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Розділ 1
1.1 Загальні положення
1.1.1 Цей колективний договір укладено відповідно до законодавства України і є
актом, який регулює виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між
адміністрацією та трудовим колективом ДП „Житомирстандартметрологія” на основі
взаємного узгодження інтересів сторін.
1.1.2 Положення і норми договору розроблено на основі Кодексу законів про працю
України, Закону України “Про колективні договори і угоди”, Галузевої Угоди.
1.1.3 Договір містить узгоджені зобов’язання сторін, що його уклали, з метою
спрямування спільних зусиль Сторін на забезпечення соціально-економічного розвитку
ДП “Житомирстандартметрологія” і високих стандартів ж итія працівників шляхом
підвищення конкурентоздатності підприємства, забезпечення продуктивної зайнятості,
створення гідних умов і рівня оплати праці працівників, регулювання трудових, соціальних,
економічних відносин трудового колективу.
1.1.4 Сторони не допускатимуть будь-яких проявів дискримінації у сфері трудових
відносин з урахуванням норм законодавства.
1.2. Сторони договору та їх повноваження
1.2.1.
Договір
укладено
між
адміністрацією
Державного
підприємства
“Житомирський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікаці”
(ДП “Житомирстандартметрологія”) (далі за текстом - підприємство) в особі генерального
директора Данчук Людмили Петрівни, з однієї сторони (далі - адміністрація), і
профспілковим комітетом ДП “Житомирстандартметрологія” від імені трудового колективу
ДП “Житомирстандартметрологія” (далі - профспілковий комітет).
Разом надалі - Сторони.
1.2.2. Сторони визнають взаємні повноваження, зобов’язання відповідних сторін
Галузевої Угоди на 2021-2025 роки і зобов’язуються дотримуватися принципів соціального
партнерства:
паритетності,
представництва,
рівноправності
сторін,
взаємної
відповідальності, конструктивності та аргументованості при проведенні переговорів щодо
укладання договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення всіх питань, що є
предметом цього договору.
1.3. Сфера дії договору
1.3.1. Положення договору поширюються на всіх найманих працівників
ДП “Житомирстандартметрологія” незалежно від того, чи є вони членами профспілки.
1.3.2. Положення договору є обов’язковими для сторін, що його уклали.
1.3.3. Жодна з сторін протягом дії договору не може в односторонньому порядку
призупиняти виконання прийнятих зобов’язань за договором.
1.3.4. Невід’ємною частиною договору є додатки до нього.
1.4. Термін дії колективного договору та набуття ним чинності
1.4.1. Договір укладено на 2021-2025 роки, він набирає чинності з моменту його
підписання і діє до укладання нового договору.
1.4.2. Договір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування сторін,
що його уклали. .
1.5. Порядок внесення змін та допрвнень до Договору
1.5.1
Зміни і доповнення до договору вносяться за взаємною згодою сторін.
Сторона, яка ініціює внесення змін і доповнень, письмово повідомляє іншу
сторону. Пропозиції розглядаються спільно Сторонами у 10-ти денний термін з дня їх
отримання іншою стороною.

1.6. Порядок і строки доведення змісту колективного договору до працівників
Д П "Житомирстандартметрологія "
1.6.1. Адміністрація та профспілковий комітет доводять зміст договору до всіх
членів трудового колективу ДП “Житомирстандартметрологія” у двотижневий термін з дня
його підписання.
1.6.2. Адміністрація ДП “Житомирстандартметрологія” зобов’язана ознайомити всіх
працівників, що приймаються на роботу з цим колективним договором.

1.7. Повідомна реєстрація колективного договору
1.7.1
Протягом 15 днів з дня підписання договору сторонами, адміністрація по
його до місцевого органу виконавчої влади на повідомну реєстрацію.

Розділ 2. Виробничо-економічна діяльність та розвиток підприємства,
гарантії праці забезпечення продуктивної зайнятості
2.1 Сторони визнають взаємну направленість своєї діяльності на створення умов
для забезпечення стабільної та ефективної діяльності ДП “Житомирстандартметрологія”,
збереження існуючих та створення нових робочих місць.
2.2 Адміністрація зобов’язується:
2.2.1 Своєчасно та в повному обсязі забезпечувати працівників матеріальнотехнічними ресурсами, необхідними для виконання трудових завдань, створення належних
умов праці, здійснювати заходи щодо нарощування обсягів виробництва, робіт і послуг,
стабілізації фінансового стану підприємства, недопущення збитковості, забезпечення
періодичності підвищення кваліфікації працівників підприємства не рідше один раз на 5
років. Для виконання функціональних обов’язків забезпечувати працівників проїзними
квитками на проїзд у громадському транспорті. Для оперативного вирішення виробничих
питань забезпечувати працівників керівного складу та структурні підрозділи мобільним
зв’язком та інтернетом.
2.2.2 Завчасно інформувати профспілку у випадках реорганізації та приватизації
підприємства з наданням інформації про заплановані заходи, пов’язані з ними звільнення
працівників, причини і строки таких звільнень, кількість і категорії працівників, яких це
може стосуватися. Залучати представників профспілкових організацій до участі у роботі
комісій з питань приватизації, реорганізації підприємств.
2.2.3 Проводити роботу щодо подальшого підвищення якості кадрового складу
підприємства шляхом його підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
відповідно до структурних змін та перспектив розвитку; проводити політику по
омолодженню кадрового складу підприємства.
Проводити атестацію керівників структурних підрозділів (заступники генерального
директора, головний бухгалтер, начальники відділень, центрів та відділів) з періодичністю
раз на 3 роки, а також атестацію начальників секторів, заступників начальників відділів,
професіоналів (інженери усіх спеціальностей та категорій, бухгалтери усіх категорій,
економісти усіх категорій, юристи усіх категорій) та фахівців (механік, техніки усіх
категорій) з періодичністю раз на 5 років.
2.2.4 Зобов’язується запроваджувати заходи щодо запобігання масових звільнень з
ініціативи адміністрації понад 4 відсотків чисельності працівників протягом календарного
року. Якщо виникає обґрунтована необхідність скоротити, через які масові звільнення
З

неминучі (більше 4% чисельності працівників протягом календарного року), рішення про це
приймається спільно з профспілковим комітетом , за умови попереднього (не пізніше ніж за
З місяці до намічених дій) письмового повідомлення профспілкового комітету про причини,
терміни і обсяги масового звільнення працівників.
2.2.5 Не допускати необгрунтованих звільнень працівників, які досягли
дередпенсійного віку (за п'ять років до настання пенсійного віку) і сумлінно працюють на
підприємстві, у разі прийняття рішення про скорочення чисельності або штату працівників.
2.2.6 Працівникам, попередженим про звільнення на підставі п.1.ст.40 КЗпП
України, протягом останнього місяця перед звільненням надавати на їх прохання для пошуку
нового місця роботи вільний час з оплатою на рівні посадового окладу.
2.2.7 У випадках прихованого безробіття (скорочена тривалість робочого часу)
зберігати за працівниками підприємства права, пільги та гарантії, передбачені цим
Договором.
2.2.8 Не допускати без попередньої згоди з профспілковим комітетом застосування
запозиченої праці, передачі робочих місць з робіт та професій, які мають постійний характер
х ія виконання сторонніми організаціями та працівниками, які не знаходяться в трудових
=ишосинах з підприємством.
2.2.9 Організовувати та проводити навчання працівників підприємств з питань
трудового законодавства, охорони праці.
2.2.10 Інформувати профспілковий комітет про вжиті заходи за результатами
перевірок контролюючих організацій, що стосуються трудових і соціально-економічних
відносин на підприємстві.
2.3 Профспілковий комітет зобов’язується:
2.3.1 Сприяти зміцненню трудової і технологічної дисципліни в колективах
структурних підрозділів підприємства, підвищенню продуктивності праці, проводити роботу
з працівниками стосовно раціонального та бережливого використання обладнання,
збереження майна підприємства.
2.3.2 Здійснювати контроль за виконанням на підприємстві законодавчих і
нормативних актів з питань зайнятості, надавати працівникам правову допомогу.
2.3.3 Сприяти зміцненню виробничої і трудової дисципліни, утримуватися від
організації страйків з питань, включених до цього Договору, за умов їх вирішення.
2.3.4
Надавати
Мінекономіки
та
Профспілці
машинобудівників
та
приладобудівників України звіти про підсумки соціально-економічної діяльності
підприємств та виконання умов колективного договору за рік, відповідно до затвердженої
ними форми.

Розділ 3. ОПЛАТА ПРАЦІ
ЗЛ Адміністрація зобов’язується:
3.1.1
Установити мінімальний посадовий оклад техніка без категорії, встановлений
ш. рівні місячної тарифної ставки робітника першого розряду зайнятого на інших роботах,
безпосередньо не пов’язаних з основним характером діяльності підприємства, розрахованого
за коефіцієнтом співвідношення 1,35 до законодавчо встановленого розміру прожиткового
мінімуму для працездатних осіб з застосуванням підвищувального коефіцієнта 1,75, а з
01.01.2023 року коефіцієнта - 2,0 (додаток № 1 до Колективного договору).
3.1.2.
Затвердити схеми коефіцієнтів співвідношення місячних посадових окладів
герівників і спеціалістів підприємства (додаток №1 до Колективного договору) розраховану
згдшо з мінімальними коефіцієнтами співвідношень місячних посадових окладів керівників
ті фахівців до посадового окладу техніка без категорії.

3.1.3. Затвердити схеми коефіцієнтів співвідношення місячних посадових окладів
працівників загальних (наскрізних) професій до законодавчо встановленого розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб (додатки № 2, 3 до Колективного договору).
їпдно

3.1.4. Установити розміри доплат і надбавок до тарифних ставок, посадових окладів
з додатком № 6 до Колективного договору.

3.1.5. Преміювання проводиться за результатами роботи за місяць відповідно до
Положення про поточне преміювання за підсумками господарської діяльності працівників
З І ..Житомирстандартметрологія” (додаток №7 до Колективного договору).
3.1.6. Преміювання за виконання особливо важливих робіт проводиться
Положення (додаток №8 до Колективного договору).

згідно

3.2. Сторони зобов’язуються
3.2.1 Встановити мінімальний розмір заробітної плати кожного працівника
(включаючи тих, які виконують некваліфіковану роботу) при додержані встановленої
місячної тривалості робочого часу та виконанні трудових обов'язків (норм праці) не нижче
законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати.
3.2.2 Переглядати на підприємствах посадові оклади та тарифні ставки з місяця, в
к о м у встановлений на законодавчому рівні новий розмір прожиткового мінімуму для
працездатних осіб відповідно до «Положення про оплату праці» (додаток
№9 до
К елективного договору).
3.2.3 Здійснювати заходи по упорядкуванню діючих норм і нормативів праці, систем
матеріального заохочення тощо, з метою зростання частки основної заробітної плати у
;егедній заробітній платі до 70%.
3.2.4 Здійснювати оплату праці працівників, що виконують роботи не властиві
геновній діяльності підприємства, з дотриманням норм і гарантій, передбачених галузевими
Угонами тих галузей, до яких ці роботи відносяться за характером роботи.
3.2.5 Працівникам, попередженим про подальше звільнення п.1 ст.40 КЗпП України
ппи перегляді форм, систем, розмірів оплати праці підвищувати розміри тарифних ставок
іпосадових окладів) у тому порядку, як і для всіх інших працюючих на підприємстві.
3.2.6 Проводити зміни форм, систем оплати праці, преміювання, встановлення
систем надбавок та доплат працівникам ДП «Житомирстандартметрологія» на умовах,
визначених в колективному договорі, за обов'язковим погодженням з профспілковим
жп мітетом.
3.2.7 Для збільшенім продуктивності праці, стимулювання працівників, які
заправляються у відрядження, оплату праці за виконану роботу здійснюється відповідно до
умов, визначених відповідно до «Положення про оплату праці» (додаток
№9 до
Колективного договору).
3.2.8 Забезпечити:
-

встановлення частки основної заробітної плати на рівні, не менш ніж досягнутому на

1 січня поточного року;
- здійснення заходів спрямованих на збільшення частки заробітної плати в валових
іггратах з реалізованої продукції, робіт, послуг;
- виплату винагороди за вислугу років (у межах фінансової спроможності) згідно з
хеложенням, прийнятим на підприємстві (додаток №5 до Колективного договору);
- захист купівельної спроможності працівників підприємства шляхом:
а) індексації заробітної плати відповідно до чинного законодавства;

