


Назва підприємства

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ»
Чернігівської Міської ради

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
ДО КОЛЕКТИВНОГОДОГОВОРУ

на 2014 - 2016 роки

м.Чернігів



Зміни та доповнення до колективного договоруКП «Чернігівводоканал»
прийняті на розширеному засіданні профкому і адміністрації

від «26» грудня 2019 М.» 48.

Сторони домовились внести наступні зміни до колективного договору
КП «Чернігівводоканал» на 2014-2016 роки, а саме:

1. Викласти у новій редакції «План організаційно-технічних заходів
по підприємству «Чернігівводоканал» на 2020 рік» (додаток М.! 21 надається).

2. Викласти у новій редакції «Кошторис інших заохочувальних,
компенсаційних виплат та додаткової заробітної плати фонду оплати праці
КП «Чернігівводоканал» на 2020 рік» (додаток Ма 4.1 надається).

3. Викласти у новій редакції «Кошторис соціального розвитку
КП «Чернігівводоканал» на 2020 рік» (додаток М.» 42 надається).

4. ВИКЛасти у новій редакції «Професії робітників, які відносяться до
основних підгалузей та видів робіт» (додаток МЕ 4.4 надається).

5. Частину третю Порядку нарахування і виплати премій Положення
про щомісячне преміювання за основні результати господарської діяльності
працівників КП «Чернігівводоканал» (додаток Мз 4.11) викласти в такій
редакції: «Преміювання працівників проводиться за результатами роботи за
поточний місяць. За наявності фінансової можливості додатково може
виплачуватись премія квартальна за поданням керівників структурних підрозділів
та оформлюється наказом по підприємству.»

6. Частину шостуПорядку нарахування і виплати премій Положення
про щомісячне преміювання за основні результати господарської діяльності
працівників КП '«Чернігівводоканал» (додаток Ма 4.11) викласти в такій
редакції: «Працівникам, які відпрацювали неповний місяць, у зв”язку з призовом
у Збройні Сили України, переходом на виборчу посаду, зарахуванням в учбовий
заклад з відривом від виробництва, виходом на пенсію, звільненням по
скороченню штатів, премія нараховується за фактично відпрацьований час у
даному поточному періоді. У всіх інших випадках працівникам, які відпрацювали
неповний місяць і звільнилися, премія не нараховується.»

7. Пункт 4.14. розділу Іу «ОПЛАТАПРАЦІ, ГАРАНТІЇ [ КОМПЕНСАЦІЇ»
доповнити підпунктом наступного змісту: «за безперервний стаж роботи на
підприємствах та в організаціях сфери тепло-, водопостачання і

водовідведення відповідно до Порядку встановлення і умов виплати
щомісячної надбавки до тарифної ставки чи посадового окладу працівникам
КП «Чернігівводоканал» за безперервний стаж роботи на підприємствах
та в організаціях сфери тепло-, водопостачання і водовідведення (додаток
Ма 4.17.)» (додаток 4.17. надається).



8. Пункт 7.6. розділу ХІІІ «СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ, ПІЛЬГИ І
КОМПЕНСАЦІЇ, ЖИТЛОВО-ПОБУТОВЕ, КУЛЬТУРНЕ ТА МЕДИЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ [ ВІДПОЧИНКУ
ПРАЦІВНИКІВ» викласти в такій редакції: «Надавати працівникам матеріальну
допомогу на оздоровлення одинраз на рік при виході у щорічну основну відпустку
за відповідний робочий рік (у випадку поділу відпустки на частини матеріальна
допомога на оздоровлення може виплачуватися працівникові не більше одного
разу при наданні будь-якої з частин щорічної основної відпустки за відповідний
робочий рік за заявою працівника) у розмірі не менше 20% від прожиткового
мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня календарного року.»

