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ВІД 11 жовтня 2021 року №
/  Голові фермерського

господарства «Прилуцький»

Прилуцькому М.О.

Про повідомну реєстрацію 
колективного договору

Виконавчий комітет Маловисківської міської ради повідомляє, що 
колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом 
фермерського господарства «Прилуцький» на 2021-2026 роки зареєстровано 
та занесено до реєстру галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, 
колективних договорів, змін і доповнень без рекомендацій.

Реєстр галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних 
договорів, змін і доповнень розміщено на офіційному веб-сайті 
Маловисківської міської ради: гпуІ5кагас1а(а),икг.пеї за посиланням:
головна/міська влада/реєстр Галузевих колективних договорів.

Міський голов

Вик. ЛИІІНИК 
ТЄ.Т0965404470



У К Р А Ї Н А
М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

від 07 жовтня 2021 року

Р І III Е Н Н Я

м. Мала Виска

№ 389

Про повідомну реєстрацію колективного договору 
фермерського господарства «Прилуцький» укладеного між 
адміністрацією та трудовим колективом на 2021-2026 роки

Керуючись П . П . 9  п.б Ч . 1  ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про колективні договори і угоди», постановою 
Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 115 «Про порядок 
повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, 
колективних договорів», виконавчий комітет Маловисківської міської ради,-

ВИРІШИВ:

1. Провести повідомну реєстрацію колективного договору між адміністрацією та 
трудовим колективом фермерського господарства «Прилуцький» на 2021-2026 
роки.
2. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Маловисківської 
міської ради зробити напис на першій сторінці колективного договору на 2021- 
2026 роки та внести в реєстр колективних договорів запис про повідомну 
реєстрації колективного договору укладеного між адміністрацією та трудовим 
колективом фермерського господарства «Прилуцький».
3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.
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Схвалено загальними 
зборами трудового колекти
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Колективний договір 
між роботодавцем та 
трудовим колективом 

фермерського господарства 
«Прилуцький»

на 2021- 2026 роки.

с .Олександрівка



Загальні положення.

І.Мета укладення колективного договору.
Цей колективний договір укладено з метою регулювання виробничих, 

трудових та соціально-економічних відносин, узгодження інтересів найманих 
працівників і роботодавця з питань, що є предметом цього колективного 
договору.

Положення і норми колективного договору розроблено на основі Кодексу 
законів про працю України, Закону України “Про колективні договори і угоди”, 
інших актів законодавства, генеральної, галузевої і територіальної угод.

•Колективний Договір містить узгоджені зобов’язання сторін, що його 
уклали, щодо створення умов підвищення ефективної роботи господарства, 
реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних прав та 
інтересів працівників.

2. Сторони колективного договору та їх повноваження.
2.1. Колективний договір укладено між керівництвом ФГ «Прилуцький» в 
особі голови фермерського господарства Прилуцького М.О. з однієї сторони 
(далі -  сторона роботодавця), і представником від трудового колективу ФГ 
«Прилуцький» від імені трудового колективу, з іншої сторони (далі -  
представник від трудового колективу).
2.2. Роботодавець підтверджує, що він має повноваження, визначені чинним 
законодавством та Статутом господарства, на ведення колективних 
переговорів, укладення колективного договору і виконання зобов’язань сторони 
роботодавця, визначених цим договором.
2.3. Представник від трудового колективу має повноваження, визначені 
загальними зборами працівників господарства, на ведення колективних 
переговорів, укладення колективного договору і виконання зобов’язань від 
трудового колективу.
2.4. Сторони визнають взаємні повноваження, зобов’язання відповідних сторін 
укладеної Г алузевої угоди між Міністерством аграрної політики та 
продовольства України, Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців 
"Федерація роботодавців агропромислового комплексу та продовольства 
України" та працівників в сільському господарстві на 2021 -  2026 роки і 
зобов’язуються дотримуватись принципів соціального партнерства; 
паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, 
конструктивності та аргументованості при проведенні переговорів щодо 
укладення договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення всіх 
питань, що є предметом цього колективного договору.
2.5. Сторони оперативно вживатимуть заходів до усунення передумов 
виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в ході реалізації 
зобов’язань і положень колективного договору, віддаватимуть перевагу 
розв’язанню спірних питань шляхом проведення консультацій, переговорів і 
приминрних процедур відповідно до законодавства.



3. Сфера дії колективного договору.
3.1. Положення колективного договору поширюються на всіх найманих 
працівників господарства.

Окремі положення колективного договору, що визначаються за взаємною 
згодою сторін, поширюються на пенсіонерів та інвалідів праці, колишніх 
працівників господарства; на працівників, звільнених з ініціативи роботодавця 
(у зв’язку із змінами організації або форми власності господарства) до моменту 
їх працевлаштування.

Положення колективного договору є обов’язковими для сторін, що його 
уклали.
3.2. Жодна зі сторін протягом дії договору не може в односторонньому 
порядку призупиняти виконання прийнятих зобов’язань за колективним 
договором.
3.3. Невід’ємною частиною колективного договору є додатки до нього.

4. Термін дії колективного договору та набуття ним чинності.
Колективний договір укладено на 2021-2026рр., він набуває чинності з «01» 

липня 2021 року (або з моменту його підписання) і діє до підписання нового 
колективного договору або перегляду чинного.

5. Порядок внесення змін та доповнень до колективного договору, 
в  колективному договорі передбачені переважно додаткові, порівняно з 

чинним законодавством і угодами гарантії та соціально-побутові пільги.
Зміни і доповнення до колективного договору вносяться тільки за 

взаємною згодою сторін і, в обов’язковому порядку, в зв’язку із змінами 
чинного законодавства, угод вищого рівня (генеральної, газузевої, 
територіальної) з питань, що є передметом колективного договору.

Сторона, яка ініціює внесення змін і доповнень до договору, письмово 
повідомляє іншу сторону про початок проведення переговорів (консультацій) 
та надсилає свої пропозиції, що розглядаються у 7 денний термін з дня їх 
отримання іншою стороною.
6. Порядок і строки доведення змісту колективного договору до 
працівників підприємства.

Роботодавець подає колективний договір на реєстрацію протягом 5 днів з 
дня підписання його сторонами до відповідного місцевого органу державної 
виконавчої влади.

Роботодавець зобов’язується в 2-х денний термін після реєстрації в 
місцевому органі державної виконавчої влади колективного договору 
забезпечити його тиражування у кількості 4-х примірників, ознайомлення з ним 
всіх працівників, а також щойно прийнятих працівників під час укладення з 
ними трудового договору.



РОЗДІЛ 1

Виробничо-економічна діяльність та розвиток господарства. 

Сторони домовилися:
1.1. Розробити стратегію підвищення ефективності виробництва та 
соціально-економічного розвитку господарства.
1.2. Запровадити систему матеріального і морального заохочення працівників 
до підвищення продуктивності праці, якості послуг, раціонального та 
бережливого використання обладнання, матеріальних і виробничих ресурсів. 
Сторона роботодавця зобов’язується:
1.3. Організовувати господарські відносини з іншими суб’єктами 
господарювання на основі договорів, здійснювати фінансові та кредитні 
відносини, нести відповідальність за порушення договірних зобов’язань.
1.4. Своєчасно та в повному обсязі забезпечувати працівників матеріально- 
технічними ресурсами, необхідних для виконання трудових завдань, норм 
праці, створення належних умов праці та отримання запланованого прибутку.
1.5. Забезпечити умови для розвитку технічної творчості працівників та 
впровадження раціоналізаторських пропозицій.
1.6. Забезпечити участь повноважного представника від трудового колективу 
у засіданнях керівних органів господарства (виробничі наради, збори 
акціонерів, засідання органів управління товариством тощо) з кадрових питань 
та питань умов праці, завчасно інформувати його про дату та порядок денний 
таких засідань.
1.7. Брати участь в заходах трудового колективу щодо захисту трудових і 
соціально-економічних прав працівників на її запрошення.

Трудовий колектив зобов’язується:
1.14. Сприяти зміцненню трудової і технологічної дисципліни в колективах 
структурних підрозділів господарства, збільшенню прибутку, підвищення 
продуктивності праці.
1.15. Проводити роботу з найманими працівниками стосовно раціонального та 
бережливого використання обладнання, матеріальних і виробничих ресурсів, 
збереження майна господарства.
1.16. Організовувати збір та узагальнення пропозицій працівників з питань 
поліпшення діяльності господарства, доводити їх до сторони роботодавця й 
домагатися їх реалізації, інформувати трудовий колектив про вжиті заходи.
1.17. Запрошувати повноважного представника сторони роботодавця на 
засідання зборів трудового колективу, де розглядаються питання захисту 
трудових і соціально-економічних прав працівників.