б) підвищення тарифних ставок (посадових окладів) та інших виплат, у зв’язку з
інфляцією;
в) компенсації втрат, пов’язаних з порушенням термінів виплати заробітної плати,
згідно із законодавством.
3.2.9 Здійснювати виплату заробітної плати не рідше двох разів на місяць через
проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів
після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.
Виплату заробітної плати працівникам здійснювати два рази на місяць:
- аванс - 20 числа місяця повинен бути не менше оплати за фактично відпрацьований
час з розрахунку тарифних ставок (посадового окладу) працівників;
- остаточний розрахунок за місяць - 5 числа наступного за розрахунковим місяця з
задачею розрахункових листів. Якщо дата виплати припадає на вихідний або святковий
нень, то виплата здійснюється в найближчий робочий день до дати виплати. Як виняток
строки заробітної плати можуть бути змінені за наявності об’єктивних причин, незалежних
ід адміністрації.
Виплачувати заробітну плату працівникам за весь час щорічної відпустки не пізніше
ггдг за 3 дні до початку відпустки. За наявності об’єктивних причин виплата може
проводитись пізніше.
Здійснювати оплату роботи в надурочний час, вихідні, святкові та неробочі дні у
н-зрядку та із дотриманням вимог, передбачених законодавством. Сумарний облік роботи в
надурочний час, вихідні, святкові та неробочі дні проводити щоквартально.
Здійснювати виплату заробітної плати працівникам у грошових знаках, що мають
енний обіг на території України.
При наявності заборгованості по заробітній платі розробляти графіки погашення
:а5оргованості.
Заробітну плату керівнику за відповідний період виплачувати за умови відсутності
заборгованості із заробітної плати за цей період усім працівникам.
3.2.10 За наявності коштів надавати:
- матеріаіьну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки
посадового окладу;

в розмірі

- матеріальну допомогу працівникам;
- одноразові заохочувальні виплати працівникам;
- при звільненні у зв ’язку з виходом на пенсію (стаж роботи на підприємстві більше 5
років - 1 посадовий оклад; стаж роботи на підприємстві 20 років і більше - 3 посадових
склади);
- до ювілейних дат (30, 40, 50, 60 років) та пам’ятних дат, пов’язаних з трудовою
: ї-ть:-::стю одноразову премію в розмірі 1/2 посадового окладу;
- при нагородженні Почесним знаком ДП
«Житомирстандартметрологія» «За
згідно
Положення
про
нагородження
Почесним
знаком
X I .^--їггомирстандартметрологія” „За заслуги” (додаток №10 до Колективного договору)
ТЛ т НаЯВНОСТІ коштів, з віднесенням їх до витрат.
~ рн умові перевиконання планових показників, при наявності коштів виплачувати
ї ї - : т ім в: премії (в т.ч. згідно «Положення про виплату винагороди працівникам
~
‘ ■гто мирстанд артметрол о гі я» за підсумками роботи за рік» (додаток № 11 до
Кіт і п і щ його договору), а також премії до державних свят України, премії до професійних
з •” 1 - • працівників стандартизації та метролог:: та інших професійних свят України, до
І*.* :~ ::-:иха України - ’-1 жовтня, до М:т:- .-.г: д:--:ого жіночого дня - 8 березня, та інших

державних свят працівникам штатного складу, крім працівників які знаходяться у відпустці
по догляду за дитиною та сумісників, з віднесенням цих виплат на витрати.

3.3 Профспілковий комітет зобов’язується:
3.3.1 Здійснювати громадський контроль за додержанням на підприємстві
законодавства про оплату праці, в тому числі, за своєчасною виплатою заробітної плати.
3.3.2 Оплату простоїв не з вини працівника, проводити у відповідності до чинного
законодавства, але не нижче 2/3 тарифної ставки (посадового окладу).
3.3.3 Представляти, захищати і відстоювати права та інтереси працівників
підприємства в питаннях оплати праці на всіх рівнях державного управління, у відносинах з
адміністрацією, в комісіях з трудових спорів та судах, надавати консультації та правову
допомогу працівникам -членам профспілки у захисту їх прав з питань оплати праці.

Розділ.4. Трудові відносини, режим праці та відпочинку
А дмін істрація зо бо в ’язу ється:
4.1. Укладати трудові договори з працівниками в порядку, передбаченому чинним
законодавством України, під розпис ознайомлювати працівників з наказом про прийняття їх
за роботу.
Застосовувати контрактну форму при прийнятті на роботу тільки у випадках,
■взначених законами України про працю.
4.2. Встановити в ДП “Житомирстандартметрологія” п ’ятиденний робочий тиждень
з нормальною тривалістю робочого часу працівників 40 годин на тиждень та з двома
згід н и м и днями: субота, неділя.
Скорочувати на одну годину тривалість робочого часу напередодні святкових і
яеробочих днів.
4.3. Встановити такий режим робочого часу:
- початок роботи 8.30
- перерва на обід 13.0 0 -1 3 .3 0
- закінчення роботи 17.15 (у п ’ятницю - 16.00)
4.4. Для працівників охорони розробляти за погодженням з профспілковим
■гаспетом графіки чергування з додержанням місячної тривалості робочого часу.
4.4.1.
Для окремих категорій працівників підприємства встановити гнучкий режим
робочого часу з додержанням загальної тривалості робочого часу, встановленої чинним
Жа ійодавством.
4.5. Встановити скорочену тривалість робочого часу для категорій працівників,
»• : -нчених законодавством.
4.6. За взаємною згодою з працівником встановлювати для нього неповний робочий
«вс день, тиждень) в порядку і на умовах, визначених законодавством.
4.7. Встановити працівникам щорічну основну відпустку тривалістю не менше 24
.тарних дні.
4.8. Надавати щорічні додаткові оплачувані відпустки працівникам:
- за роботу в шкідливих умовах праці (Додаток №12 до Колективного договору);
- за роботу з ненормованим робочим днем (Додаток №13 до Колективного
ж говору).

4.9. Надавати додаткові оплачувані відпустки за рахунок чистого доходу
підприємства (без зменшення щорічної відпустки) тривалістю 3 календарних дні без
[•рахування вихідних, у випадках:
- народження дітей (батькові);
- проводів на військову службу (дітей);
- шлюбу працівника або його дітей;
- смерті чоловіка (дружини) або близьких родичів (батьків, сестер, братів, дітей);
- для батьків, діти яких навчаються в 1-4 та випускних класах надавати один день
: нлачуваної відпустки у перший та останній день навчального року;
- працівникам, які беруть участь у регіональних, галузевих і всеукраїнських
портивних змаганнях та творчих конкурсах.
4.10. Жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років, або дитину інваліда,
особі, яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у
течу числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка
вз*ла дитину під опіку, за їх бажанням надавати раз на рік додаткову оплачувану відпустку
ггизалістю 10 календарних днів без урахування святкових та неробочих днів.
4.11. Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини
г пь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менпте 14
Епеядарних днів згідно зі ст. 12 Закону “Про відпустки”.
4.12. У разі виробничої необхідності, залучати окремих працівників до роботи у
ж ^ідні дні згідно із законодавством за погодженням з профспілковим комітетом.
4.13. У разі фінансової спроможності проводити заходи щодо святкування
ар:*фесійних свят, Всесвітнього дня якості тощо.
4.14. Забезпечення рівних можливостей щодо реалізації прав і свобод людини та
громадянина відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії
ЛЕСжрнмінації в Україні».
Профспілка зобов'язується:
4.15 Забезпечити дотримання працівниками трудової та виробничої дисципліни,
■разил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, своєчасного і повного виконання
рсззоряджень адміністрації, які не суперечать Законам України і не несуть загрози здоров’ю
■з юігтю працівників, трудових та функціональних обов’язків.

Розділ 5. Умови та охорона праці
З метою створення здорових та безпечних умов праці на підприємстві адміністрація
ш ' <5'язується:
5.1. Виконати заходи щодо підготовки приміщень структурних підрозділів
■пприємства до роботи в осінньо-зимовий період у термін до 1 жовтня поточного року,
[ісезп еч и ти протягом цього періоду стійкий температурний режим у приміщеннях.
5.2. При укладанні трудового договору проінформувати під розпис працівника про
"зн праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів,
*~*іві наслідки їх впливу на здоров’я, а також про його права на пільги та компенсації за
«оту в таких умовах (ст.29 КЗпП України, ст.5 Закону України «Про охорону праці»).

5.3. Проводити атестацію робочих місць за умови праці та за їх результатами
зживати заходів щодо покращення умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення
працівників та надання їм відповідних пільг і компенсацій (Закон України «Про охорону
лраці»ст.7).
5.4. Згідно норм та інших нормативних документів, безкоштовно забезпечувати
працівників, які працюють на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а
також на роботах, пов’язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих
температурних умовах спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального
їіхпсту за встановленими нормами (додаток №14) (КЗпП ст. 163, ст.8 Закону України «Про
: ворону праці»), встановлювати скорочений робочий тиждень працівникам, зайнятим на
роботах у шкідливих умовах та (або) доплату до посадового окладу (додаток №19).
5.5. Забезпечити за рахунок коштів підприємства своєчасну заміну або ремонт
спецодягу і спецвзуття, що стали непридатними до закінчення встановленого терміну їх
=*:сіння з незалежних від працівника причин (КЗпП ст.164, ст.8 Закону України «Про
сторону праці»).
5.6. Забезпечувати безкоштовно працівників, які працюють зі шкідливими умовами
зг 2лі. молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами (додаток №4 до
І Колективного договору) (КЗпП ст.166, Пост. №731-П-13 від 16.12.1987р., ст.7 Закону
УтгаГни «Про охорону праці»)-.
5.7. Забезпечувати працівників питною водою.
5.8. Працівникам, які працюють на роботах, пов’язаних із забрудненням, видавати
везл>штовно за встановленими нормами мило. На роботах, де можливий вплив на шкіру
■штллнво діючих речовин, безкоштовно видавати за нормами миючі та знешкоджуючі засоби
Сиснзток №15 до Колективного договору) (КЗпП ст.165, ст.8 Закону України «Про охорону
5.9. За рахунок коштів підприємства здійснювати проведення попереднього (при
щрЕзняггі на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів
ж ж нзників, зайнятих на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, де є
я г г х о а у професійному доборі, а також осіб віком до 21 року щорічного медичного огляду.
Забезпечити виконання рекомендацій і висновків медичної комісії за результатами
т л я —/ працівників (КЗпП ст.169, ст.17 Закону України «Про охорону праці»),

1

5.10.
При своєчасному проходженні працівником підприємства періодичного
; ■тхлу зберігати за ним середній заробіток на встановлений час проходження медогляду.

Не допускати до роботи працівників, які без поважних причин ухиляються від
щ еігн ж ен н я обов’язкового медогляду.

І

5.11. Організувати за рахунок коштів підприємства на прохання працівника або з
■ и с э :: -ініціативи позачерговий огляд, якщо працівник вважає, що погіршення стану його
Ю то : :• - зумовлене умовами праці (ст.17 Закону України «Про охорону праці» ).

5.12. Працівників, які потребують за станом здоров’я надання легшої роботи,
Д р ш и и г а , за їх згодою тимчасово або без обмеження строку на іншу роботу у
В ш : ї -Л-: тсті 3 медичним висновком.
Оплату праці у таких випадках проводити згідно з чинним законодавством.
5.13. Проводити щомісячний розгляд справ з охорони праці, забезпечити створення
Ь р г о : -з--ех та безпечних умов праці, вжиття необхідних заходів щодо профілактики
^ ■ р о б єи ч о го травматизму та професійної захворюваності і відповідальність низової ланки
masz -e r - >технічних працівників підприємств за виконання посадових обов’язків з охорони

5.14. Забезпечувати належне утримання та комплектування аптечок необхідними
медикаментами.
5.15. Проводити спільно з профспілковою стороною своєчасне розслідування та
зести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
Забезпечити безумовне виконання запропонованих комісією з розслідування
недіасного випадку на виробництві організаційно-технічних заходів по кожному нещасному
зхпадку.
5.16. Проводити щоквартально за участю представника профспілкового комітету
аиаяіз причин виникнення нещасних випадків на виробництві (у разі наявності).
Надавати профспілковому комітету на його запит необхідну звітну інформацію
т» інші документи з охорони праці.
5.17. Виплачувати за рахунок підприємства одноразову матеріальну допомогу
ір*лівнику, який отримав виробничу травму при виконанні ним трудових обов’язків, без
сгдпьОЇ втрати працездатності у таких розмірах:

Термін непрацездатності
(за листом непрацездатності
календарні дні, місяці)
від 1 дн. до 10 дн.
від 10 дн. до 20 дн.
від 20 дн. до 1 місяця
від 1-го до 2-х місяців
більше 2-х місяців

Розмір матеріальної допомоги
(умовно: у відсотках від гарантованої
мінімальної зарплати)
20
70
100
200
300

Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що нещасний
шпддок трапився внаслідок невиконання потерпілим нормативних актів про охорону праці,
р г э с р одноразової допомоги може бути зменшено у порядку, що визначається за спільним
■ииенням керівника та профкому, але не більше як на 50% (додаток №16 Колективного
рвгзвору) (ст.9 Закону України «Про охорону праці» ).
5.18. Зберігати середню заробітну плату за працівником підприємства на період
іннення роботи, якщо створилась виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи
*5'я. або працівників, які його оточують і навколишнього середовища. Факт наявності
ї ситуації підтверджується спеціалістом з охорони праці підприємства за участю
ттавника профспілки, а в разі виникнення конфлікту - відповідним державним органом
ТУ за охороною праці за участю представника профспілки (КЗпП ст.153, ст.6 Закону
дни «Про охорону праці»),
5.19. Виділяти кошти у розмірі не менше 0,5% від фонду оплати праці за
„ д н ій рік, на виконання
комплексних заходів щодо досягнення встановлених
ставів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня
сксеи праці,
запобігання
випадкам виробничого
травматизму,
професійного
:рювання, аваріям і пожежам ( Додаток 17),
5.20.

