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Директору ТОВ «Престиж»
Ользі САСІНІЙ

Про повідомну реєстрацію
колективного договору
На Ваш лист від 15.02.2021 року № 1 Пологівська міська рада повідомляє,
що колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом ТОВ
«Престиж» зареєстрований 25.02.2021 року за № 53.
Згідно Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і
територіальних угод, колективних договорів, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 р. № 115, рекомендуємо:

1. п. 1.7 Розділу 1 «Загальні положення» колективного договору викласти у
відповідності ст. 10 Закону України «Про колективні договори і угоди».
2. п. 5.8 Розділу 5 «Режим праці та відпочинку. Трудова дисципліна»
колективного договору викласти у відповідності ст. 147 Кодексу законів
про працю та переглянути відповідність абзацу 2 розділу 6 «Стягнення
за порушення трудової дисципліни» Правил внутрішнього трудового
розпорядку.
3. Абзац 6 Розділу 2 Правил внутрішнього трудового розпорядку викласти
з урахуванням ст. 32 Кодексу законів про працю.
4. Абзац 7 Розділу 2 Правил внутрішнього трудового розпорядку викласти
з урахуванням ст. 48 Кодексу законів про працю.

Міський голова

Іван Яланський 0504540657

Юрій КОНОВАЛЕНКО

колективний до говір
між дирекцією та трудовим колективом

ТОВ «ПРЕСТИЖ»
на 2021-2024 роки

м. Пологи

Розділ 1. Загальні положення
1.1 Колективний договір (далі по тексту - колдоговір) на 2021-2024 роки (
зміни) укладається між дирекцією ТОВ "ПРЕСТИЖ" в особі
директора
Сасіної О.М. , уповноваженої особи власника і трудовим
колективом ТОВ "ПРЕСТИЖ", в особі прибиральника службових
приміщень Школіної 1.1. , уповноваженої трудовим колективом.
1.2 Сторони визнають цей колдоговір нормативним актом, на підставі якого
буде здійснюватись регулювання виробничих, трудових і соціальноекономічних відношень в ТОВ та погодження інтересів трудящих і
власників на протязі всього періоду його чинності.
1.3 Колдоговір розповсюджується на всіх працівників ТОВ, що працюють на
умовах трудового договору, є обов'язковим як для адміністрації так і
для трудового колективу.
1.4Сторони
домовились надати
право дирекції ТОВ 'ПРЕСТИЖ",
за погодженням з особою,уповноваженою трудовим колективом , при
виникненні необхідності, вносити зміни до колективного договору.
1.5.Кожна із сторін має право вносити пропозиції щодо змін та доповнень до
тексту колдоговору за ЗО днів до внесення останніх. Ці пропозиції можуть
бути прийняті тільки за згодою обох сторін.
1.6 Цей колдоговір схвалений зборами трудового колективу набирає
чинності з
«12 » лютого 2020 року і діє до укладення нового
або перегляду цього колдоговору.
1.7 Одна із сторін не раніше як за один місяць до закінчення терміну дії
колдоговору письмово повідомляє іншу сторону про початок переговорів
по укладенню колдоговору на наступний період.
1.8 Трудові суперечки або конфлікти вирішуються у відповідності із
чинним законодавством.
Розділ 2. Трудові відносини

Уповноважена особа власника зобов'язується
2.1 Забезпечити збільшення обсягів послуг, з урахуванням попиту
на них, а також збільшення асортименту та якості послуг.
2.2.Сприяти створенню в колективі здорового морального мікроклімату.
2.3.Забезпечити підвищення
продуктивності
праці,
раціонального використання робочого часу.
2.4. Упереджувати виникненню індивідуальних та колективних трудових
конфліктів, а у випадку їх виникнення забезпечити вирішення згідно
з чинним законодавством.

Працівники зобов'язуються:
2.4 Виконувати свої обов'язки у відповідності з виробничими і посадовими

z
інструкціями і Правилами внутрішнього трудового розпорядку (Додаток №
1) та трудової дисципліни
2.5 Забезпечити цілісність обладнання, оснастки інструментів і матеріалів, не
припускати їх псування.
2.6 Виконувати вимоги правил техніки безпеки, нормативних документів з
охорони праці, підтримувати чистоту і порядок у виробничих і
побутових приміщеннях.

Сторони зобов'язуються:
2.7 Запобігати виникненню колективних трудових спорів, в разі виникнення
прагнути їх розв'язання.