РОЗДІЛ п

Гарантії працівникам у разі зміни організації виробництва, форми
власності, банкрутства.

Сторона роботодавця зобов’язується:
2.1. Гарантувати додержання прав та інтересів працівників, які звільняються у 

зв’язку із зміною організації або форми власності, банкрутством господарства, 
зокрема щодо: порядку звільнення, виплати вихідної допомоги, гарантій 
працевлаштування, інших пільг і компенсацій таким працівникам.
2.2. Забезпечити у випадку ліквідації, банкрутства господарства: 

першочергову виплату вихідної допомоги звільненим працівникам
банкрута;

- задоволення вимог щодо сплати зборів (обов’язкових платежів) до фондів 
загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Трудовий колектив зобов’язується:
2.3. Представляти права та інтереси працівників у відносинах з 
роботодавцем щодо управління господарством, а також у разі зміни організації 
або форми власності, банкрутства.
2.4. Брати участь у роботі комісій з реструктуризації господарства та 

розглядати проект реструктуризації господарства.
2.5. Представляти інтереси працівників господарства в комітеті кредиторів та у 
випадку проведення процедур банкрутства з правом дорадчого голосу.

РОЗДІЛ ш.

Оплата праці.
Сторони домовилися:

У сфері форм та систем оплати праці
3.1. Застосовувати форми оплати праці як індивідуальну так і колективну 
(бригадну). При необхідності застосовувати обидві залежно від специфіки 
роботи структурних підрозділів господарства.
3.2.Здійснювати оплату праці на основі тарифної системи:

- погодинних тарифних ставок;
- відрядних розцінок;
- місячних посадових окладів для керівників, фахівців і технічних 

службовців, а також для окремих висококваліфікованих робітників.
3.3. Запроваджувати нові або змінювати діючі в господарстві умови оплати 
праці, преміювання і повідомляти про це.
Сторона роботодавця зобов’язується:
3.4. Проводити своєчасно індексацію та коригування заробітної плати у зв'язку з 
ростом індексу споживчих цін та зміни тарифних ставок і посадових окладів 
згідно чинного законодавства.



3.5. Виплачувати доплати і надбавки до тарифних ставок та посадових окладів 
працівників.
3.6. Здійснювати матеріальне заохочення (преміювання) працівників відповідно 
до законодавства.
3.7. Здійснювати виплату матеріальної допомоги відповідно до законодавства.
3.8. Здійснювати виплату заробітної плати працівникам у грошових знаках, що 
мають законний обіг на території України.
3.9. Здійснювати оплату праці працівників господарства в першочерговому 
порядку.
3.10. Здійснювати виплату заробітної плати в робочі дні два рази на місяць: 
аванс -  20, остаточну виплату -07 числа. Виплачувати заробітну плату на 
передодні у разі, коли день її виплати збігається з вихідним, святковим або 
неробочим днем. Видавати працівникам, не пізніше дня остаточної виплати 
заробітної плати, розрахункові листки з відомостями про суми нарахованої, 
утриманої та належної до виплати заробітної плати.
3.11. Заробітну плату працівників за період щорічної основної і додаткових 
відпусток виплачувати не пізніше як за З дні до її початку.
3.12. Роботу в надурочний час оплачувати:

- всі години, відпрацьовані понад встановлену норму робочого часу на 
тиждень, в подвійному розмірі тарифної ставки, окладу працівника;

- при відрядній формі оплати праці обсяг виконаної в надурочний час 
роботи оплачувати за подвійними відрядними розцінками.
3.13. Роботу у вихідний день, день державного або релігійного свята чи день, 
який є для працівника вихідним, оплачувати працівникам у подвійному розмірі 
або додатковий вихідний день :

- при відрядній формі оплати праці -  за подвійними відрядними 
розцінками;

- при почасовій оплаті праці -  у подвійному розмірі встановленої 
тарифної ставки (окладу).
3.14.Здійснювати тарифікацію робіт та присвоєння кваліфікаційних розрядів 
працівникам згідно ЄТКД робіт і професій.

Встановлювати кваліфікаційні розряди за результатами кваліфікаційних 
іспитів та надавати роботу працівникам відповідно до встановленої 
кваліфікації.
3.15. У разі порушення строків виплати заробітної плати компенсувати 
працівникам на умовах, визначених законодавством, втрати частки заробітної 
плати у зв’язку із порушенням строку її виплати.

Трудовий колектив зобов’язується:
3.16. Здійснювати контроль за дотриманням у господарстві законодавства з 
питань оплати праці та своєчасною виплатою заробітної плати.
3.17. Контролювати розподіл та використання коштів фонду оплати праці, 
вносити обгрунтовані пропозиції щодо підвищення розміру заробітної плати.



премій, компенсацій, доплат і надбавок, надання матеріальної допомоги 
працівникам.
3.18. Аналізувати рівень середньої заробітної плати у господарстві, вносити 
пропозиції щодо удосконалення оплати праці.

РОЗДІЛ IV.

Трудові відносини, режим праці та відпочинку.

Сторони домовилися:
4.1. Розробити Правила внутрішнього трудового розпорядку господарства, 
вносити до них зміни і доповнення, затверджувати їх на загальних зборах 
колективу, розробити і затвердити посадові інструкції, ознайомити з ними 
працівників.
4.2. Визначити перелік робіт, на яких допускається поділ робочого дня на 
частини.
Сторона роботодавця зобов’язується:
4.3. Укладати трудові відносини з працівниками в порядку, передбаченому 
законодавством України, під розписку ознайомлювати працівників з наказом 
про їх прийняття на роботу.

Застосовувати контракту форму при прийнятті на роботу тільки у випадках, 
визначених законами України, на вимогу трудового колективу надавати 
інформацію про умови контрактів.

Не включати до трудових договорів умови, що погіршують становище 
працівників порівняно з иним законодавством, цим договором.
4.4. Здійснювати переведення працівника на іншу роботу виключно у випадках, 
на підставах і в порядку, встановленому чинним законодавством.
4.5. Не розривати трудові договори з працівниками у разі зміни 
підпорядкованості чи роботодавця господарства, його реорганізації (злиття, 
приєднання, поділу, виділення, перетворення), крім визначених законодавством 
випадків, а також випадків скорочення чисельності або штату працівників.
4.6. Установити у господарстві шестиденний робочий тиждень з нормальною 
тривалістю робочого часу працівників 40 годин на тиждень та з одним 
вихідним дням -  неділя, та скорочувати на одну годину тривалість робочого 
часу напередодні святкових днів.
4.7. Установлювати тривалість денної роботи (зміни), перерви дня відпочинку 
згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, графіками роботи 
(змінності), затвердженими роботодавцем за узгодженням з трудовим 
колективом, з урахуванням специфіки виробництва, режиму роботи 
структурних підрозділів із розрахунку нормальної тривалості робочого дня 
(тижня).



4.8. Встановити скорочену тривалість робочого часу для категорій працівників, 
визначених законодавством.
4.9. За наявності можливості дозволяти працівникам під час простою, з 
незалежних від них причин, відлучатися з робочого місця на узгоджений з 
керівником структурного підрозділу час.
4.10. Дотримуватись чинного законодавства щодо обмеження залучення 
окремих категорій працівників до надурочних робіт, роботи у нічний час та 
вихідні дні.
4.11. Встановлювати для вагітних жінок, жінок, які мають дитину віком до 14 
років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під її 
опікуванням, працівників, які здійснюють догляд за хворим членом сім’ї 
відповідно до медичного висновку, на їх прохання, скорочену тривалість 
робочого часу.
4.12. Проводити надурочні роботи, роботу у вихідні, святкові та неробочі дні 

лише у виняткових випадках, передбачених законодавством, та з її оплатою і 
компенсацією відповідно до чинного законодавства.
4.13. Встановлювати працівникам щорічну основну оплачувану відпустку 
згідно Закону України “Про відпустки”.

Затверджувати графік надання відпусток за погодженням з трудовим 
колективом та доводити його до відома працівників.

При складанні графіків відпусток враховувати сімейні обставини, особисті 
інтереси та можливості відпочинку кожного працівника.

Надавати подружжям, які працюють у господарстві, право на щорічну 
відпустку в один і той самий період.
4.14. Надавати щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього 
час, у випадках передбачених законодавством, а також наступним категоріям 
працівників:

- інвалідам;
- учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС,у часникам АТО;
- жінкам перед відпусткою по вагітності і пологам; особам у віці до 18 років;
- при наявності санаторно-курортної путівки.