Відповідно
до
чинного
законодавства
забезпечити
здійснення
державного соціального страхування працівників підприємства від
-них випадків на виробництві та професійних захворювань (ст.5 Закону України «Про
т у праці»).

тбяоооов’язкового

5.21. У період епідемій (епідемічна небезпека, карантин) або загрози їх виникнення,
запровадити профілактичні та протиепідемічні заходи для запобігання захворювань
градівників підприємства (додаток № 20).
За рахунок коштів підприємства організувати придбання протиепідемічних засобів
індивідуального захисту і дезінфекції.
За наявності прибутку надавати матеріальну допомогу працівникам на лікування та
чедичне обслуговування (щеплення, тестування на наявність хвороби та інше).
5.22. З набуттям чинності законодавства щодо загальнообов’язкового державного
геніального медичного страхування, запровадити медичне страхування працівників
підприємства за рахунок коштів підприємства.
5.23. За рахунок коштів
підприємства проводити навчання представників
пгс*±>спілки та спеціалістів з охорони праці, комісії по розслідуванні нещасних випадків,
—-—?яяти вільний від основної роботи час із збереженням заробітної плати.
5.24. Брати участь у розробці та перегляді нормативно-правових актів з охорони
■ р аз.
Працівники підприємства зобов’язуються:
5.25. Знати та виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці,
др ізила експлуатації машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, правил
ж зедж ення із шкідливими та небезпечними речовинами.
5.26. Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також п р о б езп еку і з д о р о в ’я
■■ючуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт або під час перебування на території
■«дггиемства чи Замовника.
з

5.27. Використовувати засоби індивідуального та колективного захисту у випадках,
:і : вчених законодавством.

5.28. Проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці в порядку та у
■ в іх и , встановлені Положенням про навчання і перевірку знань з питань охорони праці,
гдженому на підприємстві.
5.29. Проходити у встановленому порядку та у строки попередній та періодичні
гаї огляди.
5.30. Дбайливо та раціонально використовувати майно підприємства, не допускати
■: пп<одження чи знищення.
:>.31. За невиконання вимог пунктів 5.25-5.30 Адміністрація має право притягати
до дисциплінарної та фінансової відповідальності.

ч е іи п в

Профспілкова сторона зобов’язується:
5.32. Здійснювати контроль за дотриманням адміністрацією законодавства про ОП,
--ям безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно■«тгвах умов праці, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими
індивідуального та колективного захисту та вносити відповідні подання керівнику
ємства.
У разі виявлення порушень вимагати їх усунення (КЗпП ст.160, ЗпОП ст.8,13).
5.33. Направляти своїх представників для роботи у комісіях з перевірки знань з
праці у посадових осіб.

5.34. Інформувати працівників про їх права і гарантії в сфері охорони праці, зміни в
законодавстві з охорони праці, проводити навчання, надавати консультації працівникам
підприємства з питань охорони праці.
5.35. У разі загрози життю або здоров’ю працівників вимагати від адміністрації
негайного припинення робіт на робочих місцях, дільницях, лабораторіях на час, необхідний
д л усунення цієї загрози.
5.36. Здійснювати контроль за наданням пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і
небезпечних умовах, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю працівника.
Брати участь:
5.37. У розробці та контролі виконання комплексних заходів щодо поліпшення стану
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища підприємства.
5.38. Опрацюванні, прийнятті, перегляді та скасуванні нормативно-правових актів з
: :рони праці.
5.39. Розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань, аварій на виробництві.
5.40. Прийнятті в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих об’єктів та
р К 'о х ів соціально-культурного і побутового призначення.
5.41. Розробляти на підприємстві при необхідності заходи із запобігання
л ссгрен ню епідемії ВІЛ/СНІДу, пандемії коронавірусу та туберкульозу у виробничому
сгтеповищі, недопущенні випадків дискримінації працівників з такими захворюваннями.

Розділ 6. Робота з молоддю
6.1. Адміністрація та профспілковий комітет зобов’язуються здійснювати заходи
_з: залучення молоді на підприємство, її закріплення на роботі, навчання та підвищення її
■гяаості у врегулюванні виробничих і соціальних відносин.
6.2. Адміністрація зобов’язується ознайомлювати молодь при прийнятті на роботу із
ж гоезою угодою, Колективним договором, Правилами внутрішнього трудового
'сзоку, правилами і інструкціями з безпеки праці, інструкціями з питань надзвичайних
■здій, положенням про структурний підрозділ та функціональними обов’язками.
6.3. Адміністрація зобов’язується здійснювати заходи щодо професійного
.влення молодих працівників, створення резерву кадрів із числа молодих працівників.
6.4. Адміністрація зобов’язується створювати належні умови для навчання молоді
кдриву від виробництва, закріплювати за молодими працівниками наставників із складу
:к .кваліфікованих кадрових працівників.
6.5. Профспілка зобов’язується залучати молодь до участі у раціоналізації та
- ілництві , до участі у святкових та культурно-спортивних заходах.
6.6. Адміністрація зобов’язується при фінансовій спроможності підприємства
гги одноразову допомогу за рахунок чистого прибутку підприємства та цільові позики
^ннкам та молодим сім’ям (додаток №18 до Колективного договору).

Розділ 7. Соціальні пільги та гарантії
Адміністрація зобов'язується:
7.1. Надавати одноразову допомогу сім’ї працівника загиблого на виробництві з
ш я н підприємства, а також внаслідок смерті від професійного захворювання.
7.2. Надавати матеріальну допомогу працівнику, який втратив працездатність з вини
т ~~рисмства.
7.3. Надавати одноразову допомогу сім’ї працівника померлого від загального
захворювання або нещасного випадку в побуті, а також відшкодування (повне або часткове)
і і*": раї на поховання.
7.4. Надавати одноразове грошове заохочення працівникам при звільненні у зв’язку
із етходом на пенсію за віком, за умовами звільнення працівника у місячний термін з дня
івсїгтзення пенсійного віку згідно з чинним законодавством України (в т.ч. для пенсії за
ніг: ч на пільгових умовах згідно з чинним законодавством України ).
7.5. Надавати матеріальну допомогу працівникам при наданні щорічної відпустки в
з с з с р і посадового окладу.
7.6. З вагомих причин надавати працівникам підприємства для особистих цілей
аг~:<чобЬьний транспорт, з оплатою за готівковий рахунок або вирахуванням із заробітної
7.7. Запровадити добровільне довгострокове страхування працівників підприємства,
р п с г з яких пов’язана з відповідними ризиками за рахунок коштів підприємства.
7.8. При необхідності збільшувати розмір добових на відрядження з дозволу
".9. За рахунок коштів профспілкового комітету проводити закупівлю новорічних
ши:,._т;; -::<ів для дітей працівників.
^.10. За рахунок прибутку, надавати додаткові, у порівнянні з чинним
:- :давством, соціальні гарантії, пільги та компенсації працівникам:
- які були призвані з резерву на військову службу під час мобілізації у період
ісзення АТО, ООС, участникам бойових дій;
- які отримали поранення у зоні проведення АТО, ООС та сімей працівників, які
псш під час проведення АТО, ООС;
7.11.
За наявності чистого прибутку, за погодженням з профспілковим комітетом
надаватися матеріальна допомога колишнім працівникам-пенсіонерам у зв’язку із
звніга обставинами, на оплату лікування, до ювілейних та святкових дат.
.12. Для забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами оплачувати навчання
а в підприємства у вітчизняних вищих або професійно-технічних закладах за
*шсж коштів підприємства згідно з договором між підприємством та навчальним

аом.
Профспілка зобов ’я зується:
~.11. Сприяти проведенню сімейного відпочинку та оздоровленню працівників і
1т сімей.
'.1 2 . Здійснювати контроль за своєчасною та повною сплатою адміністрацією
внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з
-озою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням,
гним матеріальним забезпеченням та наданням соціальних послуг працівникам за цим
: : щального страхування.
“.13. Здійснювати, у складі комісії підприємства із соціального страхування,
дД.ть за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою роботодавцем за рахунок
ік Зонду соціального страхування матеріального забезпечення застрахованим особам.

Розділ 8. Гарантії діяльності профкому
8.1. Права профспілкового комітету визначаються Законами України, Генеральною
Угодою, Статутом, колективним договором, Галузевою угодою.
Адміністрація підприємства зобов ’язується:
8.2. Надавати профспілковому комітету безкоштовно необхідні для його діяльності
шойэсшення з необхідним обладнанням, опаленням, освітленням, охороною, засобами
в і к у , в разі необхідності надавати транспорт.
8.3. Забезпечити організацію безготівкової системи збору профспілкових внесків,
іЕЕтралізовано через бухгалтерію з перерахуванням зібраних внесків на рахунок
іосссш лкового комітету не пізніше 3 банківських днів після виплати заробітної плати.
8.4. Сприяти у навчанні профспілкових працівників за рахунок коштів підприємства
г ~ : - ?м до 6 календарних днів.
8.5. Надавати профспілковому комітету (на його запит) інформацію з питань оплати
— : в праці працівників, а також соціально-економічного розвитку підприємств та
і
-:шня колективних договорів і Угоди.
8.6. Надавати членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх
ш гобеи чих чи службових обов'язків, вільний від роботи час для виконання громадських
«псе хзків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних
~ : : гілкових органів.
8.7. Забезпечувати профспілковому комітету можливість безперешкодного
■^віхування та огляду місць роботи на підприємстві, де працюють члени Профспілки.
8.8. Відраховувати профспілковому комітету щомісячно грошові кошти на
■ рсаехн н я культурно-масової, фізкультурної і оздоровчої роботи в розмірі не менше 0,7
■вжгтжз фонду оплати праці відповідно до статті 250 Кодексу законів про працю України.
8.9. На принципах соціального партнерства проводити зустрічі і інформувати
^ р в ш ? м про плани і напрями розвитку, забезпечувати участь представників профкому в
L2X з питань, що торкаються трудових і соціально-економічних прав та інтересів
і -ггосів підприємства.
8.10. Встановити доплату в розмірі до 20% посадового окладу голові та скарбнику
ірстлкового комітету підприємства, не звільненим від своїх виробничих чи службових
тзжів. за виконання ними обов’язків голови профкому та скарбника, при фінансовій
ості.

Розділ 9. Контроль за виконанням колективного договору
та відповідальність Сторін
Сторони домовились:
9.1. Здійснювати контроль за виконанням Договору постійно діючою
~ і ронньою комісією.
92. Розглядати підсумки виконання умов Договору один раз на рік на загальних
“ Г іЦ ІВ Н И К ІВ .