Розділ 3. Оплата праці

Уповноважена особа власника зобов'язується:
3.1 Оплату праці спеціалістів, робітників підприємства здійснювати
відповідності із штатним розкладом (Додаток № 2)
3.2. Виплату заробітної плати працівникам забезпечувати в два етапи:
аванс- 15 числа та остаточний розрахунок ЗО числа кожного місяця,
при збігу термінів виплати авансу чи заробітної плати з вихідними
днями, виплачувати їх напередодні.
3.3. Заробітну плату за період відпустки виплачувати за 3 дні до початку від
пустки ( ст.. 115 КЗпП України).
3.4. Працівникам, які виконують просту некваліфіковану роботу, забезпечити
заробітну плату у розмірі не нижче за гарантований державою за розмір
мінімальної заробітної плати.
3.5. Проводити додаткову оплату за особливий характер праці Додаток №3)
Розділ 4.

Соціальні гарантії,

компенсації та пільги

Уповноважена особа власника зобов'язується
4.1 Усі виплати здійснювати при наявності коштів на ці цілі та в межах
коштів, виділених на ці цілі планами.

Розділ 5. Режим праці та відпочинку.Трудова
дисципліна.

Уповноважена особа власника зобов'язується
5.1 Режим праці та відпочинку встановлювати у відповідності до КЗпП
України
5.2 Здійснювати прийняття на роботу нових працівників лише у випадках
повної продуктивної зайнятості працюючих і, якщо не

прогнозується їх вивільнення на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України.
5.3 Жодного працівника не звільняти з роботи за ініціативою адміністрації
без достатніх на те підстав.
5.4 Встановити період робочого часу для оплати праці - місяць, в межах
затвердженого балансу тривалості робочого часу на місяць.
5.5 Вважати понаднормовим час, відпрацьований понад установленого в
обліковому періоді. Залучати персонал до понаднормових робіт
тільки у виключних випадках: для попередження , а також для
ліквідації обставин, що порушують нормальне функціонування
робочого процесу в підрозділах, згідно КЗпП України.
Я
5.6.
кщо нормальний час працівника не заповнений виконанням обов'язків
за посадою (роботою), то адміністрація покладає на цього працівника
іншу додаткову роботу відповідно до його кваліфікації у межах
функцій підрозділу без додаткової оплати. Виконання додаткової
роботи не призводить до подовження робочого дня.
5.7.3 метою зміцнення трудової дисципліни знайомити кожного наново
прийнятого працівника з Правилами внутрішнього трудового розпо
рядку.
5.8. При недодержанні Правил внутрішнього трудового розпорядку
або несумлінному відношенні до своїх службових обов'язків
може бути застосована одна із мір дисциплінарного стягнення :
- звільнення.
Працівники зобов 'язуються
5.9. Дотримуватись виробничої і трудової дисципліни.
5.10.3а збитки, завдані внаслідок неналежного виконання трудових
обов'язків, порушення виробничої і технологічної дисципліни,
незабезпеченості цілості обладнання, інвентарю, матеріалів, інструменту
і оснастки, допущення аварій та інших випадках, нести матеріальну
відповідальність у відповідності із чинним законодавством

Розділ 6. Відпустки
Уповноважена особа власника зобов'язується
Встановити гарантовану тривалість щорічної оплачуваної відпустки
працівникам - 24 календарних дні.
6.2 Право працівників на щорічну основну та додаткову відпустки повної
тривалості у перший рік роботи надавати після закінчення 6 місяців
безперервної роботи на даному підприємстві.
6.3. Графік щорічних відпусток затверджувати за погодженням з
представником трудового колективу не пізніше 5 січня і доводити до
відома працівників. {Додаток№5)
6.4. Тривалість додаткових оплачуваних відпусток понад тривалість основної
оплачуваної відпустки встановлювати згідно із чинним законодавством
цим Колективним договором. Прибиральник службових приміщень,
зайнятий прибиранням санвузла, має право на щорічну додаткову від

6.1

пустку за особливий характер праці. Бухгалтер , який працює з комп' ютером , має право на додаткову відпустку за особливий характер праці
на підставі п. 1 ч.І ст.8 Закону про відпустки (Додаток № 4)
6.5. Додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватися
одночасно із щорічною відпусткою або окремо від неї.
6.6.3а заявами працівників надавати відпустки без збереження заробітної
плати, передбачені Законом України "Про відпустки", з включенням цих
днів в стаж роботи, який дає право на щорічну відпустку.
6.7.Загальна тривалість щорічної основної і додаткової відпусток не може
перевищувати 59 календарних днів. Святкові та неробочі дні,
відповідно до СТ..73 КЗпП України, при визначенні тривалості відпустки
не враховуються.
6.8.В межах коштів, виділених на ці цілі планами, надавати оплачувані
відпустки в наступних випадках:
- одруженням - 3 календарні дні,
- народженням дитини - 1 календарний день,
- смерть близьких родичів (батьки, діти, сестри, брати, чоловії
дружина) - 2 календарні дні,
- проводи в армію (батькам) - 2 календарні дні.