4.15. Робітникам господарства, які приймали участь у ліквідації аварії на ЧАЕС 
надавати додатково відпустку 16 календарних днів і інші пільги у відповдіності 
з Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
4.16. Надавати щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного 
терміну безперервної роботи у перший рік роботи у господарстві за бажанням 
працівника у випадках, передбачених законодавством.
-.17. Відкликати працівників з щорічної відпустки лише за їх згодою та у 
випадках, передбачених законодавством.
4.18. Надавати додаткові відпустки за умови праці працівникам, зайнятих на 
роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих



факторів, відповідно до Списку виробництв, цехів, професій і посад із 
шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких 
дає право на щорічну додаткову відпустку затвердженого Кабінетом Міністрів 
України залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та 
часу зайнятості працівника в цих умовах (додатки 1 та 3).
4.19. Надавати додаткові відпустки за особливий характер праці працівникам, 
робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним 
навантаженням або виконується в особливих природних географічних, 
геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, відповідно до 
Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана 
з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або 
виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та 
умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову 
відпустку за особливий характер праці затвердженого Кабінетом Міністрів 
України , в залежності від часу зайнятості працівника в цих умовах (додаток 2).
4.20. Надавати працівникам додаткові відпустки у зв’язку з навчанням у 
порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством.

Працівникам господарства, які навчаються без відриву від виробництва в 
учбових закладах з вечірньою формою навчання, надавати можливість 
працювати у змінах, що дозволяють регулярно відвідувати заняття. Не залучати 
цих працівників протягом періоду їх навчання до надурочних робіт та 
службових відряджень.
4.21. Надавати працівникам соціальні відпустки у порядку і на умовах, 
передбачених чинним законодавством.
4.22. Надавати працівникам за сімейними обставинами та з інших причин, за їх 
бажанням і погодженням з керівником структурного підрозділу, відпустку без 
збереження заробітної плати терміном до 15 календарних днів на рік.
4.23. Надавати додаткові відпустки без збереження заробітної плати на 
встановлений термін згідно чинного законодавства.
Трудовий колектив зобов’язується:
4.25. Забезпечити дотримання працівниками господарства трудової та 
виробничої дисципліни. Правил внутрішнього трудового розпорядку, 
своєчасного і точного виконання розпоряджень роботодавця, трудових та 
функціональних обов’язків.
4.26. Здійснювати контроль за виконанням зобов’язань цього розділу.
4.27. Розглядати обгрунтоване письмово подання сторони роботодавця про 
розірвання трудового договору працівником, який є членом трудового 
колективу , у випадках, передбачених законодавством.

Повідомляти сторону роботодавця про прийняте рішення у письмовій 
формі в триденний строк після прийняття.
4.28. Надавати працівникам безкоштовну правову допомогу та консультації з 
чинного законодавства. У разі порушення їх трудових прав представляти та 
відстоювати права працівників у відносинах з роботодавцем в судових органах.
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РОЗДІЛ УІ.

Умови та охорона праці.

З метою створення здорових та безпечних умов праці у господарстві 
сторона роботодавця зобов’язується:
5.1 Розробити, за погодженням з трудовим колективом , забезпечити виконання 
комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, 
гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони 
праці, запобігання випадків виробничого травматизму, професійних 
захворювань і аварій (додаток № 1).
На реалізацію комплексних заходів виділяти необхідні кошти.
5.2 Виконати заходи щодо підготовки приміщень структурних підрозділів 

господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021 -  2026 років.
Забезпечити протягом цього періоду стійкий температурний режим у 

виробничих приміщеннях згідно встановлених норм.
5.3. проводити атестацію робочих місць за умовами праці згідно з 
розробленими, за участю трудового колективу графіком, та за її результатами 
вживати заходів щодо покращення умов праці, медичного обслуговування, 
оздоровлення працівників та надання їм відповідних пільг і компенсацій.
5.4. Проводити періодично, згідно нормативних актів, експертизу технічного 
стану обладнання, машин, механізмів, споруд, будівель щодо їх безпечного 
використання.
5.5. Безплатно забезпечувати працівників, які працюють на роботах із 
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 захисту за 
встановленими нормами ( додаток 2 ).
5.6. Забезпечити за рахунок коштів господарства своєчасну заміну або ремонт 
спецодягу і спецвзуття, що стали непридатними до закінчення встановленого 
терміну їх використання з незалежних від працівника причин. Випадок 
пошкодження спецодягу або спецвзуття не з вини працівника, має бути 
оформлений документально -  про це складається відповідний акт.
5.7. Компенсувати протягом ЗО днів витрати працівника, підтверджені 
документально (касовий або товарний чек); на придбання спецодягу та інших 
засобів індивідуального захисту, якщо внаслідок несвоєчасного забезпечення 
роботодавцем працівника, він був змушений придбати їх за власні кошти.
5.8. Забезпечувати за рахунок коштів господарства прання, хімчистку, 
обезжирення, поновлення і ремонт спецодягу, спецвзуття та інших засобів 
індивідуального захисту, утримання побутових приміщень відповідно до 
санітарних норм і правил гігієни.
5.9.Забезпечити у господарстві належний питний режим.
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5.10. Працівникам, які працюють на роботах, пов’язаних із забрудненням, 
видавати безплатно за встановленими нормами мило. На роботах, де можливий 
вплив на шкіру шкідливо діючих речовин видавати безплатно за встановленими 
нормами змиваючі та знешкоджуючі засоби.
5.11.3а рахунок коштів господарства здійснювати проведення періодичних 
(протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на 
важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або 
таких, де є потреба у професійному доборі, а також

Забезпечити виконання рекомендацій і висновків медичної комісії за 
результатами огляду працівників.

При своєчасному проходженні працівником періодичного медичного 
огляду, зберігати за ним середній заробіток на встановлений час проходження 
медогляду.

Не допускати до роботи працівників, які без поважних причин ухиляються 
від проходження обов’язкового медичного огляду.

Організувати за рахунок коштів господарства на прохання працівника або 
за своєю ініціативою позачерговий медичний огляд, якщо працівник вважає, що 
погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці.
5.12. Працівників, які потребують за станом здоров’я надання легшої роботи, 

переводити, за їх згодою, тимчасово або без обмеження строку на іншу 
роботу у відповідності з медичним висновком.

5.13. Забезпечувати належне утримання та комплектування медичних аптечок 
необхідними медикаментами.
5.14. Створити комісію з питань охорони праці у рівній кількості осіб від 
роботодавця і трудового колективу. Сприяти її роботі відповідно до Положення 
про неї.
5.15. Проводити своєчасне розслідування та вести облік нещасних випадків, 
професійних захворювань і аварій на виробництві.

Забезпечити безумовне виконання запропонованих комісією з розслідування 
нещасного випадку на виробництві організаційно-технічних заходів по 
кожному нещасному випадку.
5.16. Створити для працівників, які отримали інвалідність на даному 
господарстві, умови праці для подальшого виконання ними трудових обов’язків 
відповідно до медичних висновків або організувати їх перенавчання, 
перекваліфікацію чи надомну працю.
5.17. За рахунок коштів господарства проводити навчання представників 
трудового колективу та членів комісії з питань охорони праці, надавати їм 
вЬьний від основної роботи час із збереженням заробітної плати для залучення 
до перевірок стану умов, безпеки праці та розслідування нещасних випадків.
5.18. Проводити за встановленими графіками навчання, інструктаж та перевірку 
один раз на рік знань з охорони праці працівників, які зайняті на роботах з 
підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі.
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Працівники господарства зобов’язуються:
5.19. Вивчати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, 
правил експлуатації машин, механізмів, устаткування та інших засобів 
виробництва.
5.20.Застосовувати засоби індивідуального захисту у випадках, передбачених 
правилами техніки безпеки праці.
5.21. Проходити у встановленому порядку та в строки попередній і періодичні 
медичні огляди.
5.22. Своєчасно інформувати відповідну посадову особу про виникнення 
небезпечних та аварійних ситуацій на робочому місці, дільниці, в структурному 
підрозділі. Особисто вживати посильних заходів щодо їх запобігання та 
усунення.
5.23. Дбайливо та раціонально використовувати майно господарства, не 
допускати його пошкодження чи знищення.
Трудовий колектив зобов’язується:
5.24.Здійснювати контроль за дотриманням стороною роботодавця
законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов 
праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням 
працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та 
колективного захисту.