9.3. При виявленні порушень виконання Договору зацікавлена Сторона письмово
іншу сторону. Після одержання подання питання вирішується в строк не пізніше
тижнів на засіданні постійно діючої двохсторонньої комісії
9.4. Контроль за виконанням Договору здійснює також трудовий колектив
_£мства, члени якого можуть звернутись по суті питання до комісії або до осіб, що
їли Колективний договір.
9.5. Сторона, яка підписала Колективний договір, несе безпосередню
з_:з-тьність за виконання взятих зобов’язань згідно чинного законодавства.
9.6. Даний Договір складено у трьох оригінальних примірниках і зберігаються у
.- -

і,
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ДОДАТКИ:
Схема коефіцієнтів співвідношення місячних посадових окладів спеціалістів і
службовців ДП "Житомирстандартметрологія" до посадового окладу техніка без
отегорії.
Схема коефіцієнтів співвідношення робітників (водіїв автомобільних засобів)
ПЛ ''Житомирстандартметрологія" до мінімальної заробітної плати.
Схема коефіцієнтів співвідношення місячних посадових окладів працівників загальних
наскрізних) професій ДП "Житомирстандартметрологія" до мінімальної заробітної
плати.
Перелік професій і посад працівників, яким видається безоплатно молоко або рівноцінні
»ому продукти, лікувально-профілактичне харчування.
П : ложення про умови виплати винагороди за безперервний стаж роботи працівникам
ПИ Житомирстандартметрологія".
Перепік
доплат
і
надбавок
до
посадових
окладів
працівників
~ Житомирстандартметрологія".
Положення про поточне преміювання за підсумками господарської діяльності
градівників ДП "Житомирстандартметрологія".
ложення про преміювання працівників підприємства за виконання особливо важливих

А ~~: соження про оплату праці працівників ДП "Житомирстандартметрологія".
Іі “ ; : гження про нагородження Почесним знаком ДП "Житомирстандартметрологія".
Положення про виплату працівникам ДП "Житомирстандартметрологія" винагороди за
іпг-лікам и роботи за рік.
С І Перелік посад працівників ДП "Житомирстандартметрологія", яким надається щорічна
о: лзтхова оплачувана відпустка за роботи в шкідливих умовах праці.
Перелік посад працівників ДП "Житомирстандартметрологія", яким надається щорічна
іппаткова оплачувана відпустка за особливий характер праці - ненормований робочий
Перелік професій і посад працівників, яким видається безплатно спецодяг, спецвзуття та
.т п з засоби індивідуального захисту.
Перелік професій і посад працівників, яким видається безплатно мило, миючі та
ієежш джую чі засоби.
П ірілок зменшення розміру одноразової допомоги, яка надається потерпілому від
«гласного випадку на виробництві, якщо нещасний випадок трапився внаслідок
їс-їР^хонання потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці.
Зігчспексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та
«робимчого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання
«италкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам в
~ г~-';ггомирстандартметрологія" на 2021-2025 роки.
П
-оння про надання позики співробітникам ДП "Житомирстандартметрологія".
П ергпк посад працівників ДП "Житомирстандартметрологія", зайнятих на роботах в
ддт л я кил умовах праці, яким встановлено скорочений робочий тиждень 36 годин.
Перїлок профілактичних та протиепідемічних заходів для запобігання захворювань
азвшозників підприємства у період епідемій (епідемічна небезпека, карантин) або
■тре за їх виникнення.
Генеральний директор
л
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СХЕМА
коефіцієнтів співвідношення місячних посадових окладів
спеціалістів і службовців ДП "Житомирстандартметрологія"
до посадового окладу техніка без категорії
Л

1П
а

*
3
*
4.
4,

9.

12.

I
і
«

15.
№

ш
И.

з.

Найменування посад
Генеральний директор
Заступник генерального директора, головний бухгалтер
Директор філіалу
Головний інженер
Головний науковий співробітник, менеджер з питань регіонального
розвитку
Начальник відділення, центру
Начальники основних відділів
Помічник керівника
Начальники секторів (служб), бюро, які входять до основних відділів
Начальники відділів: експлуатаційно-технічного, юридичного, відділу
кадрів, організаційного забезпечення та контролю, матеріальнотехнічного забезпечення, комп’ютерних технологій
Начальник господарського відділу
Провідні інженери: із стандартизації, з метрології, програміст, з
охорони праці, провідні фахівці із сертифікації
Провідні: хімік, бактеріолог
Інженери: із стандартизації, з метрології, із сертифікації, програміст,
уповноважений з антикорупційної діяльності, хімік, бактеріолог:
1 категорії
2 категорії
Провідні інженери інших спеціальностей: економіст, бухгалтер,
юрисконсульт, референт
Інженери інших спеціальностей: економіст, бухгалтер, юрисконсульт
. категорії
_ категорії
Інженери всіх спеціальностей: економіст, бухгалтер, юрисконсульт,
механік, фахівець із публічних закупівель, хімік, уповноважений з
інтикорупційної діяльності, інспектор з кадрів, адміністратор
системний
Старший лаборант, секретар керівника
Техніки всіх спеціальностей:
Технік 1 категорії
Технік 2 категорії
Технік всіх спеціальностей, лаборант

Коефіцієнти
співвідношення
мін. - макс.
за контрактом
3,20 - 4,80
2,35-3,53
2,30-3,45
2,30 - 3,45
2,20 - 3,30
2,20 - 3,30
1,90-2,85
2,00-3,00
2,00-3,00

1,60-2,40
1,86-2,79
1,86-2,79

1,80-2,70
1,66-2,49
1,86 - 2,79
1,80-2,70
1,66-2,49
1,63-2,45
■
1,25 - 1,88

1

1,25-1,88
1,10-1,65
1,00-1,50

Посадові оклади заступникам керівників структурних підрозділів встановлюються
> 1 5 1з нижче посадового окладу відповідного керівника.

СХЕМА
коефіцієнтів співвідношення місячних посадових окладів
водіїв автотранспортних засобів до законодавчо встановленого
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

V.
ап

іі .

V.
ти

1

В одії автотранспортних засобів
(легкових автомобілів)
Клас автомобіля

Особливо малий і малий

Робочий обсяг двигуна
(в літрах)

Коефіцієнти
співвідношення
мін. - макс.

до 1,8

2 ,1 4 -3 ,2 1

Середній

від 1,8 до 3,5

2 ,2 2 -3 ,3 3

Великий

від 3,5

2 ,3 3 -3 ,5 0

Водії автотранспортних засобів
(вантажних автомобілів)
Вантажопідйомність
Група автомобілів
автомобілів (в тонах)

2 група (вантажні
спеціалізовані та
спеціальні автомобілі)

Механік

Коефіцієнти
співвідношення
мін. - макс.

до 1,5

2 ,3 8 -3 ,5 7

вище 1,5 до 3

2 ,4 7 -3 ,7 1

вище 3 до 5

2 ,6 7 -4 ,0 1

вище 5 до 7

2 ,8 5 -4 ,2 8

вище 7 до 10

2 ,9 8 -4 ,4 7

вище 10 до 20

3 ,2 2 -4 ,8 3

вище 20 до 40

3 ,3 3 -5 ,0 0

М.М. Мазур

Т.В. Ковальчук

СХЕМА
коефіцієнтів співвідношення місячних посадових окладів працівників
загальних (наскрізних) професій ДП "Житомирстандартметрологія" до
законодавчо встановленого розміру прожиткового
мінімуму для працездатних осіб

.V*
^

Найменування посад

Коефіцієнти
співвідношення
мін. - макс.

1.

Завідувач канцелярії

3,024 - 4,536

2.

Діловод

2,214-3,321

3.

Завідувач господарства

2 ,4 2 0 -3 ,6 3 0

4.

Двірник

1 ,714-2,571

5.

Прибиральник службових приміщень

1 ,714-2,571

6.

Сторож

1 ,714-2,571

7.

Опалювач

1 ,714-2,571

ПЕРЕЛІК
професій і посад працівників, яким видається безоплатно молоко або
рівноцінні йому продукти, лікувально-профілактичне харчування

ПТІ

Назва посад, професій
Начальник випробувальної лабораторії

-

Заступник начальника випробувальної
лабораторії
Начальники секторів випробувань
харчової продукції, випробувань
промислової продукції, молекулярногенетичних досліджень ГМО
Провідні інженери, інженери 1 та 2
категорії та інженери, техніки усіх
категорій секторів випробувань харчової
продукції, випробувань промислової
продукції, молекулярно-генетичних
досліджень ГМО

Найменування
продуктів харчування
молоко або рівноцінні
харчові продукти
молоко або рівноцінні
харчові продукти
молоко або рівноцінні
харчові продукти

молоко або рівноцінні
харчові продукти

” Закону України „Про охорону праці”, ст. 91 та ст.166 КЗпП

Провідний інженер з охорони праці

Норма
видачі в
день, л
0,5
0,5
0,5

0,5

О ГОДЖЕНО:
Г: :

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Генеральний директор
гандартметрологія"

комітету
метрологія"

Л.П. Данчук

ченко
"

" 1 __________2021 р.

||

ПОЛОЖЕННЯ
про умови виплати винагороди за безперервний стаж роботи
працівникам ДП "Житомирстандартметрологія"
Де Положення розроблено відповідно до Закону України "Про оплату праці", з
•занням положень Методичних рекомендацій щодо організації матеріального
г-лювання праці працівників підприємств і організацій, рекомендованих наказом
істерства праці та соціальної політики від 29.01.2003 №23, а також рекомендацій щодо
зчення у колективних договорах порядку виплати винагороди за безперервний стаж роботи
иліриємствах сфери технічного регулювання України, які належать до сфери управління
гтерства економічного розвитку і торгівлі України з метою закріплення кваліфікованих
з та додаткового матеріального стимулювання працівників.
Положенням визначається порядок та умови виплати винагороди за безперервний стаж
■а працівникам підприємства.
1. Право на отримання винагороди та її розмір
1.1 Винагорода за безперервний стаж роботи нараховується у вигляді щомісячної
~і _-ун до посадового окладу при наявності фінансової спроможності підприємства.
1.2 Сума надбавки конкретному працівникові нараховується у відсотках до посадового
- в залежності від стажу роботи на підприємстві та виплачується щомісячно:
Безперервний стаж роботи на
підприємстві, що дає право на
одержання винагороди за вислугу років
від 3 до 5 років
від 5 до 10 років
від 10 до 15 років
від 15 до 20 років
від 20 до 25 років
понад 25 років

Мінімальний розмір щомісячної
надбавки у відсотках місячного
посадового окладу
5,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0

13 Виплати надбавок відносяться до складу витрат платника податку.

2. Порядок обчислення стажу роботи, який дає право на отримання винагороди
1.1 До стажу роботи, який дає право на отримання винагороди, зараховується увесь час
гегервної роботи на підприємстві, а також час, коли працівник не працював, але за ним
із чинним законодавством, зберігалося місце роботи, посада та заробітна плата
:стю, або частково).
2.2 Документами для визначення стажу роботи є трудова книжка та інші документи, які,
:<:зідно до чинного законодавства, підтверджують стаж роботи.

2-3 В стаж безперервної роботи, що дає право на одержання винагороди, включається
- зегссл дійсної строкової військової (альтернативної) служби працівника, якщо він був
■ргзд^ягий на службу з підприємства і був прийнятий на роботу на нього впродовж трьох
із після звільнення в запас;
період навчання працівника, за направленням підприємства, на курсах з підготовки,
гептпготовки та підвищення кваліфікації кадрів з відривом від виробництва, якщо після їх
□нчезня працівник повернувся на підприємство, з якого отримав направлення;
період роботи працівника за межами України, якщо перед службовим направленням за
ой він працював на Підприємстві, та впродовж двох місяців після повернення розпочав
~ на Підприємстві;
|» період відпустки
працівника
-льох років, а у виняткових
домашній догляд, період
істю, визначеною у медичному

по догляду за дитиною
до
досягнення нею
випадках, якщо за медичними показаннями дитині
додаткової відпустки без збереження заробітної плати
висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною віку

років.
2-і Стаж роботи, що дає право на отримання винагороди за вислугу років, не
ся, але час перерви у цей стаж не зараховується у таких випадках:
пннинятті на роботу, вперше після виходу на пенсію, пенсіонерів, раніше звільнених на
за віком, якщо вони раніше отримували винагороду за вислугу років. Пенсіонерам, які
гаптьнення працювали на інших підприємствах, стаж нараховується з моменту укладення
удового договору з підприємством.
агггі на роботу протягом місяця після хвороби, яка тривала понад чотири місяці та
піа до звільнення, якщо працівник до хвороби (настання інвалідності) працював на
їстві
_5 У разі застосування
до працівника дисциплінарного стягнення (догана або
[ і. він позбавляється права на отримання винагороди за вислугу років за той період, у
:о місце порушення.
Працівник позбавляється права на отримання винагороди за вислугу років у
невиконання своїх посадових обов’язків, покладених на нього згідно з
договором, посадовою інструкцією, правилами внутрішнього трудового розпорядку;
їчного

без поважних причин, а також появи на роботі в нетверезому стані, у стані
ого або токсичного сп’яніння;
гу г у в дію вироку суду, згідно з яким працівник був засуджений до ув’язнення, виправних
ї шхлючає можливість виконання ним своїх службових обов’язків;
і

довіри з боку адміністрації до посадової особи, яка несе матеріальну відповідальність
або матеріальні цінності;

еєння з

роботи, як дисциплінарне стягнення.

