядку

152 вiйськового представництва
MiHicTepcTBa оборони Украiни

[. Загальнi полоясення.

1.1Цi правила внутрiшнього трудового розпорядку розробленi на

ocHoBi дiючого законодавства Украiни.
|.2. Дисциплiна працi це не тiльки суворе дотримання правил

внутрiшнього розпорядку,, ? й свiдоме, творче вiдношення до своеi робОтИ,
забезпечення iJ високоi якостi, продуктивне використання робочого чаСУ.

1.3. Правила внутрiшнього трудового розпорядку сприяють трудовiй

дисциплiнi, рацiональному використанню робочого часу, високiй яКОСТi

робiт, пiдвиrценню продуктивностi i ефективностi працi.
1.4. Питання, пов'язанi з використанням Правил внутрiшнього

трудового розпорядк}l вирiшуються адмiнiстрацi€ю, у межах наДаниХ iй
прав i у випадках, передбачених чинним законодавством Украiни, спiльнО

чи по узгодженню з трудовим колективом.

II. Порядок прийняття i звiльнення працiвникiв.

Працiвники реалiзують право на працю шляхом укладення трУДОВОГО

договору про роботу в 152 ВП згiдно Кодексу законiв про працю Украiни.
2.|. щля прийому на роботу кандидат надас наступнi документи:
1) заяву про прийом на роботу;
2) паспорт;
3) фотокартку розмiром 4хб см;
4) довiдку про реестрацiю у ,,щержавному peecTpi фiзичних осiб _

платникiв податкiв;
5) вiйськовий квиток

вiйськовозобов'язанi особи);
6) трулову книжку;

або пригIисне свiдоцтво (призовники i
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7) довiдку "про взяття на облiк особи, яка перемiшуеться з тимчасово

окуповаНоi териТорii УкРаiЪи абО районУ проведення антитерористичноТ

операцiТ" - для осiб, якi виТхали з вказаних районiв.
8) доrсу, енти про ocBiTy, вченi звання, HayKoBi ступенi;

9) автобiографiю;
10) довiдку про стан здоров'я.
Прийняття нароботу без зазначених документiв не догryска€ться.
Прийняття на роботу оформлюеться наказом начапьника |52 ВП ПiСЛЯ

погодження керiвниками кадрового, юридичного та фiнансового органiв.

Наказ доводиться працiвнику пiд особистий розпис.
Обмеження щодо працевлаштування на роботу:
l) за BiKoM: прийом на роботу осiб BiKoM до 16 poKiB не догý/скаСТЬСЯ;

2) за станом здоров'я: приймати на роботу осiб, яким ця робота не

протипок€вана за станом здоров'я;
3) за громадянством: забороняеться прийом на роботу iнОЗеМНИХ

громадян та осiб без громадянства;
4) за обмеженням спiльноI роботи: обмежусться спiльна рОбОта

близьких родичiв чи своякiв (батьки, подружжя, брати, сесТри, ДiТИ, а ТаКОЖ

батьки, брати, сестри i дiти подружжя), якщо у зв'язку з виконанням

трудових функцiй вони безпосередньо пiдпорядкованi або пiдконтрольнi
один одному;

5) за вироком суду: не допускасться прийняття на роботу осiб, якщо

вони позбавленi права обiймати певнi посади або займатися певною

дiяльнiстю у зв'язку з набранням законноТ сили вiдповiдниМ ВИРОКОМ С}ДУ

або мали судимiсть, в тому числi i умовну.
при прийняттi на роботу або, при переведеннi на iншу робоry

адмiнiстрацiя повинна :

1) ознайомити працiвника з Правилами внутрiшнього ТРУДОВОГО

розпорядку та колективним договором;
2) ознайомити його з дорученою роботою, посадовою iнструкцiею,

умовами i оплатою працi,, роз'яснити його права та обов'язки;
3) проiнструктувати з охорони працi, технiки безпеки, виробничоТ

caHiTapii, гiгiсни прачi, пожежноi безпеки, з питань надання першоi
медичноi допомоги;

4) постiйно контролювати знання та дотримання працlвниками Bclx

вимог iнструкцiй з технiки безпеки, гiгiсни працi та пожехtноТ безпеки;

5) забезпечувати систематичне пiдвиrцення дiловоi квалiфiкацii

працiвникiв та рiвня ix правових та економiчних знань.
2.2.працiвники мають право розiрвати труловий договiр, який

укладено на невизначений TepMiH, попередивши адмiнiстрацiю письмово за

два тижнi. При припиненнi трудового договору з поважних причин,

передбаЧениХ чинниМ законодавством, адмiнiстрацiя повинна розiрвати
трудовий договiр у TepMiH, про який просить працiвник.