У разі виявлення порушень вимагати їх усунення.
5.25. Представляти інтереси працівників у вирішенні питань охорони праці, у 
випадках, визначених чинним законодавством, вносити роботодавцеві 
відповідні подання.
5.26. Інформувати працівників про їх права і гарантії в сфері охорони праці, 
зміни в законодавстві з охорони праці.
5.27. У разі загрози життю або здоров’ю працівників вимагати від роботодавця 
негайного припинення робіт на робочих місцях, дільницях, цехах на час, 
необхідний для усунення цієї загрози.
5.28. Здійснювати контроль за наданням пільг і компенсацій за роботу в 
шкідливих і небезпечних умовах, відшкодуванням шкоди, заподіяної здоров’ю 
працівника.
5.29. Брати участь:

в розробці програм, положень, нормативно-правових документів з питань 
охорони праці у господарстві;
- в організації навчання працюючих з питань охорони праці;

в управлінні загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням 
працівників від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань;
- у проведенні атестації робочих місць, за її результатами вносити пропозиції 
щодо покращення умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення 
працівників, надання їм відповідних пільг і компенсацій;
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у розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань, аварій, складанні 
актів про нещасний випадок на виробництві, готувати свої висновки і надавати 
пропозиції, представляти інтереси потерпілого у спірних питаннях;
- у проведенні перевірки знань посадових осіб з охорони праці.

РОЗДІЛ УІ.

Соціальні пільги та гарантії 
Сторона роботодавця зобов’язується:

6.1. Роботодавець гарантує надання працівникам вільного часу для 
проходження медичних оглядів, отримання медичної допомоги, відвідування 
державних органів для вирішення необхідних житлово-побутових проблем 
працівників без здійснення будь-яких стягнень із заробітної плати чи інших 
безпідставних санкцій.
6.2. Надавати працівникам господарства , при наявності коштів на поточному 
рахунку,безпроцентні позики, матеріальну допомогу для оплати дорогого 
коштовного медичного лікування та хірургічних операцій.
6.3. У разі смерті працівника господарства, господарство надає допомогу на 
поховання у розмірі 1000 гривень.На підставі надання копії свідоцтва про 
смерть та заяви фізичної особи.
6.4. При необхідності виділяти транспортні засоби працівникам для їх 
господарсько -  побутових проблем по тарифах, погоджених з трудовим 
колективом .

Трудовий колектив зобов’язується:

6.5. У межах коштів соціального страхування , прводити здешевлення вартості 
путівок на оздоровлення і лікування працівниківмі їх сімей.
6.6.Організовувати разом з керівником відпочинок дітей у літній період, а 
також проводити для них новорічні свята.
6.7. Вирішувати, разом з керівником питання соціального розвитку 
господарства, поліпшення умов праці, матеріально -  побутового, медичного 
обслуговування працівників.
6.8. Здійснювати контроль за підготовкою та наданням керівником документів, 
необхідних для призначення пенсій працівникам.
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РОЗДІЛ VII

Гарантії діяльності трудового колективу.

Сторона роботодавця визнає трудовий колектив повноважним 
представником інтересів працівників, які працюють у господарстві, і погоджує 
з ним накази та інші локальні нормативні акти з питань, що є предметом цього 
договору та зобов’язується:

7.1. Забезпечувати реалізацію прав та гарантій діяльності трудового колективу , 
встановлених чинним законодавством, не допускати втручання в діяльність, 
обмеження прав колективу або перешкоджання їх здійсненню.
7.2. Для забезпечення діяльності трудового колективу , проведення зборів 
працівників господарства надавати безкоштовно приміщення з усім необхідним 
обладнанням, зв’язком, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, 
охороною.

Забезпечувати трудовому колективу можливість розміщувати власну 
інформацію у приміщеннях і на території господарства в доступних для 
працівників місцях.
7.3. Забезпечувати членам виборних від трудового колективу господарства 
вищого рівня можливість безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи 
в господарстві, ознайомлюватися з документами, що стосуються трудових прав 
та інтересів працівників.
7.4. Поширювати на виборних працівників членів трудового колективу , які 
діють у господарстві, соціальні пільги та заохочення, встановлені цим 
договором.
7.5. Розглядати вимоги і надання трудовому колективу щодо усунення 
порушень законодавства про працю та колективного договору, невідкладно 
вживати заходів до їх усунення.
7.6. Брати участь у заходах трудового колективу на їх запрошення.

РОЗДІЛ VIII

Заключні положення та контроль за виконанням . 

Сторони домовилися:

8.1. Здійснювати контроль за виконанням колективного договору. Результати 
перевірки виконання зобов’язань колективного договору оформлювати 
зідповідним актом, який доводити до відома сторін колективного договору.
5 2. Надавати повноважним представникам сторін на безоплатній основі наявну 
інформацію та документи, необхідні для здійснення контролю за виконанням 
нього колективного договору.
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8.3. У разі виникнення спірних питань щодо застосування окремих норм цього 
колективного договору спільно надавати відповідні роз’яснення.
8.4. У разі порушення чи невиконання зобов’язань колективного договору з 
вини конкретної посадової особи, вона несе відповідальність згідно з чинним 
законодавством.
8.5. Колективнії договір укладено в двох примірниках, що зберігаються у 

кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

Колективний догові
Голова фермерського 
господарства 
Головний бухгалтер 
фермерського 
господарства 
Представник від

али;
.О.Прилуцький 

Т.В. Дяченко
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Додаток № 1

ПОЛОЖЕННЯ

про оплату праці, стимулювання праці та соціальні гарантії

на 2021-2026 роки

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1 .Положення про оплату праці у Фермерському 
господарстві «Прилуцький» розроблено з використанням 
основних положень Закону України «Про оплату праці» від 
24.03.1995 року № 108/95-ВР, Закону України «Про 
відпустки» від 15.11.1996 року № 504/96-ВР, Кодексу 
Законів України про Працю, Закону України «Про 
колективні договори та угоди» від 01.07.1991 року № 698- 
XII та Галузевої тарифної угоди.

2. ОПЛАТА ПРАЦІ.

2.1. Структура заробітної плати складається з:

- основної заробітної плати;

- додаткової заробітної плати;

- інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

Основна заробітна плата -  це винагорода за виконану роботу, відповідно 
до встановлених норм праці і встановлюється у вигляді посадових окладів.

Додаткова заробітна плата -  це винагорода за роботу понад встановленої 
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.
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Основним джерелом коштів на оплату праці є частина доходу та інші 
кошти, отримані внаслідок господарської діяльності господарства.

До фонду основної заробітної плати включається:

Заробітна плата, нарахована за виконану роботу, відповідно до встановлених 
в господарстві норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові 
обов’язки) за тарифними ставками (окладами) робітників та посадовими 
окладами;

2.2. До фонду додаткової заробітної плати:

2.2.1. Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів:

персональні надбавки, встановлюються додатково за наказом голови 
господарства;

керівникам, спеціалістам, службовцям за високі досягнення в праці або 
за виконання особливо важливих завдань на строк їх виконання.

за роботу у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах, за роботу у 
багатозмінному режимі виробництва (включаючи доплати за роботу у вихідні 
дні, ш,о є робочими днями за графіком), у нічний час, розміром до 
25%(двадцять пять відсотків ) від штатного (посадового окладу);

інші надбавки та доплати.

2.2.2. Оплата праці працівників, які не перебувають у штаті підприємства, за 
виконання робіт згідно з договорами цивільно-правового характеру, 
включаючи договір підряду, за умови, що розрахунки з працівниками за 
виконану роботу провадяться безпосередньо цим підприємством. Розмір 
коштів, спрямованих на оплату праці цих працівників, визначається, виходячи 
з кошторису на виконання робіт (послуг) за договором, і платіжних 
документів.

2.2.3. Робота у святкові, неробочі та вихідні дні, якщо вона не компенсується 
іншим часом відпочинку, а також в понадурочний час оплачується у 
подвійному розмірі.

2.2.4. Оплата праці кваліфікованих робітників, керівників, спеціалістів 
господарства, залучених без звільнення від основної роботи для підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, для керівництва 
виробничою практикою студентів, для навчання учнів загальноосвітніх шкіл.

2.2.5. Оплата за час вимушеного прогулу або виконання нижче оплачуваної 
соботи у випадках, додатково врегульованих наказами керівництва.
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2.2.6. Оплата щорічних і додаткових відпусток відповідно до законодавства, 
грошових компенсацій за невикористану відпустку.

2.2.7. Сума заробітної плати за основним місцем роботи керівникам, 
робітникам і спеціалістам господарства за час їхнього навчання з відривом від 
виробництва в системі підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів.

При вирішенні інших питань оплати праці господарство керується 
положеннями статей Кодексу Законів про Працю і Закону України «Про оплату 
праці».

Проводити зміни в оплаті та перегляд заробітної плати за умов нарощування 
обсягів товарообігу і прибутку, змін розміру мінімальної заробітної плати, 
рівнем інфляції.

'оловний бухгалтер: Дяченко Т.В.