Позбавлення права на отримання винагороди за вислугу років у випадках, що
у п.2.6 цього Положення, оформлюється наказом по підприємству, погодженим з
говим комітетом підприємства, з обов’язковим наведенням підстав і причин для
в наказу.
2-8 Безперервний стаж роботи для виплати винагороди за вислугу років визначається
підприємства, яка створюється з економічної, юридичної, кадрової служби, за участю
-2зннка профспілкового комітету, а оформлюється відповідним протоколом. Склад
затверджується генеральним директором, за погодженням з профспілковим комітетом.

= дт : з дальність за організацію роботи комісії і оформлення всіх матеріалів комісії
ІШ діідаггься на кадрову службу підприємства.
1 - У разі незгоди працівника з рішенням комісії щодо встановлення безперервного
в _
з : : іі питання розглядається у порядку, передбаченому законодавством для розгляду
■ЕЗО дг- зльних трудових спорів.

3. Порядок нарахування і виплати винагороди
5.1
Винагорода нараховується і виплачується за повний відпрацьований місяць, у
■ш рглю вання працівником неповного місяця винагорода нараховується і виплачується
■ р : гнійно відпрацьованого часу.
При цьому час, за який нараховується винагороди, не може перевищувати встановленої
шості робочого часу за повний відпрацьований місяць.
5 І При здобутті працівником протягом місяця права на отримання винагороди виплата
даться з 1 числа наступного місяця.
5 і Винагорода враховується при розрахунку середньої заробітної плати.
І- - Винагорода включається до суму заробітку, виходячи з якої нараховується пенсія, а
відшкодовується працівнику шкода, заподіяна його здоров’ю у зв’язку з виконанням
~ і : ззх обов’язків на підприємствах галузі.
5 і Якщо протягом періоду, за який виплачується винагорода, працівник переводиться з
“ ш кали на іншу, з одного підрозділу до іншого підприємства, винагорода виплачується
ЛШП2НО відпрацьованому ним часу на кожному робочому місці, виходячи з відповідного
эго окладу.
5-6 При тимчасовому заміщенні в межах підприємства винагорода нараховується тільки
~л:зого окладу за основною посадою.
1.7

Винагорода не встановлюється працівникам, які працюють за сумісництвом,
сезонним працівникам (крім тих, які працюють тимчасово на час відсутності
■еежів. що перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю і пологами, а також по догляду
їмо до досягнення нею трьохрічного віку або зазначених у медичному висновку, але не
г=ж досягнення дитиною шестирічного віку).
5 5 Працівник, звільнений за власним бажанням, має право на отримання винагороди,
е д відпрацював повний розрахунковий період. Працівникові, звільненому з інших
ш причин (скорочення штатів, вихід на пенсію, тощо), винагорода нараховується та
-тться пропорційно фактично відпрацьованому часу.
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доплат і надбавок до посадових окладів
працівників ДП «Житомирстандартметрологія »
Найменування
доплат і надбавок

Розміри
доплат і надбавок

ДОПЛАТИ:
За суміщення посад •

: а інтенсивність праці

доплати одному працівнику не обмежуються
максимальними розмірами і визначаються
наявністю економії за тарифними ставками і
окладами суміщуваних посад працівників
доплати одному працівнику не обмежуються
максимальними розмірами і визначаються
наявністю економії за тарифними ставками і
окладами, які могли б виплачуватись за умови
нормативної чисельності працівників
до 100 % тарифної ставки (посадового окладу)
відсутнього працівника
за роботу у важких і шкідливих умовах праці 4, 8 та 12 відсотків
за роботу в особливо важких і особливо
шкідливих умовах праці - від 16, 20 та 24
відсотків тарифної ставки (окладу)
до 12% тарифної ставки (окладу)

3а роботу в нічний час
із22.0 до 06.00)
3 а стажування прийнятих працівників

35% годинної тарифної ставки (окладу) за
кожну годину роботи в нічний час
15% посадового окладу

За науковий ступінь кандидата або
т гктора наук
3 а ненормований робочий день
а: діям автотранспортних засобів

15% і 20% посадового окладу відповідно

: а розширення зони обслуговування
або збільшення обсягу робіт

і 4.

1 €

■і
і !<#"

За виконання обов'язків тимчасово
з дсугнього працівника
3-а роботу у важких і шкідливих та
особливо важких і особливо
пжідливих умовах праці

до 25% посадового окладу за відпрацьований
час

НАДБАВКИ:
: а високі досягнення в праці

до 50%-посадового окладу

З.а зиконання особливо важливої
то 'о ти на строк її виконання
3 а власність водіям автотранспортних
засобів

до 50% посадового окладу
2 клас - 10%
1 клас - 25%
встановленої тарифної ставки за
відпрацьований час

Найменування
доплат і надбавок

Розміри
доплат і надбавок

Н АДБАВКИ ЗА ВІДОМЧІ ВІДЗНАКИ*:
3 а нагородження:
Почесною грамотою
Держспоживстандарту України,
Грамотою Держспоживстандарту
України, Мінекономрозвитку України,
Мінекономіки України

15

5 і присвоєні почесні звання:
’Заслужений працівник
промисловості України",
'Заслужений...",
За відомчі нагороди:
За нагрудні знаки
Держспоживстандарту України,
Мінекономіки України
Почесний працівник",
Почесний знак "За заслуги в
стандартизації, метрології,
сертифікації та акредитації",
За нагрудний знак
Пержспоживстандарту України,
Мінекономіки України
'За заслуги"
За Почесний знак
ДЛ "Житомирстандартметрологія"
3а заслуги"

10% посадового окладу

20% посадового окладу

15% посадового окладу

15% посадового окладу

і декількох відомчих відзнак встановлюється тільки одна надбавка.

Головний бухгалтер

.

О.І. Сердонюк

ового комітету
артметрологія"
Ш евченко
чЛ І
/2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Генеральний директор
андартметролопя
_ Д.П. Данчук
2021 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про поточне преміювання за підсумками господарської діяльності працівників
ДП "Житомирстандартметрологія"
Положення вводиться в дію з метою створення матеріального стимулювання працівників
> пісном у і своєчасному виконанні виробничих завдань.
Загальні положення
Преміюванню
згідно
з
цим
Положенням
підлягають
всі
працівники
ДП "Житомирстандартметрологія".
1 Розрахунок
премії
генеральному директору
ДП "Житомирстандартметрологія"
здійснюється за умовами, показниками та розмірами у відповідності до контракту.
І і Преміювання
працівників
госпрозрахункових
підрозділів
ДП "Житомирстандартметрологія" здійснюється за виконання місячного плану з обсягу
реалізації платних робіт (послуг).
І - 1- Підставою для нарахування і виплати премії є дані бухгалтерського обліку і дані
оперативної звітності про виконання обсягів реалізації платних робіт (послуг)
підрозділами ДП "Житомирстандартметрологія" за місяць.
1-5 При невиконанні планових показників підрозділами ДП "Житомирстандартметрологія"
премія не нараховується за місяць підрозділам, які не виконали планове завдання.
И
Премія виплачується разом з заробітною платою за звітний місяць.
1.

Показники преміювання
Працівники госпрозрахункового підрозділу ДП "Житомирстандартметрологія" мають
право на одержання премії при виконанні та перевиконані планових місячних обсягів
робіт виробничими підрозділами:
Таблиця 1
Перелік підрозділів
еяеральнии директор
ДП "Житомирстандартметрологія"

Перелік показників преміювання

За умовами, показниками і
розмірами у відповідності до конт
ракту
- “Націвники апарату управління, відділу
Виконання плану з обсягу
'П.хгалтерського обліку та звітності, експлуатаційно- реалізації платних робіт (послуг) в
технічного персоналу (механік, завідувач
цілому по ДП "Житомирстандарт
господарством, водії автотранспортних засобів)
метрологія" - середній відсоток по
підприємству
. етрологічний центр
Виконання плану з обсягу
реалізації платних робіт окремо по
Відділ підтвердження (оцінки) відповідності та
кожному підрозділу
стандартизації
Випробувальна лабораторія харчової та промислової
ггодукції
, * Е:- :плуатаційно-технічний персонал (двірник,
Середній відсоток по
сторож, прибиральник службових приміщень) та
підприємству, але не більше 30%
: естра медична

Джерело, умови та розмір преміювання
Джерелом коштів на преміювання є частина доходу від господарської діяльності
ДП "Житомирстандартметрологія".
Розмір премії визначається у залежності від виконання обсягів робіт і фінансових
результатів роботи підприємства за звітний період. Максимальний розмір премії не
може перевищувати 200%. При збитковій діяльності підприємства премія не
нараховується.
Генеральний директор підприємства, виходячи із наявності коштів і керуючись цим
"Положенням" приймає рішення про розмір премії у залежності від стану господарськофінансової діяльності підприємства.
Фонд преміювання підприємства формується у розмірі фонду заробітної плати,
затвердженого штатним розписом, включаючи надбавки і доплати, а також наявної
економії фонду заробітної плати.
Сформований Фонд преміювання розподіляється:
- поточне преміювання - 97%
резерв генерального директора - 3%.
Середній відсоток премії визначається шляхом ділення загальної суми премії
виробничих підрозділів до фонду заробітної плати виробничих підрозділів, на який
нараховується премія.
Керівники підрозділів мають право самостійно розподіляти розраховану суму премії
між працівниками підрозділу, залежно від обсягу та якості виконаних ними робіт,
складності та проявленої ініціативи .
Преміювання працівників АУП (таблиця 1 п.2) здійснюється по середньому відсотку по
підприємству за умови виконання планового завдання по підприємству. Преміювання
працівників допоміжної служби здійснюється по середньому відсотку по підприємству
за умови виконання планового завдання по підприємству згідно таблиці 1 п.4.
Водіям автотранспортних засобів встановлюється розмір премії такий, що дорівнює
середньому відсотку преміювання по ДП "Житомирстандартметрологія".
Кошти резервного фонду генерального директора використовуються за рішенням
керівника, у тому числі для виплати винагороди за працю понад установлені норми, за
трудові досягнення, винахідливість та особливі умови праці, особливі важливі завдання.
При проведенні коригування планового завдання, розмір премії працівникам підрозділу,
якому зменшували планове завдання, може зменшуватись до 50 відсотків в залежності
від причин коригування.

Порядок нарахування та виплати премії
Загальна сума та розмір премії по ДП "Житомирстандартметрологія" визначається за
результатами роботи ДП "Житомирстандартметрологія" за місяць.
Максимальний розмір премії за підсумками господарської діяльності - 200%.
Премія нараховується пропорційно відпрацьованому часу на посадові оклади з
урахуванням надбавок та доплат згідно штатного розпису.
У разі виплати середньої заробітної плати за дні перебування працівника у відрядженні
премія за ці дні не нараховуються. І навпаки, якщо за дні перебування у відрядженні
працівникові нарахована зарплата як за звичайні робочі дні, то премія нараховується на
загальних підставах.
Працівникам, що відпрацювали неповний місяць у зв'язку з призовом в армію, вступом
до навчального закладу, переводом на іншу роботу, виходом на пенсію, звільненням у
зв'язку з скороченням штатів, хворобою та іншими поважними причинами, нарахування
премії здійснюється за фактично відпрацьований час у цьому періоді.
Працівникам які звільнилися не відпрацювавши повний місяць премія не нараховується
за місяць в якому відбулося таке звільнення.

.7
.8
.9

Прийнятим на роботу працівникам, які не пропрацювали повний звітний період премія
виплачується за рішенням керівника підприємства за поданням керівника підрозділу.
Працівникам, які звільнилися за власним бажанням, премія виплачується за рішенням
керівника підприємства за поданням керівника підрозділу.
Працівникам, що звільнюються за ініціативою адміністрації, премія за звітний місяць не
нараховується.

Збільшення та позбавлення премії
.1

2

3

Розмір премії працівнику може бути збільшений додатково до розміру місячної премії
визначеного у додатку №1 до "Положення про поточне преміювання..." , але загальний
розмір місячної премії не може перевищувати максимального розміру зазначеного в
п. 3.2.
Розмір премії працівнику може бути зменшений шляхом віднімання, з визначеного у
відсотках розміру місячної премії, відсотка зниження премії згідно з додатком №2 до
"Положення про поточне преміювання...".
Особи, що винні у розголошенні конфіденційної інформації, позбавляються премії
повністю за той місяць, коли це було виявлено.

Порядок оформлення премії

Л

2

3

Не пізніше першого числа після закінчення звітного місяця начальники
підрозділів подають керівнику підприємства пропозиції щодо підвищення чи
зменшення розміру премії працівникам підрозділу.
Відсоток премії по підрозділах визначається на спільному засіданні адміністрації
та профспілкового комітету ДП "Житомирстандартметрологія", результати якого
оформляються у формі рішення.
Генеральним
директором
ДП "Житомирстандартметрологія"
приймається
остаточне рішення про преміювання працівників, про що видається наказ.