Сrроковий трудовий договiр розривасться на вимоry працiвника

достроково у випадку хвороби або iнвалiдностi, якi перешкоджають

виконанню роботи за договором, а також у випадках порушення

адмiнiстрацiсю законодавства про працю, колективного або трудового
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договору, а також з iнших tIоважних причин, передбачених чинним

законодавством.
припинення трудового договору з працiвниками виконуеться з

урахуванням вимог Кодексу законiв про працю Украiни,
припинення трудового договору оформлюсться наказом начuшьника

152 ВП, який оголошуеться працiвнику пiд розписку.
ддмiнiстрацiя зобов'язана в день звiльнення видати працiвниковi

н€tпежно оформлену трудову книжку.

III. OcHoBHi обов'язки працiвникiв.

3. 1 . Працiвники зобов'язанi:
1) працювати чесно i сумлiнно, точно виконувати покладенi на них

обов'язки, виявляти розумну iнiцiативу;
2) лолержуватись дисциплiни працi (вчасно приходити на роботу,

додержуватись встановJIеноi трив€lJIостi робочого часу, використовувати

увесь робочий час для продуктивнот працi, свосчасно i точно виконувати

розпорядження керiвництва;
3) свосчасно i старанно виконувати службовi обов'язки;
4) додержуватись технологiчноi дисциплiни, приймати заходи до

""''"T;;:ififfiH;Jýil:. з охорони працi, технiки безпеки, виробничоi

caHiTapii, гiгiени працi i протипожежноi безпеки, якi передбаченi

вiдповiдними правилами i iнструкцiями, користуватись спецодягом,

спецвзуттям i запобiжними пристроями;
6) виявляти пильнiсть, зберiгати державну i вiйськову тасмницю,

зберiгати справи, робочi папки, службову переписку ,га iншi службовi

документи у встановлених мiсцях i належному порядку;
7) берегти власнiсть, дбайливо вiдноситися до довiрених

матерiальних i грошових коштовностей;
8) пiдтримувати порядок i чистоту на свосму робочому мiсцi;

9) приймати заходи до негайно;о усунення причин i умов, якi

перешкоджають роботi; в разi неможJIивостi усунути цi причини своТми

силами негайно доповiсти про це нач€Lльнику групи;
10) систематично пiдвищувати свою дiлову квалiфiкацiю;

11) вести себе достойно, додержуватись правил моралi, стримуватися

вiд дiй, якi перешкоджають iншим працiвникам виконувати ix труловi

обов'язки.
коло обов'язкiв, якi виконуе кожний працiвник, визначаеться

посадовими iнструкцiями i положеннями, якi затвердженi в установленому
порядку.

IY. OcHoBHi права працiвникiв.

4.1. Працiвники мають право:

l) на одержання заробiтноi гIлати в з€lJIежностi вiд посади;
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2)на просування по службi згiдно з чинним законодавствоМ З

урахуванням квалiфiкацiт i здiбностей, бездоганного виконання cBoix

службових обов'язкiв;
З) на здоровi, безпечнi умови прачi;
4) на соцiальний i правовий захист згiдно з чинним законодавствоМ.

Y. OcHoBHi обов'язки адмiнiстрачii'.

5. 1 . Адмiнiстрацiя зобов'язана:
l) правильно органiзувати працю працiвникiв, закрiпити за кожним

робоче мiсце, забезпечи,ги для них здоровi i безпечнi умови працi;
2) забезпечити працiвникiв обчислюв€lJIьною та iншою оргтехнiкою,

необхiдними для роботи матерiалами i приладами;
З) створити умови для зацlкавленост1 працlвникlв у

особистоТ працi, видавати заробiтну плату у встановлений TepMiH;
працiвникiв результатiЗ) створити зацiкавленостi

4) постiйно проводити органiзаторську i виховну роботу, спряМоВанУ

на змiцнення трудовоТ i виробничоi дисциплiни;
5) неухильно виконувати законодавство i правила охорони працi,

вживати заходи до своечасноi лiквiдацiТ причин i умов, якi перешкоджаЮтЬ

норм€tльнiй роботi працiвникiв;
6) забезпечити належнi умови для ефективноi i високопродуктивнОТ

працi, систематичного пiдвищення квалiфiкацii працюючих;
7) уважно вiдноситися до потреб i запитiв працюючих, надавати Тм У

встановленому порядку матерiальну допомогу.

VI. Робочий час i його використання

6.1. Тривалiсть робочого часу працiвникiв 152 ВП становить 40 годин

на тиждень з двома вихiдними днями (субота i недiля). Початок i закiнчення

роботи, перерва для вiдпочинку та харчування встановлюються згiдно з

розпорядком дня.
Напередоднi святкових днiв тривалiсть роботи скорочу€ться на одну

годину.