з.д адміністрації: Від трудово гожо лективу

Прилуцький М.О. Попова 0.0.
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:латок № 2

ПОЛОЖЕННЯ про преміювання

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Положення про преміювання у Фермерському господарстві «Прилуцький» 
зозроблено з використанням основних положень Кодексу Законів України про 
Працю, Закону України «Про колективні договори та угоди» від 01.07.1991 
соку № 698-ХІІ, Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 року № 
108/95-ВР, Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 року № 504/96-ВР, 
'а «Інструкції зі статистики заробітної плати», затвердженої наказом Мінстату 
5 Д 11.12.1995 р. №323

2. ПРЕМІЮВАННЯ.

2.1. Премії відносяться до фонду додаткової заробітної плати.

2 2. Премії нараховуються та виплачуються керівникам, робітникам, 
:~еціалістам та іншим службовцям за виробничі результати, включаючи премії 
Ьс економію конкретних видів матеріальних ресурсів, в тому числі за:

Виконання та перевиконання виробничих завдань;

Підвиїдення продуктивності праці, виробітку;

Економію сировини, матеріалів, інструментів та інших матеріальних 
_ -чостей;



-одаток № З До колективного договору

Перелік професій та посад працівників

з ненормованим робочим днем мають право на одержання додаткової 
відпустки за особливий характер праці, за шкідливі умови праці та доплати

за шкідливі умови ппраці

( додатки по атестації)
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До наказу від 19 червня2021р.№28 
ПЕРЕЛІК

робочих місць, професій і посад ФГ «Прилуцький», працівникам яких 
підтверджено право на щорічні додаткові відпустки за роботу в шкідливих 

та важких виробничих умовах праці’̂

Додаток 1

^  Найменування
професії,

^  ”  посади

Фактична
зайнятість
протягом
робочого

дня,
%

Розділ списку -

Визначена 
тривалість 
відпустки, 

календарних 
днів

Т ракторист(трактор 
МТЗ)

79,8

Тракторист (трактор 
«ІОМ DEERE»)

79,8

Тракторист-  
машиніст
сільськогосподарсь
кого
виробництва(комба 
йн «JON ОЕЕКЕ»)

79,8

Тракторист 
(навантажувач І$В)

71,4

Тракторист 

(ескаватор І5В)

71,4

Розділ XXXIII 
«Загальні професії 
за всіма галузями 
господарства», 
підрозділ 
«Загальні професії 
за іншими видами 
робіт»,

позиція 204

* Додаток 1 до постанови КМУ від 17 листопада 1997 року № 1290 (із 
5\{інами та доповненнями)

Голова атестаційної комісії М.Г. Сирбу
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Додаток 2
До наказу від 19 червня2021р.№28

ПЕРЕЛІК
робочих місць, професій і посад ФГ «Прилуцький», працівникам яких 

підтверджено право на щорічні додаткові відпустки за роботу у 
шкідливих та важких виробничих умовах

№

№

п/п

Найменування 
професії, посади

Фактична 
зайнятість 
протягом 
робочого 

дня, %

Розділ списку

Визначена
тривалість
відпустки,

календарних
днів

1 2 3 4 5

1
L Водій

автотранспортних 
засобів (вантажність 
від 3 тонн та більше)

73,8

Розділ Х\/«Транспортні 
послуги»,підрозділ 
«Функціонування 
наземної транспортної 
інфраструктури» 
Позиція 13

7

-
Заступник голови 71,4 Розділ XXXIII «Загальні 

професії за всіма 4

Л Головний бухгалтер 85,7
галузями 
господарства», 
підрозділ «Інші види 
виробництв»
Позиція 58

4

1 Обліковець 73,8
4

* Додаток 1 до постанови КМУ від 17 листопада 1997 року № 1290 (із 
іч'інами та доповненнями)

Голова атестаційної комісії М.Г. Сирбу
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Додаток З
До наказу від 19 червня2021р.№28 

ПЕРЕЛІК
робочих місць, професій і посад ФГ «Прилуцький», працівникам яких 

підтверджено право на доплати до тарифних ставок або посадових 
окладів за роботу у шкідливих та важких виробничих умовах

№

№

п/п

Найменування професії, 
посади

Фактична
зайняті

сть
протягом 
робочого 

дня, %

Визнане
ний

розмір
доплат

*/

%

Класифікація умов 
праці

1 2 3 4 5

Тракторист(трактор МТЗ) 79,8 4 Шкідливі і важкі

-

Тракторист (трактор 
«JON DEERE») 79,8 4 Шкідливі і важкі

Тракторист -  машиніст 
сільськогосподарського 
виро6ництва(ком6айн «JON 
DEERE»)

79,8
4 Шкідливі і важкі

Тракторист 
(навантажувач JSB) 71,4 4 Шкідливі і важкі

5 Тракторист (ескаватор 
JSB) 71,4 4 Шкідливі і важкі

Оператор заправних 
станцій

28,5 4 Шкідливі і важкі

* Постанова Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦСПС від 03 жовтня 
1335 -ода № 387/22-78

^.'ога атестаціиної комісії М.Г. Сирбу
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УГОДА по охороні прац

№
п/п

Заходи по охороні праці Термін
виконання

Відповідальні за 
виконання

- 2 3 4

Придбання наочних посібників,нормативних 
документів 3 охороні праці та техніки безпеки

На протязі 
року

Голова ФГ

Проведення навчання з охорони праці, по 
електро- та пожежної безпеки, інструктажів на 
робочому місці

На протязі 
року

Голова ФГ

Н Придбання електроізолюючих захисних 
засобів

ІУ квартал 
року

Голова ФГ

-  Оновлення аптечок 2 рази на рік Голова ФГ

5 Придбання та перезарядка існуючих 
вогнегасників ОПУ - 5

Іраз в 2 роки Голова ФГ

г Проведення періодичних медичних оглядів 
працівників

Згідно
графіків

Голова ФГ

г и - . _ький М.О. Попова 0.0.
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_Д о даток 5

професій і посад працівників, яким видається мило, миючі та
знешкоджуючі засоби.

Хі Назва виробництв,
: л цехів, професій і посад

Найменування миючих 
та знешкоджуючих 

засобів

Норма видачі в 
місяць

Всі робітники, які Мило або інші миючі За потребою
забезпечуються засоби (для прання
спецодягом спецодягу)

-? мітка: Крім цього, мила має бути в достатній кількості біля умивальників 
миття рук по закінчснні та протягом роботи. Так само біля умивальників 

: в.інні бути рушники або повітряні осушники рук.
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ФГ «Прилуцький» с. Олександрівка 
На 01.07.2021рік

У і П о сад а К од

К П

К од

зкппт
р

Кіл.
Штат
Один

С т а

в к а

М іс я ч 
н и й  ф он д

Г олова 1210.1 - 1 9255 ,20 9255,20

І  Заступник голови 1210.1 - 1 6866,00 6866,00

Заступник голови  з заг. питань 1210.1 - 1 6866 ,00 6866,00

і  Г оловний  бухгалтер 1231 20656 1 8060,70 8060,70

і  Ю рисконсульт 2429 25500 2 7671,20 15342,40

Л Н ачальник відділу кадрів 1232 23805 0,1 6866 ,00 686,60

О бліковець 4190 - 1 6866,00 6866,00

Інж енер по Т Б  т а  охорон і праці 3152 “ 0,1 6267,60 626,80

 ̂ О ператор  заправних  станц ій 8155 15594 0,1 6267,60 626,80

С естра м едична 3231 24713 0,125 6267,60 783,50

В одій автотран сп ортн и х  засоб ів 8322 - 1 6506,30 6506,30

1 Т ракторист 8331 19203 1 Від
виробітку

Від
виробітку

 ̂ ''> ;оронник 5169 - 4 6506,30 26025 ,20

П рибиральник служ бових  п рим іщ ень 9132 19260 1 6506,30 6506,30

В С Ь О Г О : 14,

425

95017 ,80В і

д
в и р о б іт к у
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внутрішнього трудового розпорядку для працівників
ФГ «__Прилуцький_»

3-і'■ ДЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
- відповідності з Конституцією України громадяни України 

право на труд, тобто на отримання гарантованої роботи з
’ 2'с-о праці у відповідності з кількістю і якістю, та не нижче 

~і-:=леного державою мінімального розміру у відповідності з 
: -з - -я м , здатністю, професійною підготовкою, освітою та з 
ї  ЕЗННЯМ суспільних потреб .

Іг^сципліна праці -  це не лише суворе дотримання Правил 
“ с -НЬОГО трудового розпорядку, а також творче відношення 

; :50єТ праці, забезпечення її високої якості, виробничого
- :с--стання робочого часу.