Головний бухгалтер

Провідний економіст

О.І. Сердонюк

Додаток №1 л :
Положення г:
преміювання
Колективно:

пого
г

ЗАТВЕРДЖЕНО:
ч/^еральнии директор
гандартме—

кового комітету
дартметрологія"
к Шевченко

ІЗІ

і 2021 р.
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збільшення розміру премії при виконанні
службових обов'язків працівників
ДП “Житомирстандартметрологія”
№
Підстави

п/п

премії

1.

Ініціативність у праці

до 50

2.

Виконання додаткових доручень, не пов'язаних з
основною роботою

до 50

3.

Інтенсивність у праці (перевиконання планового завдання,
підвищення продуктивності праці та інше )

до 100

4.

Інтенсивність у праці (впровадження нової системи обліку
та контролю, направленої на збільшення обсягів
виконання завдань)

до 10С

5.

За освоєння навиків повірки нових видів засобів
вимірювальної техніки

до 50

6.

За створення та впровадження нового робочого місця з
повірки ЗВТ

до 50

7.

За розробку документації Системи управління якістю

до 50

Додаток №2 до
Положення про поточне
преміювання
Колективного договору
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Умови зменшення розміру премії за
невиконання службових обов'язків
% зниження

Найменування порушення

Порушення вимог з техніки безпеки, охорони праці, пожежної безпеки
Недбале виконання посадових обов'язків, несвоєчасне надання звітів, невиконання
або невчасне виконання наказів, розпоряджень Мінекономіки, керівництва
ДП "Житомирстандартметрологія", рішень Науково-технічної Ради
ДП "Житомирстандартметрологія" тощо_____________________________________
Порушення трудової та виробничої дисципліни:
3.1 Прогул, у т.ч. відсутність на робочому місці понад 3 години одночасно або сумарно
протягом робочого дня, знаходження на роботі в нетверезому стані
3.2 Запізнення на роботу, або передчасне залишення робочого місця без поважних
причин
3.3 Неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, недбале ставлення до
майна підприємства_____________________________________________________
Недбале виконання службових обов’язків:
4.1 Необгрунтоване визначення вартості послуг
-.2 Наявність дебіторської заборгованості більше 2-х місяців без поважних причин
-.3 І Наявність кредиторської заборгованості понад 3-х місяців без поважних причин
-А | Несвоєчасна здача, або невірне оформлення актів приймання-здачі викопаних робіт
Нетактовна поведінка робітника, що викликала справедливу скаргу замовника
(відвідувача)
Невірне використання повірочного тавра
4.7 Втрата повірочного тавра
-.8 Несвоєчасна (понад 3 робочих дні) здача авансових звітів без поважних причин
-.9 Неритмічне виконання планових завдань протягом місяця - зменшувати суму премії
_____ по підрозділу ___________________________________________________________
Необгрунтована видача сертифікатів відповідності:
Необ'єктивна оцінка виробництва (партії продукції), недбале оформлення матеріалів
: 2 Неналежне оформлення сертифікату відповідності
Порушення фінансової дисципліни, що привело до штрафних санкцій
Простої або несвоєчасний виїзд транспорту з вини водія автомобільного транспорту
Використання транспорту в особистих цілях
Неналежне та несвоєчасне оформлення подорожнього листа
Незадовільна підготовка транспорту до виїзду
Порушення вимог інструкції з охорони приміщень та території підприємстві
Наявність дисциплінарного стягнення
Шатміяка:
£

-..іення розміру премії проводиться на підставі доповідної записки начаїь-и
- .іення премії проводиться за кожне порушення окремо.
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Положення
про преміювання працівників підприємства
за виконання особливо важливих робіт

Це положення вводиться з метою матеріального заохочення працівників за
виконання особливо важливих завдань, направлених на підвищення ефективності
виробництва, впровадження нової техніки та технології, освоєння нових видів повірки,
калібрування, випробувань тощо; на підвищення ефективності управління виробничофінансовими ресурсами.
Підставою для виплати премії є акт виконання особливо важливих завдань.
Розмір премій і коло премійованих працівників, виходячи з фінансових
можливостей, встановлюється генеральним директором підприємства з урахуванням
конкретних умов і характеру виконаного завдання за погодженням з профкомом.
Преміювання за виконання особливо важливих завдань проводиться незалежно від
премій, нарахованих за іншими показниками.

Провідний економіст

ЗАТВЕРДЖЕНО:
ректор
гандартметрологія"

ПОГОДЖЕНО:

Л.П. Данчук
2021 р.

ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ
ДП ’'ЖИТ ОМИРСТАНДАРТМЕ ТРОЛОГІЯ''
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення розроблено з метою підвищення стимулюючої ролі матеріального
забезпечення працівників за виконання виробничих завдань та посадових обов’язків
відповідно до:
-

Закону України "Про оплату праці" від 24.03.1995р. № 108/95-ВР (із змінами та
доповненнями );
Кодексу законів про працю України;
Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату;
Галузевої угоди між Мінекономіки України і профспілкою машинобудівників та
приладобудівників України на 2021-2025 роки (далі Галузева угода).

1.2. Положення визначає форму та систему оплати праці працівників
ДП "Житомирстандартметрологія", які перебувають у трудових відносинах з
підприємством, встановлює порядок формування і використання фонду заробітної
плати.
1.3. Критеріями рівня оплати праці працівників підприємства є:
-

результати господарської діяльності (виконання показників фінансового плану) та
рівень доходності підприємства;
внесок кожного працівника з урахуванням фактично відпрацьованого часу і
результатів роботи.

1.4. За погодженням
системи оплати праці.

з профспілковим комітетом здійснюється зміна форми та

2. СТРУКТУРА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ.
2.1.
Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі,
яка за трудовим договором виплачується працівникові за виконану ним роботу.
Для оцінки розміру заробітної плати працівників застосовується показник фонду
оплати праці. Фонд оплати праці складається з: .
-

фонду основної заробітної плати;
фонд додаткової заробітної плати;
інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно до
встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування, посадових обов’язків).
Вона встановлюється відповідно до штатного розпису у вигляді тарифних ставок та

посадових окладів керівникам, фахівцям та працівникам загальних (наскрізних)
професій. Генеральному директору заробітна плата встановлюється відповідно до умов
контракту.
Додаткова заробітна плата - це винагорода за працю понад установлені норми, за
трудові успіхи і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і
компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов’язані з
виконанням виробничих завдань і функцій.
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати - це виплати у формі винагород та
премій, які мають одноразовий характер (за підсумками за квартал, рік, премії за
спеціальними системами та положеннями), компенсаційні та інші грошові й матеріальні
виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад
встановлені зазначеними актами норми.
2.2.
Мінімальна заробітна плата - це встановлений законом мінімальний розмір
оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці (обсяг робіт).
Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою України за
поданням Кабінету Міністрів України. При обчисленні розміру заробітної плати
працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за
роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в
нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних
дат. Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є
нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, проводиться
доплата до рівня мінімальної заробітної плати.
Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на
всій території України для підприємств усіх форм власності та господарювання.
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ
3.1. Джерелом
коштів
на
оплату
праці
працівників
ДП "Житомирстандартметрологія" є частина чистого доходу (виручки), одержаного
внаслідок госпрозрахункової діяльності.
3.2. В ДП "Житомирстандартметрологія" застосовується почасово-преміальна
система оплати праці, згідно з якою заробітна плата працівників визначається за
результатами їх праці з урахуванням змісту й напрямків господарської діяльності.
3.3. Основою формування та диференціації розмірів заробітної плати є тарифна
система, яка включає: тарифні ставки, місячні оклади згідно зі схемами посадових
окладів і тарифно-кваліфікаційними характеристиками.
3.4. Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт в
залежності від їх складності, а працівників - від їх кваліфікації. Вона є основою
формування та диференціації розмірів заробітної плати.
3.5. Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі тарифної ставки
робітника першого розряду, яка встановлюється у розмірі, що перевищує законодавчо
встановлений розмір прожиткового мінімуму. Відповідно до Галузевої угоди (п.3.1.1)
мінімальний коефіцієнт співвідношень місячних ставок робітників, зайнятих на інших
роботах, безпосередньо не пов’язаних з основним характером діяльності підприємства
до законодавчо визначеного розміру прожиткового розміру, становить 1,75 та з
01.01.2023р. 2,0.
3.6. Мінімальний посадовий оклад техніка без категорії дорівнює місячній тарифній
ставці робітника третього розряду (п.3.1.2. Галузевої угоди).
3.7. Посадові оклади керівників, фахівців та працівників загальних (наскрізних)
професій встановлюються відповідно до схем посадових окладів та тарифних ставок.

3.8. Схеми посадових окладів розроблені відповідно мінімальним коефіцієнтам
співвідношень встановлених у додатках № № 2 , 6 , 7 Галузевої угоди з урахуванням
мінімальних гарантій в оплаті праці техніка без категорії, що передбачено п.3.1.2, 3.1.3
колективного договору.
3.9. При розробці схем посадових окладів для визначення максимальних окладів
застосовується коефіцієнт 1,5.
3.10. Посадовий оклад, премії та інші виплати генеральному директору
ДП "Житомирстандартметрологія" встановлюються згідно з укладеним контрактом.
3.11. Розмір доплат та надбавок до посадових окладів керівників, фахівців та інших
працівників встановлюється у Колективному договорі і оформлюється наказом по
підприємству у кожному окремому випадку.
3.12. Преміювання працівників ДП "Житомирстандартметрологія" за результатами
виробничої діяльності здійснюється відповідно до затвердженого "Положення про
поточне преміювання за підсумками господарської
діяльності працівників
ДП "Житомирстандартметрологія".
3.13. Період перебування у відрядженні є робочим часом працівника. Оплата праці
працівника за період перебування у відрядженні відповідно до Кодексу законів про
працю України має здійснюватися згідно з умовами колективного договору і розмір
такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку. До денного заробітку
працівника, який має порівнюватись із середньоденним заробітком, включаються всі
елементи заробітної плати, які працівник отримає згідно з умовами колективного
договору у місяці, в якому його направляють у відрядження: оклад, доплати, надбавки,
премії, що мають постійний характер, індексація тощо. Якщо за період відрядження
нарахована заробітна плата нижче середньої заробітної плати, обчисленої згідно із
законодавством, тоді виплачується середня заробітна плата. У разі виплати середньої
заробітної плати за дні перебування працівника у відрядженні премія за цей період не
нараховуються. І навпаки, якщо за дні перебування у відрядженні працівникові
нарахована зарплата як за звичайні робочі дні, то премія нараховується на загальних
підставах.
3.14. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати встановлюються окремими
положеннями та пунктами до колективного договору.
3.15. Оплата праці працівників, які виконують роботу, не властиву основній
діяльності ДП "Житомирстандартметрологія", здійснюється з дотриманням норм і
гарантій, передбачених галузевими угодами.
3.16. Відповідно до вимог чинного законодавства України проводиться індексація
заробітної плати працівників.
3.17. Виплату заробітної плати здійснювати два рази на місяць в робочі дні у
строки, встановлені у колективному договорі.
3.18. Утримання із заробітної плати працівників
передбачених вимогами чинного законодавства.

здійснювати

в розмірах,

3.19. Трудові спори з питань оплати праці розглядаються і вирішуються згідно із
законодавством про трудові спори.
3.20. Дане Положення вводиться в дію з 01:м 2021 р.

Головний бухгалтер

О.І. Сердонюк

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Генеральний директор
ДП «Житомирстандартметрсс : - Л.П. Дан^тс
____2021р.

про нагородження Почесним знаком
ДП „Житомирстандартметрологія" „За заслуги”
1. Почесний знак ДП „Житомирстандартметрологія" „За заслуги" та положення про нього
вводиться і оформлюється наказом генерального директора підприємства за рішенням зборів
трудового колективу та є невід’ємною частиною колективного договору.
2. Почесний знак ДП „Житомирстандартметрологія" „За заслуги" виготовляється з
спеціального сплаву, має овальну форму розміром 25x16 мм. Лицьова сторона має
зображення логотипу підприємства з надписом ДП „Житомирстандартметрологія". На
зворотній стороні вибито надпис „За заслуги" та номер знака.
3. Почесним знаком ДП „Житомирстандартметрологія" „За заслуги" нагороджуються
виключно працівники та ветерани Державного підприємства „Житомирський наукововиробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" за особливі заслуги з
виконання поставлених завдань у галузі стандартизації, метрології, сертифікації,
випробування продукції та інших функцій підприємства, підвищення авторитету
підприємства на державному та міжнародному рівнях, які пропрацювали на підприємстві
понад 10 (десять) років.
4. Нагородженому Почесним знаком надаються наступні пільги, при наявності чистого
прибутку:
• одноразова премія - 1000 (одна тисяча) гривень;
• право на оплату (повністю або частково) послуг з лікування, у тому числі витрат на
придбання ліків;
• працюючим співробітникам встановлюється надбавка до посадового окладу у розмірі
15%;
• у разі смерті витрати на поховання сплачуються підприємством (в сумі 2000 грн.).
5.
Пільги
померлих
осіб,
що
були
нагороджені
Почесним
знаком
ДП „Житомирстандартметрологія" „За заслуги", не розповсюджуються на членів їхньої
родини.
6. Повторне нагородження Почесним знаком ДП „Житомирстандартметрологія" „За заслуги"
не проводиться.
7. До трудової книжки нагородженої особи заноситься відповідний запис із зазначенням дати
та номера наказу.