9: В додатку 5.1 «Правила внутрішнього трудового розпорядку
КП «Чернігівводоканал» в розділі У «Робочий час і його використання» другу
частину другого абзацу доповнити словами: «зашльноексплуатаційного
персоналу (охоронник)» після слів «насосних станцій каналізації (машиніст
насосних установок)» та абзац третій викласти в такій редакції: «Для служб
водопровідних і каналізаційних мереж, автотранспортного цеху та ремонтно-
будівельної дільниці, які задіяні на роботах з обслуговування міських мереж,
встановити з першого понеділка, що настає після 14.11., по п'ятницю, яка є

останньоюдо 31.01. включно, наступний режим робочого часу: початок робочого
дня * 8.00 год.; кінець робочого дня 16 год.; час для вживання їжі ! технологічна
перерва- надається протягом робочого часу.»

10. Зміни та доповнення до колективного договору, викладені в пунктах
1 - 9 вступають в дію з 01 січня 2020 року.

Зміни та доповнення до колективного договору підписали:

Від профспілкового комітету Від адміністрації

С.М. Малявко
2019 р.
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Додаток 4.1

Затверджую

доканал»
С.М. Малявко

Кошторис
інших заохочувальних, компенсаційних виплат

та додаткової заробітної плати фонду оплати праці
КП «Чернігівводоканал» на 2020 рік



АШ
Погоджено

двд : оканал»
х С.М. Малявко

Кошторис
соціального розвитку КП «Чернігівводоканал»

на 2020 рік



Додаток 4.4

Професії робітників,
які відносяться до основних підгалузей та видів робіт

1. Невпробничі види робіт і послуг:
' лаборант хімікобактеріологічного аналізу (Випоі)
' лаборант хімічного аналізу (Вип.1)
' Підсобний робітник (Вип.1)
' розподілювач робіт (Вип.1)
' охоронник (Вип.1)
' оператор ЕОМ (Випі)
' обхідник водопровідно-каналізаційноі'мережі (Вип.87)
' контролер водопровідного господарства (Вип.87)

2. Ремонт, налагодження, обслуговуванняелектроенергетичного,санітарно-технічногоі
іншого устаткування, контрольно - вимірювальних приладів, автоматики, електрон-
нообчнслювальноїтехніки, машин, механізмів,поточний ремонтжитлового фонду:
. електромонтер диспетчерського устаткування та тепеавтоматики (Випі)
' електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (ДРУ) (Вип. 1)
' акт,-муляторник (Вип.1)
' монтувальник шин (Вип.33)
' сгпосар-ремонтник (Вип.42)
' слюсар-електрик з ремонту електроустаткування (Вип,42)
' слюсар-інструментальник (Вип.42)
' слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (Вип.42)
' слюсар з ремонту колісних трш-тспортних засобів (Вип.42)
Будівельне-монтажні і ремонтно-будівельніроботи, монтаж, технічнеобслуговування
та ремонтфонтанів
' машиніст екскаватора одноковшового (Вип.64)
' машиніст крана автомобільного (Вип.64)
' машиніст автокомпрессора (Вип.64)
' монтажник зовнішніх трубопроводів (Вип.б4)
' дорожній робітник (Вип.64)
' муляр (Вип.б4)
' бетоняр

4. Експлуатація та обслуговування обладнання систем водозабезпеченнята
водовідведення:
' машиніст насосних установок І, П, ІІІ підйому (Вип41)
' машиніст компресорних установок (Вип.1)
' електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатю/вання (Вип. 1)
' апаратник хімводоочищення (Вип. 1)
' маляр (Вині)
' тракторист (Вино 1)
- коваль ручного кування (Вип. 42)
' електрогазозварник (Вип. 42)
' слюсар-ремонтник (Вип.42)
' оператор на решітці (Вип.87)
' оператор на відстійниках (Вип.87)
' оператор на аеротенках (Вип.87)
' оператор на пісколовках та жироловках (Вип.87)
' оператор на мулових майданчиках (Вип.87)
' слюсар аварійно-відновлювальних робіт (Вип487)

ш

Заступникдиректора 3

ПШНЬ економіки Н.О. Музиченко



ДОДЗТОК
Погоджен ЖЖ- За

ПОРЯДОК
встановлення і умови виплати щомісячної надбавки до тарифної ставки

чи посадового окладу працівникам КП «Чернігівводоканал» за
безперервнийстаж роботи на підприємствах та в організаціях сфери тепло-,

водопостачання і водовідведення

1. Загальні положення
І.І. Щомісячна надбавка до тарифної ставки чи посадового окладу за

безперервний стаж роботи на підприємствах та в організаціях сфери тепло-,
водопостачання і водовідведення встановлюється працівникам КП «Чернігів-
“ : канал», до яких належать керівники, професіонали, фахівці та технічні
::х 'бовці, кваліфіковані та некваліфіковані робітники, які є штатними
працівниками підприємства, крім робітників соціальної сфери.