Розділ 7. Охорона праці

Уповноважена особа власника зобов'язується:
7.1.Створювати на робочих місцях умови праці згідно з вимогами
нормативних актів, а також забезпечувати дотримання прав
працівників гарантованих Законом України "Про охорону праці" і іншими
нормативними актами.
7.2.Здійснювати постійний контроль та періодичний аналіз стану охорони
праці, аварійності та травматизму на підприємстві. Розробляти заходи
по запобіганню найбільш характерних аварій і нещасних
випадків на виробництві.
7.3.Забезпечувати працюючих посадовими інструкціями та інструкціями з
охорони праці для робіт з підвищеною травмонебезпекою.
7.4. Дотримуватись вимог законодавчих та нормативних актів в
обслуговуванні та експлуатації обладнання, механізмів, , в організації і
утриманні робочих місць
7.5. Здійснювати постійний контроль за дотримання працівниками
технологічних процесів, правил та інструкцій
з безпечної
експлуатації обладнання, охорони праці і техніки безпеки.
7.6. Відповідно до ст.. 17 Закону України "Про охорону праці" організувати
проведення обов'язкових медичних оглядів певних категорій
працюючих.
7.7.3а допущений збиток виробництву від незабезпечення
нормативних умов праці, пошкоджень обладнання, захисних засобів та
пристроїв з охорони праці винний персонал притягувати до

матеріальної відповідальності згідно з чинним законодавством.
Працівники зобов’язуються
7.8. Вивчати та виконувати вимоги нормативних актів, Правил, інструкцій з
охорони праці.
7.9. Дотримуватись правил та інструкцій по безпечному ставленню правил
експлуатації обладнання, механізмів та інших засобів виробництва.
7.10. Користуватись засобами колективного та індивідуального захисту.
7.11. Проходити в установленому порядку медичні огляди.
7.12. Дотримуватись державної, трудової і технологічної дисципліни, правил
трудового розпорядку
7.13. Співпрацювати з адміністрацією в справі організації безпечних умов
праці.
7.14.Особисто приймати заходи по запобіганню травматизму, відмов
обладнання та пожеж на виробництві.
7.15. В икону вати положення та зобов'язання колективного договору.

Розділ 8. Контроль виконання колдоговору
Сторони домовились:
8.1. Контроль за виконанням колдоговору здійснює спільна робоча комісія
представників сторін, яка вела переговори щодо його укладення
(надалі робоча комісія):
- від власника:
1. Сасіна О.М. - директор ТОВ "ПРЕСТИЖ"
від трудового колективу :
2. Школіна 1.1. - прибиральник службових приміщень ТОВ "ПРЕСТИЖ"
8.2. Надавати необхідну для перевірки наявну інформацію. Результат
перевірки оформляти актами.
8.3. При виявленні порушень виконання колдоговору, зацікавлена в і
усуненні сторона письмово інформує іншу сторону про
порушення.В тижневий термін мають бути проведені взаємні
консультації і прийняття і прийняття рішення робочої комісії.
8.4. ХІД та підсумки виконання
колдоговору
розглядати на зборах
трудового колективу.

Колективний договір підписали:
за дорученням трудового колективу:
від власників, директор ТОВ «ПРЕСТИЖ»:

Школіна 1.1.
Сасіна О.М.
« 12» лютого 2021 р.

Товариство обмеженої відповідальності
„ПРЕСТИЖ”
Додаток № 1
До колективного

Погоджено з представником трудового

Колективу

Школіна 1.1.

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОЇ О
ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

1. Загальні положення.
Згідно зі статтею 43 Конституції України кожен громадянин має право
на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він
вільно обирає або на яку він погоджується.
Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на
працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової
діяльності, реалізує програми професійно-трудового навчання, підготовки та
перепідготовки кадрів.
Правила внутрішнього розпорядку мають на меті зміцнення трудової та
виконавської дисципліни, правильної організації праці. Повне й раціональне
використання робочого часу, підвищення якості та продуктивності праці.
Кожен має право на належні безпечні й здорові умови праці, на
заробітну плату, не нижче від визначеної законом. Громадянам гарантується
захист від незаконного звільнення.