графiками змiнностi, затвердженими начiшьником по
представником трудового колективу з додержанням
триваJIостi робочого часу за недiлю.

В необхiдних випадках тривалiсть щоденноi роботи визнача€ться

прихiд на роботу, а по закiнченнi робочого дня - з€Llrишення роботи в

установленому порядку.
Ддмiнiстрацiя зобов'язана органiзовувати облiк робочого часу.

працiвники, якi виконують роботи в шкiдливих та небезпечних умовах
працi, облiковують робочий час в спецiальних журн€Lлах.

працiвника, який з'явився на роботу в нетверезому

адмiнiстрацiя не допускас до роботи в цей робочий день (змiну).

6.2. Що початку роботи кожний працiвник зобов'язаний вiдмiтити свrй

узгодженню з
встановленот
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6.3. Надурочнi роботи як правило, не допускаються. Застосування

надурочноi роботи адмiнiстрацiя може запроваджувати в виняткових

випадках, якi передбаченi законодавством.
6.4. Черговiстъ надання щорiчних вiдпусток встановлюеться

адмiнiстрацiсю за узгодженням з представником трудового копективу.

Графiк вiдпусток скJIада€ться на кожний календарний piK не пiЗнiШе 25-ГО

листопада поточного року i доводиться до вiдома Bcix працiвникiв.
Працiвникам надаються щорiчнi та додатковi вiдпустки вiдповiдно ДО

чинного законодавства Укратни та затвердженого графiку. На прохання

працiвника щорiчна вiдпустка може надаватися частинами За УМОВИ, ЩО

основна безпереРвна iT частина становиТиме не менше 14 календарних днiв.
за рiшенням керiвництва працiвники можуть бути вiдкликанi з

щорiчнот вiдпустки за Тх згодою лише у випадках, передбачених чинним
законодавством УкраТни.

щорiчна вiдпустка може бути перенесена на iнший перiод як з

iнiцiативи керiвництва, так i на вимоry працiвника вiдповiдно до чинного

законодавства Украiни.
у разi перенесення щорiчноi вiдпустки новий TepMiH iI надання

встановлю€ться за згодою мiж працiвником i адмiнiстрацiею.

YII. Заохочення за успiхи у роботi

7.|.За зразкове виконання трудових обов'язкiв, довгострокову та

бездоганнУ працю, новаторство в працi i за iншi успiхи в роботi
застосовуються наступнi заохочення:

а) оголошення подяки;
б) виплата грошовоТ премiТ;
в) нагородження Почесною грамотою
заохочення оголошуються наказом, доводяться до вlдома всього

колективу i заносяться до трудових книжок працiвникiв у вiдповiдностi з

правилами ik ведення.

VШ. Стягнення за порушення трудовоi дисциплiни

!исциплiнарнi стягнення застосовуються до працiвникiв за

порушення трудовот дисциплiни, Правил внутрiшнього трудового

розпорядку, невиконання або неналежного виконання покладених на них

трудових обов'язкiв, перевищення повноважень.
За кожне порушення трудовоТ дисциплiни до працiвника можуть бути

застосованi TaKi дисциплiнарнi стягнення, як догана, звiльнення з роботи.
Перед застосуванням дисциплiнарного стягнення адмiнiстрацiя

зобов'язана вимагати вiд порушника труловоi дисциплiни письмових

поясненЬ. Вiдмова працiвника дати TaKi пояснення не може бути

перешкодою для застосування стягнення.
Стягнення оголошу€ться наказом i повiдомляетъся

розписку. Якщо протягом року з дня накладення
працlвников1 пlд
дисциплiнарного
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стягнення працiвника не було пiддано новому дисциплiнарному стягненню,

BiH вважасться таким, що не мав дисцип_чiнарного стягнення.
Якщо працiвник не допустив нового порушення трудовОТ ДиСЦИПЛiНИ

i до тогО ж проявИв себе як сумлiНниЙ праЦiвник, то стягнення може бути

зняте до закiнчення одного року.
Упродовж строку дii дисциплiнарного стягнення заходи заохоченНя,

передбаченi цими Правилами, до працiвникiв не застосовуються.
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Додаток 2

до колективного договору

-!.