12. Можливість реалізації для працівників КП «Чернігівводоканал»
хт'вань та виплат щомісячної надбавки за безперервний стаж роботи на

”*;іємствах та в організаціях сфери тепло-, водопостачання і водовідведення
чаєгься виходячи із наявності фінансових можливостей підприємства та за

. .: врахування такої доплати у планових витратах на оплату праці в структурах
чих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення за

'повідний період.
і.3. Розмір щомісячної надбавки за безперервний стаж роботи на

рпємствах та в організаціях сфери тепло-, водопостачання і водовідведення
внтшам КП «Чернігівводоканал» встановлюється у наступних розмірах
"сотках до тарифної ставки чи посадового окладу):
понад 3 роки - 7 відсотків;
понад 5 років - 10 відсотків;
понад 10 років - 15 відсотків;
понад 15 років - 20 відсотків;
понад 25 років - 25 відсотків.

2. Обчислення безперервногостажу роботи,
що дає право на встановлення надбавки

2.1. До стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки,
овується:
- час безперервної роботи на підприємствах та в організаціях сфери
постачання, а також на підприємствах та в організаціях, створених після
чізації теплогенеруючих, тсплотранспортуючих, теплопостачальних та

осервісннх організацій, на об'єктах теплопостачання інших відомств,
нят-их на баланс сфери теплопостачання разом з обслуговуючим персоналом;., :...

9



- час безперервної роботи на підприємствах та в організаціях сфери
водопостачання і водовідведення, а також на підприємствах та в організаціях,
створених після реорганізації підприємств,що здійснювали експлуатацію об'єктів
централізованого питного водопостачання та об'єктів/систем централізованого
водовідведення, на об'єктах водопостачання і водовідведення інших відомств,

' нятих на баланс сфери водопостачання і водовідведення разом з
обслуговуючим персоналом;

- час перебування на фронті і участь у бойових діях у період виникнення
кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про

ведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану та до
хід-ЕЧЄННЯ особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію,

, :.по працівник був призваний на військову службу з підприємств та організацій
сфери тепло-, водопостачання і водовідведення де виконував роботу, яка давала
"“аво на отримання цієї надбавки, і протягом трьох місяців після демобілізації

з урахування часу на проїзд) повернувся на підприємство або в організацію
ри тепло-, водопостачання і водовідведення;
- час дійсної строкової військової служби у Збройних Силах та інших

свкових формуваннях України, якщо працівник був призваний на військову
з підприємств та організацій сфери тепло-, водопостачання і

ыдовідведення де виконував роботу, яка давала право на отримання цієї
.д авки. і протягом трьох місяців після демобілізації (без урахування часу на
““оїзд) повернувся на підприємство або в організацію сфери тепло-,

постачання і водовідведення;
- період відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами; догляду за дитиною до
ння нею трирічного та шестирічного віку; у зв'язку з усиновленням
. додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню

.. анх - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи, наданих відповідно
-: вимог чинного законодавства, якщо до відпустки працівник працював на

“пємствах та в організаціях сфери тепло, водопостачання і водовідведення на
.' яка давала право на одержання такої надбавки;
- час роботи у виборному органі первинної профспілкової організації або на

є: ій посаді первинної профспілкової організації на підприємствах та в
ваших сфери тепло-, водопостачання і водовідведення, якщо до обрання
зник працював і після закінчення терміну повноважень працевлаштувався на
підприємство, в ту ж організацію, протягом місяця;
- період, коли працівник з виробничої необхідності і в разі вимушеного