2. Порядок прийняття та звільнення робітників та службовців.
Прийняття на роботу здійснюється за заявою працівника згідно з
чинним законодавством України.
Прийняття, переведення та звільнення з роботи оформляється наказом.
Укладаючи трудовий договір, адміністрація повинна вимагати від
особи. Яка влаштовується на роботу:
трудову книжку;
паспорт;

військовий квиток (у військово зобов’язаних).
У разі прийняття на роботу, що потребує спеціальних знань,
адміністрація має право вимагати від працівника диплом або інший документ
про закінчення вищого, середнього спеціального або професійно технічного
закладу освіти.
Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ своєчасно
не було видано , але працівника було фактично допущено до роботи.
У разі прийняття на роботу, переведенням на іншу роботу
адміністрація зобов’язана роз’яснити працівникові його права та обов’язки і
проінформувати під розписку про умови праці, ознайомити з правилами
внутрішнього трудового розпорядку. Посадовою інструкцією, надати
працівникові робоче місце, провести з ним інструктаж із техніки безпеки,
виробничої санітарії, гігієни праці, й протипожежної охорони.
Особам, які вперше стають до роботи , не пізніше ніж у тижневий
термін від дня прийняття на роботу виписується трудова книжка.
Трудовий договір може бути припинено тільки на підставах,
передбачених чинним законодавством України, Працівник має право
розірвати договір із своєї ініціативи, письмово попередивши про це
адміністрацію підприємства за два тижні. Після закінчення цього терміну
працівник має право припинити роботу, а адміністрація не має права
затримувати розрахунок і звільнення з роботи працівника й зобов’язана в
день звільнення видати йому належно оформлену трудову книжку й провести
з ним повний розрахунок. За домовленістю між працівником та
адміністрацією трудовий договір може бути припинено до закінчення
терміну про попередження про звільнення.
Причина звільнення має бути в точній відповідності з формуванням
чинного трудового законодавства із посиланням на статтю (пункт) Кодексу
законів про працю України.

3.Основні обов’ язки працівників

До основних обов’язків працівників належать:
чесна й сумлінна праця, дотримання дисципліни праці;
постійне вдосконалення організації своєї праці й підвищення
професійної кваліфікації;
дотримання правил техніки безпеки, охорони праці й протипожежної
безпеки;
утримання в чистоті й порядку свого робочого місця, а також
дотримання чистоти на території підприємства;

своєчасне та якісне виконання розпоряджень адміністрації
підприємства.

4. Основні обов’язки адміністрації.

Адміністрація зобов’язана:
належним чином організовувати роботу працівників, щоб кожен із них
працював за фахом та кваліфікацією і мав закріплене за ним робоче місце;
затвердити посадову інструкцію на кожну посаду за штатним
розписом;
забезпечити здорові й безпечні умови праці;
постійно зміцнювати трудову й виконавську дисципліну;
поліпшувати умови праці, неухильно дотримуватися законодавства
про працю;
постійно контролювати дотримування працівниками всіх вимог із
техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки;
видавати заробітну плату кожного місяця в два етапи: аванс 15 числа
та остаточний розрахунок ЗО числа кожного місяця, якщо день виплати
заробітної плати збігається з вихідним або святковим днем , то заробітну
плату виплачують напередодні;
підвищувати роль морального стимулювання праці, заохочувати
працівників;
забезпечувати поширення передового досвіду роботи;
забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників,
створювати необхідні умови для суміщення роботи на підприємстві з
навчанням у закладах освіти;
уважно ставитися до потреб і запитів працівників.
5. Робочий час і час відпочинку.

Для працівників товариства встановлюється наступна тривалість
робочого режиму:

- для директора : робота з 8.00 до 17.00 через день, з двома
вихідними днями (субота та неділя), перерва на обід з 12.00 до 13.00;
- бухгалтер: п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними
(субота та неділя), робота з 8.00 до 17.00 , перерва на обід з 12.00 до 13.00;

- прибиральник службового приміщення : п’ятиденний
робочий тиждень з двома вихідними (понеділок, вівторок), робота з 8.00 до
17.00 перерва на обід з 12.00 до 13.00.