Схема тарифних розрядiв посад

ськового представництва
ни Украiни

Iгор Йожиков

е

}ф

зlп
Назва посади Тарифний розряд

1. Провiдний iнженер 10

2. 10

J. Iнженер 1 категорii 9

4. Iнженер 2 категорiТ 8

5. Iнженер 7

6. TexHiK 1 категорii 7

7. TexHiK 2 категорtr 6

8. TexHiK 5

Flдльffif52 в,

lHlcTepcTBa

ýЕYlнtл|*j
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Додаток З

до колективного договору

погод)tую
Уповноважений на представництво
трудовим колективом представник

Начальн и к| 5 |BliTcbкo вого
представни цтва MiHicTepcTBa
оборони Укуfflни

Вадим СОВА Iгор ИОЖИКОВ

полож EHH(
про премiювання працiвникiв 152 вiйськового

представництва MiHicTepcTBa оборони Украiни за забезпечення
приймання продукцii (виконання робiт) високоi якостi

1. Загальнi положення

1.1. Положення про премiювання працiвникiв l52 вiйськового

представництва MiHicTepcTBa оборони Украiни за забезпечення приймання

пЬодукцiТ (виконання робiт) високоi якостi (далi - Положення) розроблене
на пiдставi наказу MiHicTpa Оборони УкраТни вiд 24.0|.0б м 28 "Про

впорядкування умов оплати працi працiвникiв загаJIьних професiй

бюджетних вiйськових частин, закладiв, установ та органiзацiй Зсу" та з

урахуванням "методичних рекомендацiй щодо премiювання працiвникiв

вiйськових частин, закладiв, установ та органiзацiй зсу за ocHoBHi

результати дiяльностi", розроблених f,епартаментом фiнансiв MiHicTepcTBa

Оборони УкраТни (Jt 24Sl8126 вtд 03.02.06).
|.2. Щiйсне Положення вводиться з метою матерiального заохочення

працiвникiв 1 52 вiйськового представництва IVIiHicTepcTBa оборони УкраiЪи

(далi |52 ВП) до пiдвищення технiчного рiвня i полiпшення ЯКОСТi

продукцii (викоНаннЯ робiт), економii ycix видiВ матер€LлЬних pecypciB,

полiпшеНня якосТi виховНоi роботИ, вдоскоНzLпеннЯ навчаJIьного процессу,

що сприятиме пiдвищенню постiйнот бойовот готовностi 152 вп.
1.3. Премiювання працiвникiв 152 вП може також здiйснюватись з

нагоди ювiлейних та святкових дат.
1.4. Премiювання працiвникiв l52 вП проводиться в розмiрi до |60Yо

посадового окладу в межах коштiв на оплату працi.

1.5. !ля премiювання кожному працiвнику 152 вП встановлюються

iндивiдуальнi покutзники премiювання (щодаток до положення про

премiювання).
1 .6.Зацим Положенням премiюються TaKi працiвники 152 ВП:
провiдний iнженер;
iнженер;
TexHiK;
нач€UIьник частини (адмiнiстр ативiiо-господарчоi),

зАтвЕрджую i
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2. Порялок премiювання i розмiри премiI

2. 1 . Премiювання працiвникiв прово диться щомiсячно.
2.2. Розмiри премif по кожному працiвнику встановлюютъся дифе-

ренцiйовано в з€шежностi вiд важливостi робiт, що виконуються, особового

внеску та за результатами атестацii працlвника.
2.З. Премiя не виплачуеться за час перебування у вiдпустках та

тимчасовоi непрацездатностi.
2.4Виходячи з функцiональних обовоязкiв працiвникiв i завдань,

покладених на 152 вп, начzLпьник |52 ВП за узгодженням з уповноваженим
на представництво трудовим колективом представником затверджус

Перелiк показникiв премiювання (не бiльше 2-З)-

2.5 При премiюваннi повинна бутизабезпечена гласнiсть.

3. Порядок нарахування, затвердження i виплати премiй

3.1Пiдставою для премiювання працiвникiв с данi оперативного

облiку про виконання показникiв премiювання за результатами роботи за

мiсяць (Щодаток до положення про премiювання),
з) Прачiвникам, що проробили неповний мiсяць, за який

проводиТься випЛата преМiТ, у зв'Язку З призовом на вiйськову службу,

.rЬр""одо' на iHrrry роботу, вступом на навчання до учбового закладу,

звiльненням по скороченню штатiв, виходом на пенсiю й iнших поважних

причин, виплата премii проводиться за фактично вiдпрацьований час у
даному облiковому перiодi.

ilрацiвникам, прийнятим на роботу, премiя може бути виплачена

.rро.rорчiйно вiдпрацьованому часу за рiшенням нач€Llrьника 152 вп,- 
з.З Премii виплачуються працiвни:сам за наказом начаJIьника 152 вп.