8. З окремих нагороджених осіб можуть бути зняті встановлені пільги наказом генерального
директора ДП „Житомирстандартметрологія" за рішенням трудового колективу. Підставою
для цього є вчинення нагородженою особою протиправних дій.
Порядок нагородження Почесним знаком
ДП „Житомирстандартметрологія" „За заслуги"
1.
Висунення
кандидатур
для
нагородження
Почесним
знаком
ДП „Житомирстандартметрологія" „За заслуги" проводиться відкрито з ініціативи колективу,
структурних
підрозділів,
профспілкового
комітету,
керівництва
ДП „Житомирстандартметрологія".
2. Пропозиції про нагородження Почесним знаком ДП „Житомирстандартметрологія"
надаються керівництву підприємства у письмовому вигляді.
3. Рішення про нагородження приймається генеральним директором за погодженням
профспілковим комітетом і оформлюється наказом по підприємству.

із

4. Нагородження Почесним знаком ДП „Житомирстандартметрологія” „За заслуги"
проводиться на зборах трудового колективу у святковій обстановці.
5. Нагородженій особі разом з Почесним знаком ДП „Житомирстандартметрологія" „За
заслуги" вручається свідоцтво, у якому фіксується факт нагородження, номер наказу, дата
наказу та номер знака. Свідоцтво підписується генеральним директором підприємства і
завіряється гербовою печаткою.

Головний бухгалтер

О.І. Сердонюк

ідкового комітету

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Генеральний директор
ДП "Житомирстандартметрологія"

,Г. Шевченко

Л.П. Данчук

Ш ___ 2021 р.
Р-

_____ 2021 р.

про виплату працівникам
ДП "Житомирстандартметрологія"
винагороди за підсумками роботи за рік

Положення встановлює умови, розміри, джерело і порядок виплати винагороди всім
категоріям працівників, які є в штаті ДП "Житомирстандартметрологія" (крім сумісників
та працівників які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною) на момент виплатити
винагороди, за річними підсумками роботи ДП "Житомирстандартметрологія".
Положення поширюється на всі підрозділи ДП "Житомирстандартметрологія".
1. Загальні положення
1.1. Положення вводиться з метою матеріального заохочення працівників
підприємства у підвищенні ефективності та продуктивності праці. Положення є додатком
до колективного договору.
2. Умови, джерело і розміри винагороди
2.1. Грошова винагорода за річні підсумки роботи виплачується за умов виконання
показників фінансового плану та одержання планового прибутку підприємством.
2.2.
витрат.

Винагорода виплачується за рахунок власних коштів і включається до складу

2.3. Винагорода виплачується у розмірі посадового окладу або частини посадового
окладу в залежності від фінансових можливостей підприємства.
2.4. Працівникам, які прийняті на роботу протягом року, за який виплачується
винагорода, розмір винагороди визначається пропорційно до календарних днів з дати
прийняття в даному році від посадового окладу.
2.5. Генеральний директор підприємства має право на збільшення розміру винагороди
окремим працівникам за умов їх визначного особистого внеску в загальні результати
діяльності підприємства.

2.6. Розмір винагороди може частково зменшуватися або не виплачуватися повністю
працівникам, яким на протязі року були встановлені порушення згідно службових записок
начальників підрозділів та були застосовані дисциплінарні стягнення.
Винагорода не виплачується повністю у таких випадках:
-

перебування на робочому місті у нетверезому стані;
розкрадання майна підприємства;
систематичне невиконання працівником планових обсягів робіт та покладених на
нього функціональних обов’язків;
прогул без поважної причини.

Розмір винагороди зменшується у випадках:
порушення правил внутрішнього розпорядку;
порушення правил охорони праці та пожежної безпеки.
2.7. Позбавлення винагороди чи зменшення її розміру оформлюється наказом по
ДП "Житомирстандартметрологія" із зазначенням причин та обов’язковим доведенням
до відома працівника.
2.8. За умови звільнення у зв’язку з виходом на пенсію, призивом на строкову
військову службу, вступом на навчання до навчальних закладів винагорода виплачується
на загальних підставах, в інших випадках - за рішенням керівництва підприємства.
2.9.

Винагорода за підсумками роботи за рік нараховується та виплачується

на

господарської діяльності підприємства та виконанню показників фінансового плану в
кінці року.
2.10.
Дане Положення чинне з моменту його затвердження і діє до затвердження
нового Положення.

Головний бухгалтер

Провідний економіст

О.І. Сердонюк

ПОГОДЖЕНО:
Голов
дякового комітету
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ПЕРЕЛІК
посад працівників ДП "Житомирстандартметрологія",
яким надається щорічна додаткова оплачувана відпустка
за роботи в шкідливих умовах праці
1. Працівники, які здійснюють повірку засобів вимірювальної техніки іонізуючих
випромінювань:
інженери з метрології, інженери з метрології 2 категорії,
інженери з метрології 1 категорії,
провідні інженери з метрології
- до 11 календарних днів
2. Працівники, як і здійснюють контроль експлуатаційних параметрів рентгено
діагностичних апаратів:
заступник начальника відділу,
начальник сектору,
- провідні інженери з метрології
інженери з метрології, інженери з метрології 2 категорії,
інженери з метрології 1 категорії
- до 11 календарних днів
3. Працівники випробувальної лабораторії:
начальник лабораторії,
заступник начальника лабораторії,
начальники секторів,
провідні інженери, інженери 1 категорії,
інженери 2 категорії, інженери
- техніки усіх категорій

- до 7 календарних таїв

4. Прибиральники службових приміщень

-

4 календаї

Перелік складено згідно Постанови Кабінету Міністрів України в и і ? 5 1 ?т
зі змінами згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.20 - г >: -
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___ПЕРЕЛІК
“посад працівників ДП “Житомирстандартметрологія”, яким
надається щорічна додаткова оплачувана відпустка за
особливий характер праці - ненормований робочий день
№
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..

Посада згідно штатного розпису

Генеральний директор
Заступник генерального директора
Менеджер з питань регіонального розвитку
Головний бухгалтер
Начальник метрологічного центру
Заступник начальника метрологічного центру
Начальник відділення
Начальник відділу
Начальник випробувальної лабораторії
Начальник калібрувальної лабораторії
Заступник начальника лабораторії
Уповноважений з антикорупційної діяльності
Заступник начальника відділу
Начальник сектору
Начальник дільниці
Завідувач господарства
Провідні інженери усіх спеціальностей
Інженери усіх спеціальностей і категорій
Провідний бухгалтер, бухгалтери усіх категорій
Провідний економіст, економісти усіх категорій
Техніки усіх категорій
Юрисконсульти усіх категорій
Фахівець з публічних закупівель
Секретар керівника
Помічник керівника
Механік
Водій автотранспортних засобів

Тривалість
додаткової відпустки,
кількість днів

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

ПОГОДЖЕНО :

ЗАТВЕРДЖЕНО:
- Генеральний директор
^метрологія»

Голова профспілкового комітет.'

Л.П. Данчук

евченко
2021 р.

2021 р.

ПЕРЕЛІК
професій і посад працівників, яким видається безплатно спецодяг,
спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту
№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Назва відділу, посада
Начальник відділення
Начальник
випробувальної
лабораторії
Заступник начальника
випробувальної
лабораторії
Начальник сектора
випробувальної
лабораторії
Провідний інженер,
інженери 1 і 2 кат.,
інженери, техніки,
випробувальної
лабораторії
Під час роботи
з кислотами, лугами

Начальник відділу
метрологічного
забезпечення,
вимірювань та наукової
діяльності
Заступник начальника
відділу метрологічного
забезпечення,
вимірювань та наукової
діяльності
Начальники секторів,
пров. інженери 3
метрології, інженери 3

Найменування спецодягу,
спецвзуття та інших засобів
захисту
халат бавовняний
халат бавовняний

Строк
експлуатації
(місяців)
12
12

халат бавовняний

12

халат бавовняний

12

халат бавовняний

12

фартух прогумований з
нагрудником
чоботи гумові
рукавиці гумові
окуляри захисні
протигаз
халат бавовняний

черговий
до зносу
до зносу
до зносу
черговий
12

халат бавовняний

12

халат бавовняний
або костюм

12

Примітка
(заміна, що
дозволяється)

№
п/п

Назва відділу, посада
метрології 1 та 2
категорій, інженери з
метрології, техніки
відділу
Під час роботи:
- з кислотами та лугами

Найменування спецодягу,
спецвзуття та інших засобів
захисту

Строк
експлуатації
(місяців)

фартух прогумований з
нагрудником
рукавиці гумові
окуляри захисні

черговий
чергові
до зносу

- з геометричної повірки
резервуарів
та при повірці бензо - та
мастило роздавальних
колонок;

каска захисна
запобіжний пояс
куртка на утепленій
підкладці
черевики із захисним
підноском

- з повірки приладів
електричних, магнітних

рукавички діелектричні
боти діелектричні
куртка на утепленій
підкладці
черевики із захисним
підноском

чергові
чергові
до зносу

фартух захисний
комір захисний
шапочка захисна
окуляри захисні

черговий
черговий
черговий
до зносу

б) ультрафіолетового
випромінювання

окуляри захисні

до зносу

в) лазерного
випромінювання

окуляри захисні

до зносу

куртка на утепленій
підкладці
черевики із захисним
підноском
каска захисна
жилет

до зносу

- із проведення
контролю вихідних
параметрів:
а) рентгенівського
випромінювання

-3
вантажопідіймальними
механізмами

чергова
черговий
до зносу
до зносу

до зносу

•

до зносу
чергова
черговий

Примітка
(заміна, що
дозволяється)

№
п/п

Назва відділу, посада
- інженер з метрології
(усіх категорій), який
суміщає обов’язки водія

9.

10.

Механік

Водій автотранспортних
засобів

Під час роботи:
з вантажопідіймальними
механізмами

І

11.

Завідувач господарства

«
12.

13.

14.

Сторож

Двірник

Прибиральник
службових приміщень

Найменування спецодягу,
спецвзуття та інших засобів
захисту
куртка на утепленій
підкладці
рукавиці комбіновані

Строк
експлуатації
(місяців)
до зносу

куртка на утепленій
підкладці
костюм бавовняний
рукавиці комбіновані
куртка на утепленій
підкладці
костюм бавовняний
рукавиці комбіновані
чоботи гумові

до зносу

черевики із захисним
підноском
каска захисна
жилет
черевики із захисним
підноском
куртка на утепленій
підкладці
костюм бавовняний
рукавиці комбіновані
чоботи гумові
куртка на утепленій
підкладці
костюм бавовняний
валянки
черевики із захисним
підноском
куртка на утепленій
підкладці
костюм бавовняний
рукавиці комбіновані
фартух гумовий
рукавиці гумові
чоботи гумові
халат бавовняний
чоботи гумові
рукавиці гумові
рукавиці комбіновані

Закон України „Про охорону праці” ст. 8., КЗпП ст. 163,
Наказ Міністерства соціальної політики України від
Держгірпромнагляду від 16.04.2009р. №62, та інше.

Примітка
(заміна, що
дозволяється)
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до зносу
до зносу
12
6
до зносу
до зносу
до зносу
чергові
до зносу
до зносу

до
до
до
до
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2
зносу
зносу
зносу
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1
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ПОГОДЖ ЕНО :

Голова профспілкового комітету

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Генеральний директор
ДП «Житомирстандартметрологія»
Ш.П. Данчук

ІД Шевченко
2021р.

«
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П І ___ 2021р.