т-остою був у встановленому порядку переведений на роботу, яка не давала йому
на одержання цієї надбавки;
- час роботи за сумісництвом на підприємстві при переході на основнеМісце

зараховується за умови, якщо перерва в роботі при зміні характеру
ознх відносин не перевищила одного місяця;
- час вимушеного прогулу в разі поновлення працівника на роботі за
.ЯМ суду;
- при переході з однієї роботи (підприємство або організація сфери тепло-,
остачання і водовідведення) на іншу стаж зберігається за умови, якщо

крає в роботі не перевищила одного місяця, або інше не передбачено цим
ПОРЯДОКОМ та іншими нормами чинного законодавства;

М
1
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- час підвищення кваліфікації з відривом від основного виробництва, якшопрацівник до направлення на підвищення кваліфікації працював та після їїзакінчення був зайнятий на роботах, які дають право на одержання такої надбавки.22. Стаж роботи, що дає право на одержання надбавки, не переривається,Ще до нього не зараховується час перерв у роботі в таких випадках:- час хвороби, що тривала понад чотири місяці і призвела до звільнення.цівннка, або час перебування на інвалідності, або час роботи, що не давалаа на одержання зазначеної надбавки і на яку працівника було переведено зависновком медико-соціально експертної комісії, у разі зняття інвалідності абовдихання від хвороби та повернення працівника на роботу, яка дає право наодержання такої надбавки, протягом Місяця після закінчення термінів часу, щов редічені у цьому пункті;
- час, коли працівник не працював після звільнення у зв'язку з ліквідацієюиємства чи організації, скороченням чисельності штату працівників, які
право на одержання надбавки, якщо перерва у роботі не перевищувалаедого місяця (без урахування часу на переїзд до нового місця роботи);- час навчання у закладах вищої освіти за фахом, якщо працівник передзєзтюм до закладу працював на підприємствах чи в організаціях сфери тепло-

. водопостачання і водовідведення і перерва між закінченням навчання абоковим його відрахуванням з поважних причин і початком роботи на..нємствах чи в організаціях сфери тепло-, водопостачання і водовідведення
вншувща трьох місяців;
:. коли жінка у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиноюово перейшла на роботу, яка не давала права на одержання такої надбавки,з.; цппа роботу з цих причин, при поверненні жінки після досягнення їїою віку трьох років (на підставі медичного висновку - віку шести років) на

. яка дає право на одержання надбавки;
- час перебування на пенсії, якшо працівник вперше після виходу на пенсіютриємств чи організацій сфери тепло-, водопостачання і водовідведення
'вався на підприємство чи в організацію тієї ж сфери на роботу, яка даєодержання цієї надбавки, а до виходу на пенсію працював на роботі, що“930 на одержання цієї надбавки;

військової служби за контрактом, крім перебування на фронті і участьах діях у період виникнення кризової ситуації, що загрожує національнійоголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введеннявс.-о решту воєнного стану та до закінчення особливого періоду або дооч рішення про демобілізацію.
.З. У випадку простою підприємства теплопостачання - зупинки роботиі тептових пунктів після закінчення опалювального періоду і: тая працівників на строковий трудовий договір вважати стаж роботи наїх;-* птґві для цих працівників безперервним, якщо вони відпрацювали весь.атн трудовий договір на наступний сезон та повернулися на роботу уеннй термін, при цьому час Міжсезонних перерв у безперервний стажхбсґпї не зараховується, стаж визначається підсумованим підрахунком

. газованих сезонів.
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14. Безперервний стаж роботи, що дає право на встановлення надбавки, не
зберігається при прийнятті на роботу після розірвання трудового договору з
н-ступних підстав:

- систематичного невиконання працівником без поважних причин
обов'язків. покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього
7“'дового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи

шцьтінарногочи громадського стягнення;
- прогулулу(в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом

робочого дня) без поважних причин;
> появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного
ння:
» вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна
..тка. встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою
т. до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення

.о застосування заходів громадського впливу;
- набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім

швів звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення
або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної

- винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні
===: :::.дтхрні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довіря до нього з

яка або уповноваженого ним органу;
« 3 т.тьнення в якості дисциплінарного стягнення;

ення працівником інших винних дії, за які передбачено звільнення з

Безперервний стаж роботи для виплати надбавки визначається
ою комісією на підприємстві. Склад комісії затверджується наказом

ткацька підприємства за погодженням з виборним органом первинної
ткової організації (профспілковим представником), що представляє

*: більшості працівників
' ОВІДЗЛЬНІСТЬ 38 організацпо рОбОТИ КОМІСІІ Та оформлення всіх
ЇІВ покладається на відділ кадрів підприємства.