наказ погоджуеться з уповноваженим на представництво трудовим

колективом представником.
3.4 Премiя не виплачу€ться:
а) прачiвникам, винним у отриманих рекламацiях, прийманнi

недоброякiсноТ продукцiТ (виконаннi робiт) або при поверненнi

споживачами з причини некомплектностi, що повинно бути пiдтверджено

вiдповiдними документами (у тому числi внутрiшнiми);
б) посадОвим особам, на якиХ покладеНе ведення економiчноТ роботи,

у разi погодження 152 ВП проектiв цiн у завищених розмiрах або при

,a""""n.HHi в процесi проведення tцокварт€tльних перевiрок незаконного

вiднесення на Ъартiсть продукцiТ (робiт) витрат, якi не пiдлягають

вiдшкодуванню за рахунок коштiв MiHicTepcTBa оборони УкраТни;

в) працiвникам, винним:

у-необrрунтованому вiдхиленнi рекламацiй споживачiв i затримцi

приймання продукцii при ритмiчному fi надходженнi на приймання;

у ""дчri 
позитивних висновкiв по етапах нддкР при невИконаннi

розробниками в повному обсязi вимог тактико-технiчних завдань;
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у вiдсryпах у робочiй документацii i програмах

дослiдних зразкiв виробiв вiд вимог тактико-технiчних
нормативних документiв;

у недосТатнъомУ контролi якостi дослiдно-конструкторсъких pootT,

що призвело до появи конструктивних дефектiв на виробах, якi знаходяться
дослiдно-конструкторсъких робiт,

в серiйному виробництвi;

у порушеннi службових, виробничих i технологiчних iнструкцiй та

вимог технiки безпеки;
г) прачiвникам, шо не забезпечили реаJIiзацiю зауважень i пропозицiй

замовлюючих управлiнь, викладених у висновках за результатами розгляду
матерiалiв ескiзних i технiчних проектiв;

д) прачiВникам, що притЯгнутi за хулiганство або пияцтво до адмiнi-

стративноl'r" кримiнальноi вiдповiдальностi, або при застосуваннi до них

заходiв суспiльного впливу;
е) працiВникам, що з'явИлисЬ на роботi в нетверезому cTaНl;

ж) працiвникам, що зробили дрiбне розкрадання державного,

суспiльного чи приватного майна'
з) працiвникам, що порушили вимоги режиму таемност1,

ПремiТ не виплачуються в той розрахунковий перiод, у якому були

зробленi недогляд у роботi чи порушення, зазначенi в п. 3.4.

засryпник начапьника 152 вiйськового представ

MiHicTepcTBa оборони Украiни
!митро IЦЕЛСВ

випробувань
завдань i
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Додаток до
положення про премlювання

пврЕлIк
iндивiдуальних показникiв преплiювання працiвникiв

152 вiйськового представництва MiHicTepcTBa оборони УкраТни за

забезпечення приймання продукцii (виконання робiт) високоi якостi

Na
зlгt

Посада Показники премiювання

l 2 J

1

Провiдний iнженер
(iнженер), зайнятий пiд
час виконання НДДКР за
закрiпленою тематикою

1. Свосчасний i якiсний розгляд та погодження
поточноТ технiчноi документацii та пiдготовка
свосчасних, якiсних, конкретних та обгрунтованих
проектiв висновкiв по етапам НДДКР.

2. Своечасний та якiсний контроль виготовлення

дослiдних зразкiв та MaKeTiB, перевiрки вiдповiдностi
iх конструкторськiй документацiТ.

3. Участь у проведеннi конструкторських, попереднiх
випробувань дослiдних зразкiв та MaKeTiB,

забезпечення достовiрностi оцiнки результатiв
випробувань.

2

Провiдний iнженер
(iнженер) з контролю за

виготовленням та
приймання серiйних
виробiв

1. Технiчна перевiрка поточного виробництва та
приймання продукцiТ.

2. Якiсний контроль вiдпрацювання технологiчноi

документачiТ.

3. Повнота чонтролю виготовлеЕня продукцii на буль-

якiй стадii. Попередження браку та порушень
технологiй виробництва.

з

Провiдний iнженер
(iнженер) з контролю за
проведенням утилiзачiТ i
знищення ракет,
боерипасiв та елементiв

1. Свосчасний i якiсний розгляд та погодження
поточноi технiчноТ документацii та звiтноi
документацii виконавцiв робiт.

2. Свосчасний та якiсний контроль додержання
заявленого технологiчного процесу утилiзацii.

3. Свосчаснiсть та повнота поточних контрольних
заходiв при проведеннi утилiзацiТ.

4

TexHiK, зайнятий в
технологiчному прочесi
складання виробiв,
проведен Hi випробуван ь

дослiдних зразкiв, MaKeTiB,

серiйних виробiв,
проведенням утилiзацiТ i
знищення ракет, боерипасiв
та елементiв

l. Повнота контролю виготовлення продукцii на буль-

якiй стадiТ. Цопередження браку та порушень
технологiй виробництва.