Тривалість робочого часу має не перевищувати 40 годин на тиждень.
Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників
скорочується на одну годину (стаття 53 КЗпП України).
Адміністрація зобов’язана організовувати облік виходу на роботу.
Працівникам забороняється залишати робочі місця без дозволу
безпосереднього керівника.
Працівник, який з’явився на роботу в нетверезому стані адміністрацією
до роботи не допускається, й цей день вважається прогулом.
У робочий час забороняється відривати працівників від роботи,
змушувати їх виконувати громадські обов’язки чи брати участь у різних
заходах не пов’язаних з виробничою діяльністю.
Черговість надання щорічних відпусток установлюється адміністрацією
за погодженням сторін.
Працівникам надається щорічна відпустка тривалістю 24 календарних
днів.
Працівникам за їх заявою може бути надана відпустка без збереження
заробітної плати за сімейними обставинами та з інших поважних причин.
Графік відпусток складається на кожен календарний рік.

6. Стягнення за порушення трудової дисципліни.

За порушення трудової дисципліни або невиконане чи неналежне
виконання із провини працівника покладених на нього трудових обов’язків
накладається дисциплінарне стягнення.
За порушення трудової дисципліни до працівника може бути
застосоване лише одне із таких стягнень:
оголошення догани або
звільнення.
Стягнення накладається адміністрацією безпосередньо за фактом
проступку, але не пізніше ніж за один місяць із дня його виявлення, не
враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку із тимчасовою
непрацездатністю або перебуванням його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше ніж за шість
місяців із дня вчинення проступку.
Дисциплінарне стягнення оформлюється в наказі (розпорядженні), з
яким працівника ознайомлюють під розписку. Наказ (розпорядження)
доводиться до відома працівників товариства.
Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення
працівник не мав нових дисциплінарних стягнень, то це дисциплінарне
стягнення знімається.
Якщо працівник не допустив нових порушень трудової дисципліни й до
того ж виявив сумлінність у роботі, то стягнення може бути зняте
достроково.
Протягом року дисциплінарного стягнення заохочення до працівників
не застосовується.

Витяг із правил вивішується у вестибюлі на видному місці.

Погоджено з п^дставником трудового
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ПЕРЕЛІК
ПРОФЕСІЙ ТА ПОСАД, ЯКИМ НАДАЄТЬСЯ ДОДАТКОВА ОПЛАТА

ЗА ОСОБЛИВИЙ ХАРАКТЕР ПРАЦІ

Професія,посада

Доплата

За які види робіт

№
п/п

1

1

2

Прибиральник
службових
приміщень

4

3

10%

За роботу із
дезактином

Погоджено з представником трудового
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І

ПЕРЕЛІК

посад працівників, яким
надається додатково оплачувана від
пустка за особливий характер праці

Найменування посади

Прибиральник службових приміщень
Бухгалтер

Тривалість додаткової відпустки
(календарних днів)

4 каледарних днів.
4 каледарних днів.

Погоджено з представником трудового
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Графік

щорічних відпусток
працівників ТОВ «ПРЕСТИЖ» на 2021 рік.

№№
п/п
1.

Прізвище,ім’я, по
батькові
Сасіна Ольга
Миколаївна

Посада

Дата відпустки

Директор

Серпень

2.

Шикула Катерина
Сергіївна

бухгалтер

Жовтень

3.

Школіна Ірина
Іванівна

Прибиральник Лютий
службових
приміщень

ПРОТОКОЛ № 1
Зборів трудового колективу ТОВ „Престиж”

від „ J 2__

лютого

2021 р.

ПРИСУТНІ : 3 осіб із 3.

Голова зборів : Школіна 1.1.
Секретар зборів: Шикула К.С.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження колективного договору колективу ТОВ „Престиж” на
2021-2024 роки.

СЛУХАЛИ: Інформацію директора ТОВ „Престиж” Сасіної О.М. про
заключения колективного договору з трудовим колективом
підприємства з підприємства трудових та соціальноекономічних питань.
ВСТАНОВИЛИ: Що згідно із Законом України „Про колективні
договори та угоди” трудовий колектив визнав Школіну
1.1. . своїм представником на колективних переговорах
з питань прийняття та виконання адміністрацією
колдоговору та доручив їй підписати колективний
договір від імені трудового колективу.
УХВАЛИЛИ: затвердити поданий колективний договір на 2021-2024
роки , який поширюється на всіх працівників
підприємства ТОВ „Престиж” в цілому.

Голова зборів:
Секретар зборів:

та.