“ с.дова дисципліна забезпечується створенням необхідних 
:“ -за_ійних та економічних умов для нормальної 

:~ 20дуктивної праці, методами виховання, заохочення за 
сссісзісну працю. До порушників трудової дисципліни 

-оться заходи дисциплінарного та суспільного впливу.

сззила внутрішнього трудового розпорядку мають на меті
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г-'«:занню працівників, організації праці на наручній основі, раціональному 
їу'* їсистанню робочого часу, високої якості робіт, підвищенню 
^  і^.-тивності праці та ефективності суспільного виробництва.

Питання, пов'язані з використанням Правил внутрішнього трудового 
гсзпорядку, вирішуються адміністрацією господарства в межах наданих 
"саз а у випадках, передбачених діючим законодавством та Правилами 
Е-.-зішнього трудового розпорядку, - разом або по узгодженню з 
■ ~:з-оваженим органом трудового колективу. Ці питання вирішуються 

трудовим колективом у відповідності до покладених на нього 
тЕ -сзаж ень.

1 "ОРЯДОК ПРИЙОМУ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

I  : “ гзцівники реалізують своє право на труд шляхом укладення
з: "О договору про прийняття на роботу вдане господарство.

I I  укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати 
або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у

і . ' п е р е д б а ч е н и х  законодавством, - також документ про освіту 
і ’ е_ з ' г -  сть, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи.

Зззссоняється вимагати від фізичної особи при прийомі на роботу 
надання яких не передбачено чинним законодавством

Т І договір укладається, як правило, у письмовій формі. 
Е- - - -."сьмової форми є обов'язковим:

зс'знізованому наборі працівників;

.--'зяенні трудового договору про роботу в районах з 
"з/'ссяними географічними і геологічними умовами та 

яя-<'_з-с'о ризику для здоров'я;
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3) при укладенні контракту;

4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового 
:і:':5 о р у  у письмовій формі;

5і при укладенні трудового договору з неповнолітнім;

£ при укладенні трудового договору з фізичною особою;

~ в інших випадках, передбачених законодавством України.

“ г-'хсм  на роботу оформляється наказом (розпорядженням) по 
~:«“ :::зрству, з ознайомленням фізичної особи про зміст наказу 
п:з~С2ядження) під розпис. В наказі (розпорядженні) повинно бути 

найменування роботи (посади) у відповідності до штатного 
господарства та умови оплати праці.

~с.новий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи 
: ;  ;  =^ення не були видані, але працівника фактично було допуіцено
Г-~

Знбороняється укладення трудового договору з громадянином, 
^ ■ v . 33 медичним висновком запропонована робота протипоказана за 

: V зноров'я.

1 -  -• гзз' укладення трудового договору між працівником і фізичною 
ẑ cẑ z z< г зична особа повинна у тижневий строк з моменту фактичного 

г - - =  Працівника до роботи зареєструвати укладений у письмовій 
іт -т.^сзий  договір у державній службі зайнятості за місцем свого 

= . "орядку, визначеному Міністерством праці та соціальної
- • • Г З  - и .

лс'озір може бути:

1 г-ззс":-:- сним, ідо укладається на невизначений строк;

1 -в  Зі^: -з-£-ий строк, встановлений за погодженням сторін;
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3) таким, що укладається на час виконання певної роботи.

Ітс -о в и й  трудовий договір укладається у випадках, коли трудові 
в^і-зсг'ни не можуть бути встановлені на невизначений строк з 
«сгг.Бзнням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або 

працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими

аос
•очатку роботи за укладеним трудовим договором роботодавець 
поважений ним орган зобов'язаний:

роз'яснити працівникові його права і обов'язки та 
смувати під розписку про умови праці, наявність на робочому 
5 зін буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих 
: =кі ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, 
іЕз на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до 
законодавства і колективного договору;

І  :з-зйомити працівника з правилами внутрішнього трудового 
. 'а колективним договором;

З з*'3-ачити працівникові робоче місце, забезпечити його 
:іля роботи засобами;

~г: -с^руктувати працівника з техніки безпеки, виробничої 
"ь: "  праці і протипожежної охорони.

* г * " з з  - -ижка є основним документом про трудову діяльність

ведуться на всіх працівників, які працюють в господарстві 
в. Трудові книжки ведуться також на позаштатних 
.мові, якщо вони підлягають державному соціальному

3-^*3'.' LUO стають на роботу вперше, трудова книжка

зо

WKZIZSi * -
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-* оазі зміни роботодавця, а також у разі його реорганізації (злиття, 
т^єднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору 
'ізцівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи 
=.'нсника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі 
:• ;зочення чисельності або штату працівників.

9) Припинення трудового договору з працівником, направленим за 
*: “ зновою суду на примусове лікування

19 Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на 
-33.'Значений строк, попередивши про це роботодавця або 
~;з-оважений ним орган письмово за два тижні. У разі, коли заява 

” з_=ника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена 
-н ; -ливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; 
* з;зведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до 
-вз-з.-зного закладу; неможливість проживання у даній місцевості, 
■ ,:*зе2джена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до 
-^:і*'-ення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом;

за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або 
~.з-* І групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а 

з ’нших поважних причин), роботодавець повинен розірвати 
договір у строк, про який просить працівник.

-*_с працівник після закінчення строку попередження про 
не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового 

:с . ссботодавець або уповноважений ним орган не вправі 
> > :'с  за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його 
'е<:_е-о іншого працівника, якому відповідно до законодавства 

►с і  і“ .' з л'.'.овлено в укладенні трудового договору.

'.'зє право у визначений ним строк розірвати трудовий 
е-*з:-.'у бажанням, якідо роботодавець або уповноважений 

3^-3- ,є законодавство про працю, умови колективного чи
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: ^і'овору.

25ИЙ трудовий договір підлягає розірванню достроково на
— : ■ ~:н_ вника в разі його хвороби або інвалідності, які

:_ і-з -:ть  виконанню роботи за договором, порушення 
: :* уповноваженим ним органом законодавства про працю,
1 - - -  і - 2‘о або трудового договору та у випадках, передбачених 

•  ̂ "со працю.

, - -  - : з  сзання трудового договору оформляється наказом по

- -1 г звільнення адміністрація зобов'язана видати робітнику або
. ■ - його трудову книжку з занесенням в неї записів про прийом

? * = -е--іЯ . Записи про причину звільнення в трудову книжку 
_  ■ - с -;~=ся у повної відповідності до положень чинного законодавства 
. *з-- = м на конкретну статтю, пункт Кодексу Законів про Працю.

!Е 'г-ення рахується останній день роботи, або останній день

звільненні працівника виплата всіх сум, іцо належать йому від 
^з::~5з, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якіцо 

5 день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути 
»**3-3- -е  пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим 
з з -^ '-с /  вимоги про розрахунок.

г :зз с"'ору про розмір сум, належних працівникові при звільненні 
: :  : - "  = зз_о або уповноважений ним орган в усякому випадку повинен 
з з з - з - з - - ' й  у цій статті строк виплатити не оспорювану ним суму.

33 звільнення працівника йому виплачується грошова 
= 33 всі не використані ним дні іцорічної відпустки, а також 
з д " . працівникам, які мають дітей.

ззззздення працівника на роботу на інше підприємство, в
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організацію грошова компенсація за не використані ним дні 
- * відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на 

'осподарства, установи, організації, куди перейшов працівник.

. зіис

І ^

о сажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється 
= :о  компенсацією. Особам віком до вісімнадцяти років заміна всіх 
Е лпусток грошовою компенсацією не допускається. У разі смерті 

- а грошова компенсація за не використані ним дні щорічних 
а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, 

- £~зся спадкоємцям.

а бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за 
трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану 

з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому разі є 
■ ■ ^ень відпустки.

сазі звільнення працівника у зв'язку із закінченням строку 
їс 'с  договору невикористана відпустка може за його бажанням 

й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує 
~с. дового договору, у  цьому випадку чинність трудового договору 
Е - .є^ься до закінчення відпустки.