2. Участь у проведеннi конструкторських, попереднiх
випробувань дослiдних зразкiв та MaKeTiB,

забезпечення достовiрностi оцiнки результатiв
випробувань.

3. Контроль вiдпрацювання звiтноi @
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довження таблицi

l. Свосчасна та якiсна перевiрка орiентовних цiн по

етапах НДДКР та на серiйну продукцiю, якiсна

пiдготовка Висновкiв та пропозицiй по авансуванню

етапiв НДДКР, виготовленню серiйноi продукцii.

2. Своечасна та якiсна перевiрка фактичних витрат по

етапах НДДКР та на серiйну продукцiю, якiсна
пiдготовка Висновкiв та пропозицiй по BapTocTi етапiв
НДДКР, BapTocTi серiйноТ пролукцii, недопущення
завищення договiрних цiн.

2. Контроль за термiнами закJIючення та виконання

договорiв на trостачання продукцii, договорiв на
послуг 152 ВП.

Провiдний iнженер
(iнженер) вiдповiда-гlьний
за вiйськово-економiчну
роботу за закрiпленою
тематикою

1. Забезпечення своечасного облiку, зберiгання
службових документiв, печаток та штампiв 152 ВП.

2. Контроль оформлення документiв на вiдповiднiсть
вимогам керiвних документiв.

3. Забезпечення оформлення та правильного ведення
сгIрав, книжок та журналiв.

Начальник АГЧ

Засryпник начЕLпьника
MiHicTepcTBa оборони

1 52 вiйськового
Украiни

предстач

Щмитро IЦЕЛеВ

2з

п
l 2 J
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Додаток 4

до колективного договору

перелiк робочих мiсцьо робiт, професiй i посад, працiвникам яких за

результатами атестацii робочих мiсць за умовами працi надаються

доплати, пiльги та компенсацii

Jt
зlrl

Посада

ь
g
о

оо
(dхqб
FЦ

ii()
цLц

Список 1 або Список 2

l

!9 aЁцL i<

кэхлгý
Fr(JДО >.оF(б
зEJtst

ЕФоЁ.-Е
.а,а dt-- Ф }4

1 2
a
J 4 5

l Провiдний iнженер,
зайнятий в технологiчному
процесi складання, розбирання,
спорядження, peMoHTi босприпасiв
та бойових частин на виробничiй
дiлянцi J\Ъ l ТОВ кВогняна BapTD)

4
Список

аJ

2 Iнженер,
зайнятиil в техн ологiчному
прочесi складання, розбирання
спорядження, peMoHTi боеприпасiв
та бойових частин на виробничiй
дiлянцi }lЪ l ТОВ <Вогняна варта)

4
Список

aJ

3 TexHiK
зайнятий в технологiчному
прочесi складання, розбирання
спорядження, peMoHTi боеприпасiв
та бойових частин на виробничiй
дiлянцi N9 1 ТОВ кВогняна варта)

4
Список

J

4 Провiдний iнженер,
зайнятий у технологiчному процесi
складання, розбирання,
спорядження засобiв iнiцiювання,
пiротехнiчних виробiв, вибухових

речовин, утилiзацiТ босприпасiв в

цеху Jф 23, виробництвi 5 КП
(ШКЗ кIмпульс>

12
Список

8

5 Iнженер,
зайнятий у технологiчному процесi
складання, розбирання,
спорядження засобiв iнiцiювання,
пiротехнiчних виробiв, вибухових

речовин, утилiзацiТ босприпасiв в

цеху N9 23, виробництвi 5 КП
кШКЗ <Iмпульс>

1,2

Список 1

8

24



ння иц1

1 2 J 4 5

б TexHiK,
зайнятий у технологiчному процесi
складання, розбирання,
спорядження засобiв iнiцiювання,
пiротехнiчних виробiв, вибухових

речовин, утилiзацii боеприпасiв в

цеху N9 23, виробництвi 5 КП
(ШКЗ <Iмпульс>>

12
Список 1

8

7 Провiдний iнженер,
зайнятий у технологiчному процесi
скjIадання, розбирання,
спорядження засобiв iнiцiювання,
пiротехнiчних виробiв, вибухових

речовин, утилiзацii босприпасiв в

цеху Ne 2 КП кШКЗ <Iмпульс>

l2
Список l

6

8 Iнженер,
зайнятий у технологiчному процесi
складання, розбирання,
спорядження засобiв iнiцiювання,
пiротехнiчних виробiв, вибухових