Е.б. Відповідно до статті 48 Кодексу законів про працю України основним
том для обчислення стажу роботи, що дає право на встановлення

надбавки за безперервний стаж роботи у сферах тепло-,
-чання і водовідведення, є трудова книжка.
. Безперервний стаж роботи на підприємствах і в організаціях сфери
водопостачання і водовідведення визначається підприємством щомісяця

: число.
.5. Рішення комісії про встановлення безперервного стажу роботи
:оється протоколом, в якому зазначено стаж кожного працівника, що
тся щомісяця до 15 числа у трьох примірниках: перший подається до

.-ерії для нарахування надбавки, другий - до відділу кадрів для контролю та
третій - до планово-економічного відділу для ведення аналітики та
ння планових розрахунків.'-..9 Спірні питання, що виникають під час визначення та обчислення стажу

“37=. який дає право на одержання щомісячної надбавки за безперервний стаж
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роботи у сфері тепло-, водопостачання і водовідведення, розглядаються комісією
підприємства по трудових спорах або у судовому порядку.

3. Нарахування і виплата надбавки
З.І. Надбавка на підприємстві обчислюється, нараховується і виплачується

що, ігяпя за фактично відпрацьований час виходячи з тарифної ставки
міжгадового окладу) працівника без урахування інших надбавок і доплат.

В.З.Працівникам, прийнятим на роботу, надбавка за безперервний стаж
:раховується і виплачується з дня прийняття на роботу у разі наявності
чботи у сфері тепло- водопостачання і водовідведення, який дає право на

::.-дай цієї надбавки.
При цьому надбавка встановлюється за умови, коли працівник має стаж

робот :: в *овідшій сфері: теплопостачання чи водопостачання і водовідведення.
Працівникам. у яких протягом календарного місяця виникло право на

с:- :егжання надбавки за безперервний стаж роботи, виплата проводиться з 1 числа
на::упного місяця.

Працівникам, у яких протягом календарного місяця виникло право на
підвишення розміру щомісячної надбавки за безперервний стаж роботи, виплата
Священого розміру проводиться 3 1 числа наступного місяця.

В.З. Якщо протягом періоду, за який виплачується надбавка за безперервнийт роботи, працівник переводився з однієї посади на іншу, З одного
рного підрозділу підприємства до іншого надбавка виплачується

0 до відпрацьованого часу на кожному робочому місці виходячи з
ої тарифної ставки (посадового окладу).

Зх.-і. У разі виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника надбавка
за безперервний стаж роботи нараховується до посадового окладу (тарифної
ставки) за основною посадою (місцем роботи).

Надбавка за безперервний стаж роботи враховується під час обчислення
тыьої заробітної плати, яка зберігається за працівниками відповідно до

того законодавства на час відпустки, за період тимчасової непрацездатності, у
' вначення пенсій та в інших випадках, які передбачають розрахунок

см,-о заробітку.
!» Особам. які працюють за сумісництвом, тимчасовим та сезонним::ши (крім тимчасових працівників, які заміщають жінок,що перебувають

) :: “гг-х ) зв'язку з вагітністю та пологами; догляду за дитиною до досягнення
' его віку; у зв'язку з усиновленням дитини; додатковою відпусткою

1313. які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю 3

хпи А І групи), а також працівникам соціальної сфери надбавка не

Витрати на виплату надбавки за безперервний стаж роботи
вся до складу витрат підприємства. Джерелом коштів для виплати

безперервний стаж роботи є фонд оплати праці.
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