:- :з -  ОБОВ'ЯЗКИ робітників і службовців.
- - г' і службовці зобов'язані:

са_-овати чесно та добросовісно, дотримуватись дисципліни 
■:-С5^ порядку на виробництві, своєчасно та точно виконувати 

роботодавця, використовувати весь робочий час для 
н-ої праці, уникати подій, які заважають іншим 
с-увати їх трудові обов'язки;

продуктивність праці, своєчасно та добросовісно 
г-г-б:’  ̂ по нарядах та завданнях, норми виробітку та
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Ег^робничі завдання;

“с - 2зщувати якість роботи та продукції, що випускаєто:= -з  
браку у роботі, дотримуватись вимог те хнолог--с

■ -

' і ’ симуватись вимог по охороні праці, техніці безпека 
санітарії, гігієні праці та протипожежній охороні, 

-Е-.'х відповідними правилами та інструкціями, працювати у 
. ;~ецодягу, спецобувці, користуватися необхідними засобами 

■ з.’ :-о го  захисту;

^  *г^7‘ '.'ати заходи для завчасного усунення причин та умов, які 
-ормальному виробничому процесу (простої, аварія) та 

0- :  ооводити інформацію до відома адміністрації господарства;

* своє робоче місце, обладнання та інвентар в чистоті та
"зкож слідкувати за чистотою на території господарства; 

■.'Сз встановленого порядку зберігання матеріальних 
"З документів;

-  зсе-^ивно використовувати в процесі виробництва машини, 
— -_ е  обладнання, спецодяг та інші предмети, які видаються для 

.3 3--Я виробничих процесів, економно витрачати сировину, 
з.-*' 3-ергію, паливо та інші матеріальні ресурси;

(

сбов'язків (робіт), які виконує кожен працівник за своєю 
•: кваліфікацією або на посаді визначається технічними
- :  їздовими інструкціями та положеннями, затвердженими у 

Г - І ’.' . "Орядку.
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. : :-С5ні ОБОВ'ЯЗКИ роботодавця (адміністрації)
' ; т : - 2^авець зобов'язаний:

і тззи льн о  організовувати працю робітників та службовців, з 
- -  = ̂  ̂ спеціальності та кваліфікацією кожного, надати окреме 

V сце, своєчасно до початку роботи ознайомлювати із 
завданням для забезпечення роботою на протязі кожного 

■: ^ня, забезпечити здорові нешкідливі умови праці, належний 
:е -’ арю, машин, станків та іншого виробничого обладнання, а 
-сомативні запаси сировини, матеріалів та інших ресурсів, 
-.'X для безперебійної та ритмічної роботи;

N‘5 г

а

Створити умови для росту продуктивності праці шляхом 
^^-£ння новітніх досягнень науки, техніки та наукової організації 

’‘счювати заходи по підвищенню ефективності виробництва, 
: : с с ’ и та продукції що випускається, скороченню застосування 

^£,-окваліфікованої та важкої фізичної праці, покращення 
: _ ~з підвищення культури праці на виробництві;

:з :очувати  працівників за сумісництво професій, організовувати 
созповсюдження та впровадження передових прийомів та

:і:€ -асно доводити до структурних підрозділів планові завдання, 
г-озати їх виконання з найменшими витратами трудових, 
: 'г - . іх  та фінансових ресурсів, здійснювати заходи, які були б 
? ■£- на більш повне виявлення та використання внутрішніх 

? забезпечення науково-обгрунтованого нормування витрат 
-  *а матеріалів, енергії та палива, раціонального та економного 
•гс.'стання, підвищення рентабельності виробництва, та 

^ інші планові показники роботи;

. -сстійно удосконалювати організацію оплати праці, широко 
“ сауючи колективні форми оплати праці по кінцевих результатах,
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' _.зати якість нормування праці; забезпечувати високу матеріальну 
^  - 35 ' єність працівників у результатах їх особистої праці та у загальних 
2« . 'г~а~ах роботи колективу, підприємства в цілому, правильне 
~5Е ^-с^ення між ростом продуктивності праці та ростом заробітної 
• і~ е-ономним та раціональним витрачанням фонду оплати праці, 

••атеріального заохочення та інших заохочувальних фондів;
; -5 -.'-и  правильне використання діючих умов та нормування праці; 
Е 5~.‘ заробітну плату у встановлені терміни;

5 забезпечити суворе дотримання трудової та виробничої 
постійно здійснювати організаційну, економічну та політико- 

соботу, направлену на її зміцнення, зменшення втрат робочого 
:а_іональне використання трудових ресурсів, формування 

трудових колективів, приймати заходи впливу до порушників 
враховуючи при цьому точку зору трудового колективу;

-  -а.жильно дотримуватись законодавства про працю та правил 
"::аці; поліпшувати умови праці; забезпечувати належне 

- -  :б.-=днання усіх робочих місць та створювати на них умови
5 з оповідали правилам по охороні праці (правилам по техніці 

15- "зрним нормам, таке інше). За відсутності в Правилах вимог,
, :.__г с.^х на виробництві, при виконанні робіт, необхідно для 

безпечних умов праці, роботодавець, по узгодженню з 
Е-з-.'*.' трудового колективу приймає заходи, які гарантують 

"раці;

необхідні заходи по профілактиці виробничого 
—  "софесійних та інших захворювань робітників та 

г ^ - т : з _ Е  . Зг'падках, передбачених законодавством, своєчасно 
• '  -з компенсації у зв'язку з важкими умовами праці 

сзбо^ий день, додаткові відпустки, лікувально- 
=--••--5 зс-.зання та ін.), забезпечити у відповідності з діючими 

“5 ■:*с>неннями спецодягом, спецобувкою та іншими
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-і/'Зідуального захисту, організувати належний догляд за

контролювати знання та дотримання робітниками усіх 
-У по техніці безпеки, виробничої санітарії та гігієні праці, 

Зі- -с  охорони;

змагання, створюючи в трудовому колективі умови для 
■продуктивності праці, ефективності виробництва, 

=чості виконуваних робіт (наданих послуг), зниження 
то д ук ц ії що виробляється, раціонального використання 

: -зг.  сировини, матеріалів, енергії, інших ресурсів, виконання 
; ~ 5Сп по договорах та замовленнях, своєчасного підведення 

ссботи, підвищення ролі морального та матеріального 
високопродуктивної праці, вирішення питань заохочення 

-слективів та окремих працівників; забезпечити 
- : ^ - є - - я  передового досвіду та цінних ініціатив як конкретних 
‘ • Е -З ' : інших трудових колективів;

-асно розглядати та впроваджувати винаходи та 
ські ідеї, підтримувати і заохочувати новаторів

-V #  . рияти масовій технічній творчості;

= ~ечувати систематичне підвищення ділової (виробничої) 
2обітників та рівня їх економічних та правових знань, 
-еобхідні умови для суміщення роботи з навчанням на 
'З з навчальних закладах з відривом від роботи;

-2зати трудовому колективу необхідні умови для виконання 
- е . “ Ь, сприяти створенню в колективі атмосфери ділової та 
Е-ості, підтримувати та розвивати ініціативу працівників, 

« .^асть в управлінні виробництвом;
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: уважно відноситись до запитань та потреб працівників, забезпечити 
'скращення їх житлових та культурно-побутових умов.

Роботодавець здійснює свої обов'язки у відповідних випадках 
:^зом з уповноваженим органом трудового колективу господарства.

»ОБОЧИИ ЧАСТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ.

1 В господарстві встановлюється такий режим роботи, який 
“ і з ’язуються виконувати всі працівники:

початок роботи —  8.00 

закінчення роботи —  17.00

перерва для відпочинку і харчування —  з 12.00 -  14.00

Іс  початку роботи кожен працівник зобов'язаний відмітити свій 
^ ^а роботи, а по закінченню робочого дня -  ухід з роботи у 

. встановленому в господарстві.

5-і -:ботодавець зобов'язаний організувати облік явки на роботу та 
з -еї. Біля місця обліку робочого часу необхідно тримати годинник, 

"равильно визначає час.

з->-ка, який з'явився в нетверезому стані, роботодавець не 
.10 роботи в даний робочий день.

-з^ .сочн і роботи, як правило не допускаються. Використання 
робіт роботодавцем може використовуватися в окремих 

.̂*•3« ’ З з дотриманням обмежень, передбачених чинним діючим 
'зом, лише після узгодження з уповноваженим трудового 
осподарства.✓  -
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: 5. Черговість надання щорічних відпусток встановлюються 
гоботодавцем по узгодженню з уповноваженим трудового колективу 
'зподарства, з урахуванням необхідності забезпечення дієвості роботи 
■ссподарства та сприятливих умов для відпочинку робітників та 
і ’ужбовців. Графік відпусток складається на кожен календарний рік не 
■ з-іше 5 січня поточного року та доводиться до відома усіх працівників.

і- ЗАОХОЧЕННЯ ЗА ДОСЯГНЕННЯ В РОБОТІ

г - За зразкове виконання трудових обов'язків, досягнення в роботі, 
■^З/^щення продуктивності праці, підвищення якості продукції, 
-ізз'орство в роботі та за інші досягнення в роботі застосовуються 

пні заохочення;

з: винесення подяки;

б видача премії;

5 нагородження цінним подарунком;

■ нагородження почесною грамотою;

Кї-'* застосуванні заохочень враховується точка зору трудового
-сг^-,«зу;

Глю чення призначається за наказом або розпорядженням, доводиться 
л : відома всього колективу з занесенням у вигляді запису в трудову 

-.'жку працівника.