речовин, утилiзацiТ боеприпасiв в

цеху JtlЪ 2 КП (ШКЗ кIмпульс>

12
Список 1

6

9 TexHiK,
зайнятий у технологiчному прочесi
скJIадання, розбирання,
спорядження, peMoHTi боеприпасiв
та бойових частин на
випробува,чьнiй станцii J\Ъ 1

ЩержНЩIХП

8

Список
7

10 Провiдний iнженер; iнженер,
зайнятий у технологiчному процесi
складання, розбирання,
спорядження, peMoHTi боеприпасiв
та бойових частин на
випробувальнiй станцii J\Ъ 1

!ержН!IХП

8
Список

7

11 TexHiK,
зайнятий у технологiчному процесi
пiд час вiдпрацювання та
виробництва пороху в

технологiчнiй лабораторii
ЩержНЩIХП

8

Список
8

п таблицi
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,довження ц

1 2 _) 4 5

12 Пров!дний iнженер; iнженер,
зайнятий у техЕологiчному процесi
пiд час вiдпрацювання та
виробництва пороху в

технологiчнiй лабораторiТ

ЩержН!IХП

8
Список

8

13 TexHiK,
зайнятий утилiзацiею i знищенням

ракет, боеприпасiв та елементiв,
споряджених рiзними видами
твердого паJIива, пороху,
вибухових речовин i пiротехнiчних
сумiшей на випробувальних
станцiях Jф 1 та Nч 2 !ержНДIХП

1,2

Список
|4

l4 Провiдний iнженер; iнженер,
зайнятий утилiзацiею i знищенням
ракет, боеприпасiв та елементiв,
споряджених рiзними видами
твердого пiUIива, пороху,
вибухових речовин i пiротехнiчних
сумiшеЙ на випробуваJIьних
станцiях Ns l та Nч 2 .ЩержНДIХП

12
Список 1

|4

15 TexHiK,
зайнятий у технологiчному процесi
пiд час вiдпрацювання нових
вибухових речовин i виробництва
Bcix видiв вибухових речовин,
пiротехнiчних сполук в дослiднiй
майстернi ДержНДIХП

|2
Список

11

1б Провiдний iнженер; iнженер,
зайнятий у технологiчному процесi
пiд час вiдпрацювання нових
вибухових речовин i виробництва
Bcix видiв вибухових речовин,
пiротехнiчних сполук в дослiднiй
майстернi .ЩержН.ЩIХП

l2
Список

11

l7 TexHiK,
зайнятий пiд час пiдготовки та
проведення випробувань на
випробувальних станцiях
боеприпасiв, бойових частин,
споряджених ракетних двигунiв ix
агрегатiв, рушiйних установок i
блокiв ракет, пiротехнiчних
виробiв, засобiв iнiцiювання на
випробува,T ьних станцiях NЬ 1 та
Nч 2.ЩержНДIХП

l2
Список 2

l4

п таблицi
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довження

1 2 J 4 5

18 Провiдний iнженер; iнженер,
зайнятий пiд час пiдготовки та
проведення випробувань на
випробувальних станцiях
боеприпасiв, бойових частин,
споряджених ракетних двиryнiв iх
агрегатiв, рушiйних установок i
блокiв ракет, пiротехнiчних
виробiв, засобiв iнiцiювання на
випробува"rьних станцiях Ns 1 та
Ns 2 ДержНДIХП

t2
Список 2

|4

п таблицi

lНачальник 1 5 2 вiйсько..рфТiрекdавництва
п ':--:л-л_лллл л^ллл,,,, \/,,ллТ,,., \. ,)MiHicTepcTBa оборони УкрДr, , ч

7:. 
'--a *l Iгор Йожлtков

l.t

27



.Щодаток 5

до колективного договору

Перелiк посад з ненормованим робочим днем,
працiвники яких мають право на щорiчну додаткову вiдпустку

за особливий характер працi

Iгор йо}отков

}Ф

зlrл
Посада

Тривалiсть щорiчноТ
додатковоТ вiдпустки,

каJIендарних днiв

1 Провiдний iнженер (вiдповiдальний
за вiйськово-економiчну роботу)

7

2 Iнженер (вiдповiдальний за
вiйськово-економiчну роботу)

7

1J Начальник адмiнiстративно-
господарськоТ частини

7

28
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.Щодаток 6

до колективного договору

Комплекснi заходи

щодО досягнення встановлених нормативiв безпеки,
гiгiсни працi та виробничого середовища