ПЕРЕЛІК
професій і посад працівників, яким видається безплатно
мило, миючі та знешкоджуючі засоби
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Найменування
миючих та
знешкоджуючих
засобів

Місячна
норма
видачі, г

Інженери, інженери 1 та 2 категорій, провідні інженери
секторів випробувань харчової продукції,
випробувань промислової продукції, молекулярногенетичних досліджень ГМО
Начальник сектору, провідний інженер з метрології,
інженер з метрології 1 та 2 категорії, інженер з
метрології , технік - повірники ЗВТ тиску, рідини та
газів
Начальник сектору, провідний інженер з метрології ,
інженер з метрології 1 та 2 категорії, інженер з
м етрології, технік - повірники ЗВТ геометричних
величин
Начальник сектору, провідний інженер з метрології,
інженер з метрології 1 та 2 категорії ї, інженер з
метрології, технік - повірники ЗВТ витрат, об’єму
Водії автотранспортних засобів

мило

400

мило

400

мило

400

мило

400

мило

400

Прибиральник службового приміщення
Двірник
Слюсар-ремонтник

мило
мило

400
400

мило

400

Провідний інженер з метрології, інженер з метрології
1 та 2 категорії, інженер з метрології, технік повірники ЗВТ лабораторії іонізуючих випромінювань

мило

200

Назва посад, професій

Згідно НПАОП -0.00-3.06-22
"Про видачу мила на підприємствах"

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ПОГОДЖЕНО :

енеральний директор
^шрстанд&ртметрологія»

Голова то офспілкового комітету

Л.П. Данчук
0 _____2021 р.

евченко
2021 р.

ПОРЯДОК
зменшення розміру одноразової допомоги, яка надається потерпілому від нещасного
випадку на виробництві, якщо нещасний випадок трапився внаслідок невиконання
потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці

Вид здійсненого потерпілим порушення, що став причиною нещасного випадку

Виконання роботи в нетверезому стані, якщо цей стан було визнано
причиною нещасного випадку
Неодноразові свідомі порушення вимог нормативних актів про
охорону праці, за які раніше накладалися дисциплінарні стягнення,
вносилися відповідні документально оформлені попередження
Перше свідоме порушення вимог безпеки при виконанні робіт або
обслуговуванні об'єктів підвищеної небезпеки
Перше свідоме порушення правил техніки безпеки під час
обслуговування машин, механізмів, устаткування, технологічних
процесів, що не є об'єктами підвищеної небезпеки
Невикористання виданих працівникові засобів індивідуального
захисту, передбачених правилами і нормами, якщо порушення було:
першим
повторним

Розмір зменшення
допомоги (%)
(умовно)

50
50

40
30

20
40

Згідно ст.9 Закону України "Про охорону праці"

Провідний інженер з охорони праці

Т.В. Юрченко

ГОДЖЕ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
комітету

Г енеральний директор
” ^(итомирстандартметрологія»

енко
^_2021 р.

\з'(; Л.П. Данчук

К О М П Л Е К С Н І ЗА Х О Д И
щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам
виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам в
ДП “Житомирстандартметрологія”
на 2021-2025 роки

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
Найменування заходів
Провести
аналіз
виконання
Комплексних заходів з досягнення
встановлених нормативів безпеки,
гігієни
праці
та
виробничого
середовища, підвищення існуючого
рівня охорони праці, попередження
зипадків виробничого травматизму,
профзахворювань
та
аварій
за
минулий рік
Розглянути стан охорони праці на
зиробничих нарадах

Розглянути хід виконання
Комплексних
заходів
оперативними даними)

цих
(за

Забезпечити
організацію
і
проведення у підрозділах весняного
га осіннього оглядів стану охорони
лраці
Організувати технічну діагностику
обладнання
з
підвищеною
небезпекою
Забезпечити своєчасне проходження
працівниками
попередніх
та
періодичних
медичних
оглядів
згідно з наказами Міністерства
охорони здоров’я України

Строк
виконання
січень-лютий

Відповідальний
за виконання
адміністрація підприємства,
керівники структурних
підрозділів,
служба охорони праці

щомісячно

адміністрація підприємства,
керівники структурних
підрозділів,
служба охорони праці
адміністрація підприємства,
керівники структурних
підрозділів,
інженер з охорони праці
керівники структурних
підрозділів,
інженер з охорони праці

щоквартально

квітень,
жовтень

протягом року

керівники структурних
підрозділів

протягом року

відділ кадрів,
керівники структурних
підрозділів,
інженер з охорони праці

Найменування заходів
Встановити
контроль
за
забезпеченням
працівників
спецодягом, спецвзуттям та іншими
засобами індивідуального захисту,
мийними та знешкоджувальними
засобами
Організувати проведення атестації
робочих місць за умовами праці
Забезпечити
проведення
триступеневого контролю за станом
охорони праці______________________
Провести навчання з питань охорони
праці посадових осіб, спеціалістів і
фахівців виробничих підрозділів
Розробити інструкції з охорони праці
за видами робіт відповідно до
переліку
робіт
з
підвищеною
небезпекою
Провести
цільові
перевірки
організації роботи у виробничих
підрозділах
підприємства
щодо
проведення навчання працівників та
дотримання вимог
нормативних
документів з охорони праці при
експлуатації
об’єктів
та
устаткування підвищеної небезпеки,
забезпечення відповідних умов праці
Встановити контроль за своєчасним і
у повному обсязі забезпеченням
працівників
підприємства
спецодягом та іншими засобами
індивідуального
захисту
при
підготовці до роботи в осінньозимовий період ■____________________
Скласти
переліки
питань
для
перевірок під час проведення Дня
охорони праці (виконують керівники
і спеціалісти з охорони праці)_______
Забезпечити контроль за виконанням
наказів,
вказівок
і
доручень
керівництва з питань охорони праці
галузі та керівника підприємства

зідний інженер з охорони праці

Строк
виконання
постійно

Відповідальний
за виконання
керівники структурних
підрозділів,
інженер з охорони праці

протягом року
(за потреби)

керівники структурних
підрозділів,
інженер з охорони праці
керівники структурних
підрозділів,
інженер з охорони праці
відділ кадрів, інженер з
охорони праці

протягом року

протягом року
(за планом
навчання)
протягом року

керівники структурних
підрозділів,
інженер з охорони праці

згідно з
графіком
перевірок на
рік

керівники структурних
підрозділів,
інженер з охорони праці

друге півріччя

керівники структурних
підрозділів,
інженер з охорони праці

згідно з
графіком
проведення
заходу
протягом року

керівники структурних
підрозділів,
інженер з охорони праці
керівники структурних
підрозділів,
інженер з охорони праці

Т.В. Юрченко

ПОЛОЖЕННЯ
про надання позики співробітникам
ржавного підприємства “Житомирський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації “

1. Загальні положення
1.1. Позика надається працівникам ДП “Житомирстандартметрологія” за рахунок
ісово вільних коштів які залишаються в розпорядженні підприємства.
1.2. Суми позик, які можуть бути надані протягом року відображаються у
ісовому плані на відповідний рік, контроль за їх використанням у вказаних межах,
>дить бухгалтерія підприємства. Відповідальність за це питання покладається на
ного бухгалтера.
1.3. Надання позики, визначення умов її повернення визначається даним
кенням та спільним рішенням адміністрації і профспілкового комітету і оформляється
колом.
1.4. Відповідальність сторін при наданні та поверненні позики вирішується згідно
і и м законодавством.
1.5. При наданні позики сторонами оформляється договір позики.
2. Умови надання позики
2.1. Позика працівникам Центру надається:
на житлове будівництво, придбання житла, ремонт особистого житла;
на лікування співробітників підприємства та членів їх сімей.
2.2. На термінові поточні потреби позика видається в розмірі до 5000 грн. терміном
місяців.
2.3. Розмір позики залежить від обставин і визначається на спільному засіданні
страції і профкому.
2.4. Позика за всіма обставинами, що викладені в п. 2.1., надається працівникам,
оботи яких в Центрі складає не менше 2 років. Стаж роботи не враховується тільки у
:ах одержання позики на особисте лікування при наданні відповідних документів.
2.5. Працівники, до яких застосовувалось стягнення за порушення трудової
шіни, можуть бути позбавлені права на позику.
2.6. Позика не надається працівникам, що працюють за сумісництвом.

3. Порядок надання позики
3.1. Для одержання позики заявник звертається до адміністрації підприємства з
в якій обґрунтовує мотиви звернення.
3.2. При необхідності, за вимогою профкому, можуть бути додані документи, що
стверджують мотиви звернення та обґрунтування розміру позики.
3.3. Заява розглядається на спільному засіданні адміністрації і профспілкового
мітету.
В рішенні визначається:
обсяг позики;
термін повернення позики;
умови повернення (процентна, безпроцентна);
. - особливі умови.
3.4. Протокол (рішення) подається в бухгалтерію, де в присутності заявника
юрмляються необхідні документи.
3.5. Розрахунки за надану позику проводяться через бухгалтерію з щомісячним
:нманням з заявника належних сум з заробітної плати згідно договору позики, а також в
дострокового повернення понад встановленим графіком повернення згідно договору
іики можливо через касу підприємства або внесення на розрахунковий рахунок
лриємства.
ЗО Ю ,

4.

Особливі умови

4.1. При звільненні працівника з роботи сума позики повинна бути повернена
зністю до звільнення.
4.2. При порушенні співробітником умов повернення позики, він позбувається
іза на одержання позики вдруге.
4.3. Позика надається на термін не більше 3-х років, максимальна сума не може
гевищувати тридцяти тисяч гривень.
Дане положення набуває чинності з моменту його затвердження.

Головний бухгалтер

О.І. Сердонюк

погот т
Голова йзгф с^дк.ового комітету

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Генеральний директор
?м ^стан д артметрологія'’
Я
_ Jl.II. Данчук

ртметрологія"
Шевченко

2021 р.

»21 р.

ПЕРЕЛІК
посад працівників ДП "Житомирстандартметрологія", зайнятих на роботах в
шкідливих умовах праці, яким встановлено скорочений робочий тиждень 36 годин
1. Працівники, як і здійснюють повірку засобів вимірювальної техніки іонізуючих
випромінювань:
- інженери з метрології, інженери з метрології 2 категорії,
- інженери з метрології 1 категорії, провідні інженери з метрології.
2. Працівники, які здійснюють контроль експлуатаційних параметрів рентгено
діагностичних апаратів:
- інженери з метрології, інженери з метрології 2 категорії,
- інженери з метрології 1 категорії, провідні інженери з метрології,
- начальник сектору,
- заступник начальника відділу.
3. Працівники випробувальної лабораторії:
- начальник лабораторії,
- заступник начальника лабораторії,
- начальники секторів,
- провідні інженери, інженери 1 категорії,
- інженери 2 категорії, інженери, техніки усіх категорій.
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001р. № 163 "Про
затвердження Переліку виробництв, цехів, професій, посад із шкідливими умовами праці,
робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня".
ПЕРЕЛІК
посад працівників ДП "Житомирстандартметрологія",
зайнятих на роботах в шкідливих умовах праці,

№

1

2

Посади

Види робіт

Розмір доплати до
посадового окладу у
відсотках

інженери з метрології, інженери 3
метрології 2 категорії, інженери з
метрології 1 категорії, провідні
інженери з метрології
інженери з метрології, інженери 3
метрології 2 категорії, інженери з
метрології 1 категорії, провідні
інженери з метрології, заступник
начальника відділу, начальник
сектору

повірка засобів
вимірювальної техніки
іонізуючих
випромінювань

12%

здійснення контролю
експлуатаційних
параметрів рентгено
діагностичних апаратів

8%

Провідний інженер

Е.Я.Васильчук

Провідний економіст

Т.В.Ковальчук
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Генеральний директор
ДП «Житомирстандартметрологія»
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ПЕРЕЛІК
профілактичних та протиепідемічних заходів для запобігання
захворювань працівників підприємства у період епідемій
(епідемічна небезпека, карантин) або загрози їх виникнення
1. Проведення роз’яснювальної роботи з метою інформування працівників щодо
жливих ризиків через розповсюдження епідемії та необхідності дотримання заходів гігієни
[безпеки.
2. Заборонити вхід до приміщень підприємства суб’єктам звернення без захисних масок.
3. Обмежити неконтрольоване знаходження відвідувачів на території підприємства;
4. При вході на територію підприємства обов’язкове оброблення рук антисептичними
добами.
5. Запровадити щоденний температурний скрінінг працівників.
6. При вході в приміщення для дезінфекції підошви взуття застосовувати дезінфікуючі
:имки.
7. Посилити заходи з дезінфекції приміщень шляхом їх вологого прибирання з
користанням дезінфікувальних засобів та регулярного наскрізного провітрювання.
8. Забезпечити працівників підприємства протиепідемічними засобами індивідуального
сту та дезінфекції згідно рекомендацій МОЗ України.
9. Надати працівникам право виконувати роботу дистанційно в опііпе-режимі.
10. Виробничі питання, надання заявок, отримання результатів робіт здійснювати
симально дистанційним шляхом.
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