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З М І Н А  № 5

до Колективного договору ДП “Житомирстандартметрологія”
на 2016 -  2020 роки

Прийнято на загальних зборах 
трудового колективу ДП „Житомирстандартметрологія”

05 листопада 2020 року



витяг
з ПРОТОКОЛУ № 2

Загальних зборів трудового колективу 
Державного підприємства “Житомирський науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології та сертифікації”
( ДП “Житомирстандартметрологія”)

5 листопада 2020 р. м. Житомир

Всього за штатним складом: 105 працівників
Присутні: 70 працівників

Порядок денний;

2. Про внесення змін до Колективного договору на 2016 - 2020 роки. 
Доповідач: Голова профкому Шевченко В.Г.

Слухали;

Голову профспілкового комітету Шевченка В.Г. про внесення змін до 
Колективного договору на 2016-2020 роки.

Запропоновано:

Внести доповнення до:

Розділу 4 «Трудові відносини, режим праці та відпочинку» доповнити 
підпунктом 4.4.1. такого змісту:
«п.п.4.4.1. Для окремих категорій працівників підприємства встановлювати 
гнучкий режим робочого часу з додержанням загальної тривалості робочого 
часу, встановленої чинним законодавством».

Розділу 7 «Соціальні пільги та гарантії» доповнити : 
пункт 7.10. текстом такого змісту: « п. 7.10 - учасникам бойових дій», 
пунктом 7.11 такого змісту :

« п.7.11. Для забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами оплачувати 
навчання працівників підприємства у вітчизняних вищих або професійно- 
технічних закладах за рахунок коштів підприємства згідно з договором між 
підприємством та навчальним закладом».



з

Додаток № 14 «Перелік професій і посад працівників, яким видається 
безоплатно спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту» 
доповнити: пункт 8 , пункт 10 текстом такого змісту:

І №
[ п/п

Назва відділу 
посада

Найменування
спецодягу,
спецвзуття та інших 
засобів захисту

Строк
експлуатації
(місяців)

Примітка 
(заміна, що 
дозволяється)

п.8
Начальники секторів, 
пров. інженери 3 
метрології, інженери 3 
метрології 1 та 2 
категорії, інженери з 
метрології, техніки 
відділу 
При роботі:
- при геометричній 
повірці резервуарів та 
при повірці бензо - та 
мастило роздавальних 
колонок;

-3
вантажопідіймальними
механізмами

халат бавовняний 
або костюм

черевики із 
захисним 
підноском 
каска захисна

запобіжний пояс

куртка на 
утепленій 
підкладці

куртка на 
утепленій 
підкладці

черевики із
захисним
підноском

каска захисна

12

до зносу

до зносу 

до зносу 

до зносу

до зносу 

до зносу

до зносу
п.Ю Водій

автотранспортних
засобів
При роботі:
-3
вантажопідіймальними
механізмами

черевики із
захисним
підноском

каска захисна

до зносу 

до зносу

Голосували: „за” - 70 осіб, „проти” - 0 осіб, „утримались” - 0 осіб. 
Вирішили:

Внести доповнення до:
Розділу 4 «Трудові відносини, режим праці та відпочинку» доповнити 

підпунктом 4.4.1. такого змісту:



« п.п.4.4.1. Для окремих категорій працівників підприємства встановлювати 
гнучкий режим робочого часу з додержанням загальної тривалості робочого 
часу, встановленої чинним законодавством.

Розділу 7 «Соціальні пільги та гарантії» доповнити пункт 7.10. текстом 
такого змісту та пунктом 7.11 такого змісту:
« п.7.10 - учасникам бойових дій».'
« п.7.11. Для забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами оплачувати 
навчання працівників підприємства у вітчизняних вищих або професійно- 
технічних закладах за рахунок коштів підприємства згідно з договором між 
підприємством та навчальним закладом».

Додаток № 14 «Перелік професій і посад працівників, яким видається 
безоплатно спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту» 
доповнити: пункт 8 , пункт 10 текстом такого змісту:

№ Назва відділу Найменування Строк Примітка
п/п посада спецодягу, експлуатації (заміна,що

спецвзуття та інших (місяців) дозволяється)
засобів захисту

Начальники секторів,
п.8 пров. інженери 3 

метрології, інженери 3 
метрології 1 та 2 
категорії, інженери з 
метрології, техніки 
відділу 
При роботі:

халат бавовняний 
або костюм

черевики із

12

- при геометричній захисним до зносу
повірці резервуарів та підноском
при повірці бензо -та
мастило роздавальних каска захисна до зносу
колонок;

запобіжний пояс

куртка на 
утепленій

до зносу 

до зносу

-3 підкладці
вантажопідіймальними
механізмами

куртка на 
утепленій 
підкладці

черевики із 
захисним 
підноском 
каска захисна

до зносу

до зносу 

до зносу

п.10 Водій



автотранспортних
засобів
При роботі:

-3 Черевики із
вантажопідіймальними захисним до зносу
механізмами підноском

каска захисна до зносу

Голосували:„за”

Голова зборів 

Секретар зборів

'  -  0 осіб.

В.Г. Шевченко 

Е.Я. Васильчук



З М І Н И  №5  
до Колективного договору на 2016-2020 роки 

Державного підприємства „Житомирський науково- 
виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”

(ДП „Житомирстандартметрологія”)

5 листопада 2020 року м. Житомир

Внести доповнення до:

Розділу 4 «Трудові відносини, режим праці та відпочинку» 
доповнити підпунктом 4.4.1. такого змісту:
«п.п.4.4.1. Для окремих категорій працівників підприємства встановлювати 
гнучкий режим робочого часу з додержанням загальної тривалості робочого 
часу, встановленої чинним законодавством».

Розділу 7 «Соціальні пільги та гарантії» доповнити пункт 7.10 
текстом такого змісту та пунктом 7.11 такого змісту:
« п.7.10 - учасникам бойових дій»,
« п.7.11. Для забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами оплачувати 
навчання працівників підприємства у вітчизняних вищих або професійно- 
технічних закладах за рахунок коштів підприємства згідно з договором між 
підприємством та навчальним закладом».

Додаток № 14 «Перелік професій і посад працівників, яким видається 
безоплатно спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту» 
доповнити: пункт 8 , пункт 10 текстом такого змісту:

№ Назва відділу Найменування Строк Примітка
п/п посада спецодягу, експлуатації (заміна, що

спецвзуття та інших (місяців) дозволяється)
засобів захисту

Начальники секторів,
п.8 пров. інженери 3 

метрології, інженери 3 
метрології 1 та 2 
категорії, інженери з 
метрології, техніки 
відділу 
При роботі:

халат бавовняний 
або костюм

12

- при геометричній черевики із до зносу
повірці резервуарів та захисним
при повірці бензо- та підноском
мастило роздавальних каска захисна до зносу
колонок; запобіжний пояс до зносу



-3
вантажопідіймальними
механізмами

куртка на 
утепленій 
підкладці;

куртка на
утепленій
підкладці
черевики із
захисним
підноском

каска захисна

до зносу

до зносу 

до зносу

до зносу

п.10 Водій
автотранспортних
засобів
При роботі:
-3

вантажопідіймальними
механізмами

черевики із
захисним
підноском

каска захисна

до зносу 

до зносу



Пронумеровано, прошито та 
скріплено печатками 7 (сім) 
аркушів

ьиии директор

Идартметрологія” 
Л.П.Данчук

Голова ППО

“Житомирстандартметрологія” 
І/ /  В.Г. Шевченко