Начальник 152 вiйськ
MiHicTepcTBa

lгор Йожиков

лъ
з/п

змiст заходiв TepMiH
виконання

Вiдповiдальнi

l Первинний iнструктаж з охорони
працi та технiки безпеки

Перший
ообочий день

начальник Вп

2, Проводити плановi навчання та

iнструктажi з охорони працi та технiки
безпеки

Щоквартально Начальники груп

aJ. Забезпечення опztпення службових
примiшень _

до 01.10.21
до 01 .\0.22

Нача-ltьники груп

/,,:.:
Ф
N
irO
\<,

:
(.,
|.- 1

?\
|,,'?i

QооrЪ.9

29
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,Щодаток 7

до колективного договору

ПОГОДДУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ

трудовим колективом представник ,аедстеwlчфYr"iстерства
лг)лл_^ "/ п ллп ^ Кý.орони 

Уфiф

Уповноважений на представництво

ЮLfuеR=-.-"/- ВадимСОВА

начальник l 52 фськового
,редс тtiвЁцt чту{ $пi с те р с т
'оборони Уфф

ll ,ч l-, ;'l l) f, J.,,-.'.*рМIгорйожиков

K"***;полоЖЕЪ.lf,ffzеsg
про оплату прац1 та стимулюванЯТtflбцiвникiв

В |52 вiйськовому представництвi MiHicTepcTBa оборони УкраТни

застосову€ться погодинна форма оплати працi.
Заробiтна плата при погодиннiй оплатi визначасться згiДнО З

посадовим окладом (тарифною ставкою) i кiлькiстю вiдпрацьованого часу.

Встановлення кожному працiвнику посадового окJIаду здiйснюеться

згiдно тарифного розряду, визначеного накЕ}зом MiHicTpa оборони Украiни
вiд24.01.2006 J\ъ 28 вiдповiдно до посади, якУ BiH обiймас, та з урахуванням
квалiфiкацii працiвника.

1. Начальник |52 вiйськового представництва за погодженням з

уповноваженим на представництво трудовим колективом встановлю€

систему доплат i надбавок згiдно з <Галузевою угодою мiж MiHicTepcTBoM

оборони Украiни та I_{ентральним KoMiTeToM профспiлки працiвникiв

Збройних Сил Украiни на 20|9-2023 роки>:

J\b

зlп
Найменування доплат 1

надбавок
Розмiри доплат i надбавок

Щоплати
l за виконання обов'язкiв

тимчасово вiдсутнiх
працiвникiв

Що 50 вiдсоткiв посадового окладу
вiдсутнього працiвника

2 За роботу у важких i
шкiдливих, особливо
важких i особливо
шкiдливих умовах працi

За роботу у важких i шкiдливих умовах
працi - 4, 8 i 12 вiдсоткiв посадового
окладу (гарифноТ ставки)

J За пiдтримку постiйноТ
бойовоi готовностi
вiйськ (сил)

Що 50 вiдсоткiв посадового окладу
вiдповiдно до постанови Кабiнету
IVIiHicTpiB Украiни вiд 09 березня 1995 року
J\b 167 <Про питання оплати прачi окремих
категорiй працiвникiв (невiйськово-
службовцiв) Збройних Сил та iнших
вiйськових формувань УкраiЪп (зi

змiнами)

30



ження таблицi

Надбавки

Що 50 вiдсоткiв посадового окладуЗа складнiстъ,
напруженiсть

Вiдповiдно до пункту 2 Положення про

види, розмiри i порядок надання

компенсацii громадянам у зв'язку з

роботоrс, яка передбачае доступ до

державноi тасмницi, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд 15 червня |994 зl змlнами

За робоry в умовах
режимних обмежень

Розмiр надбавки до посадових окладiв
(тарифних ставок) визначаеться згiдно з

наказом MiHicTpa оборони Украiни вiд 17

жовтня 2000 року J\Ъ 409 uПро
затвердження Положення про умови та
порядок виплати працiвникам Збройних
Сил УкраТни надбавки за вислуry poкiB>

За вислуry poKiB

2..Щоплати та надбавки встановлюються наказом нач€шьника |52

вiйськовОго представництва MiHicTepcTBa оборони УкраТни за фактично

вiдпрацьований час.

Заступник нач€шьн ика l 52 вiйськового представництЕ

MiHicTepcTBa оборони Украiни

Щмитро IШЛеВ

31



/с*а "4 чrLчрrс-rD lацz.о 7Q

rч лu-u{лzо €а-цд З/ ,r7a77lx
4J--// а/r?r- 7а a4//.z-,zl:l4

V7 p 4zzlztJ ZJад catr zat 0 ё4llэ
?2 ,Qrzo z/4alz; Z! 

|

/,L/r44ц-|?э 
ф

4J. /J.€Ао{r2

tr


	Колдоговір 152 ВП на 2021-2022р
	Doc_0002
	Doc_0003
	Doc_0004

	Doc_0001