*: • застосуванні заходів заохочення враховується моральне та 
' 3'еріальне стимулювання праці.

• І  Працівникам, які успішно та добросовісно виконують свої трудові 
тззязки, надаються в першу чергу пільги в області соціально- 
л'^рного та житлово-побутового обслуговування (путівки в санаторії
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та будинки відпочинку, покращення жит/.озих умов та т.п.). 
працівникам надається право професійного роста на роботі.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

7.1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне 
виконання з вини працівника, покладених на нього трудових обов'язків 
тягне за собою застосування заходів дисциплінарного та суспільного 
впливу, а також застосування інших заходів, передбачених чинним 
діючим законодавством України.

7.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути 
застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

1) догана;

2) звільнення.

Звільнення в якості дисциплінарного стягнення може бути застосова-е 
за:

- систематичного невиконання працівником без поважних причин 
обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами 
внутрішнього трудового розпорядку, якщо до  працівника раніше 
застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;

- прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин 
протягом робочого дня) без поважних причин; прогул (в тому числі за 
відсутність на роботі більше трьох годин на протязі робочого дня без 
поважних причин);

- появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного аб; 
токсичного сп'яніння;

- вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібногс
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майна роботодавця, встановленого вироком суду, що набрав законної 
сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення 
адміністративного стягнення або застосування заходів громадського 
впливу.

- одноразового грубого порушення трудових обов'язків керівником 
підрозділу, (установи, організації, філіалу, представництва, відділення та 
іншого відокремленого підрозділу), його заступниками, головним 
бухгалтером підприємства, (установи, організації, його заступниками, а 
також службовими особами митних органів, державних податкових 
інспекцій, яким присвоєно персональні звання, і службовими особами 
державної контрольно-ревізійної служби та органів державного

 ̂ контролю за цінами;)

- винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові 
або товарні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір'я до 
нього з боку власника або уповноваженого ним органу;

- вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального 
проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.

7.3. Дисциплінарні стягнення застосовуються роботодавцем, або особі
якої надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і
призначення на посаду) даного працівника.

І
7.4. Дисциплінарне стягнення застосовується роботодавцем або 
уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, 
але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу 
звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою 
непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести 
місяців з дня вчинення проступку.
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До застосування дисциплінарного стягнення роботодавець або 
уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової 
дисципліни письмові пояснення.

7.5. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано 
лише одне дисциплінарне стягнення.

При обранні виду стягнення роботодавець або уповноважений ним 
орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і 
заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і 
попередню роботу працівника.

Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється 
працівникові під розписку.

Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у 
порядку, встановленому чинним законодавством.

Якіцо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення 
працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він 
вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової 
дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то 
стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до 
працівника не застосовуються.

Роботодавець або уповноважений ним орган має право замість 
накладання дисциплінарного стягнення передати питання про 
порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу .

7.6. За прогул ( в тому числі, за відсутність на роботі більше трьох годин 
на протязі одного робочого дня ) без поважних причин роботодавець 
застосовує один з наступних заходів:
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- дисциплінарні стягнення, передбачені в пункті 23 даних Правил:

Таким чином, прогульниками є працівники, як ті, що були відсутні на 
роботі більше трьох годин на протязі робочого дня без поважних причин, 
так і ті, що прогуляли цілий робочий день.

Незалежно від застосування заходів дисциплінарного та суспільного 
стягнення працівник, який здійснив прогул ( в тому числі відсутність на 
роботі більше трьох годин без поважних причин на протязі одного 
робочого дня) без поважних причин або поява на роботі в нетверезому 
стані, залишається без виробничої премії повністю або частково. В 
даному випадку, можливе застосування дисциплінарного стягнення у 
вигляді зменшення розміру винагороди за результатами роботи 
господарства за рік, або повністю не виплачувати дану винагороду.

7.7. Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішуються у 
підрозділах (відділах) на видному місці.

Від трудового колективу
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загальних зоор:ь іг>

с.Олексанлрізка 
Ново\тфаїнського ранон\ 
Кіровоградської області

ПРОТОКОЛ \о і
іового колектив} фермерського господарства 

« ПріГТ}'ЦЬКНЙ»

24 червня 2021 року

ПРИСУТНІ:
Трудовий колектив фермерського господарства «Прилуцький» (надалі 

господарство) у кількості 16 осіб.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Розгляд проекту колективного договору між роботодавцем 

«Прилуцький» та трудовим колективом господарства.
3. Вибори уповноваженого представника трудового колективу 

підписання колективного договору.
4. Створення комісії по трудовим спорам.

ПОСТАНОВИЛИ:

ФГ

для

1. Обрати головою зборів Попову Олесю Олександрівну та 
секретарем зборів Сирбу Марію Георгіївну.

2. Схвалити проект колективного договору між роботодавцем ФГ 
«Прилуцький» та трудовим колективом господарства.

3. Обрати уповноваженим представником трудового колективу ФГ 
«Прилуцький» для підписання колективного договору Попову Олесю 
Олександрівну.

4. Створити комісію по трудовим спорам та включити до її складу:
від роботодавця:

- голову ФГ «Прилуцький» Прилуцького Миколу Олексійовича;
- юрисконсульта ФГ «Прилуцький» Прилуцького Миколу Миколайовича;

від трудового колективу:
- заступника голови ФГ «Прилуцький» Попову Олесю Олександрівну;
- охоронника ФГ «Прилуцький» Лігценка Валерія Борисовича.
Обрати головою комісії Попову Олесю Олександрівну, заступником 

голови Лігценка Валерія Борисовича, секретарем комісії Прилуцького 
Миколу Миколайовича.

По всіх питаннях порядку денного голосували одностайно -  «ЗА».

Голова зборів 

Секретар зборів

О.О.Попова

М.Г.Сирбу



Протокол ^
Загальних зборів Засновників 

Фермерського господарства «Прилуцький»
(надалі по тексту -  «Господарство») 

ЄДРПОУ 33418263

с. Олександрівна 
Новоукраїнського району 
Кіровоградської област і

24 червня 2021 року
Присутні Члени:

Прилуцький Микола Олексійович, що володіє часткою у розмірі 34% статутного капіталу, 
ідентифікаційний номер 2178222554, зареєстрований за адресою: 26200, Кіровоградська 
область, Маловисківський район, м. Мала Виска, вул. Шевченка, буд 72, кв 8 
Прилуцький Микола Миколайович, що володіє часткою у розмірі 33% статутного капіталу, 
ідентифікаційний номер 3194121678, зареєстрований за адресою; 26200, Кіровоградська 
область, Маловисківський район, м. Мала Виска, вул. Шевченка, буд 72, кв 11 
Шканова Марина Миколаївна, що володіє часткою у розмірі 16,5% статутного капітал;^ 
ідентифікаційний номер 3029516364, зареєстрований за адресою; 26200, Кіровоградськ 
область, Маловисківський район, м. Мала Виска, вул. Шевченка, буд 72, кв 12 
Шканов Дмитро Петрович, що володіє часткою у розмірі 16,5% статутного капіталу, 
ідентифікаційний номер 2941808197, зареєстрований за адресою: 02091, м. Київ, вул. 
Тростянецька, буд. 12, кв. 163

Загальні збори Засновників Фермерського господарства «Прилуцький» (надалі -  «Збори») 
скликано належним чином. Засновників Господарства було належним чином повідомлено 
про проведення Загальних Зборів у відповідності зі Статутом та чинним законодавством 
України.

Збори вважаються повноважними приймати рішення відповідно до порядку денного, 
оскільки на них присутні Засновники, що володіють часткою 100,0 (сто) відсотків статутного 
капіталу Господарства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Голови та Секретаря зборів.
2. Надання повноважень Прилуцькому Миколі Олексійовичу представляти інтереси 

засновників ФГ «Прилуцький».

ЗБОРИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню:
ВИРІШИЛИ: Обрати Головою зборів -  Прилуцького Миколу Миколайовича, а Секретарем 
зборів -  Прилуцького Миколу Олексійовича

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно;
«Проти» - немає;
«Утримались» - немає.

По другому питанню:
ВИРІШИЛИ: Призначити Прилуцького Миколу Миколайовича виконувачем обов’язків голови 
фермерського господарства «Прилуцький» на період відпустки Прилуцького МиколИі
Олексійовича.

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» - одноголосно;
«Проти» - немає; 
«Утримались» - немає.

По третьому питанню:

Голова ФГ «Прилуцький»
МП

Прилуцький М.О.



/

/
ВИРІШИЛИ: Уповноважити Прилуцького Миколу Олексійовича представляти інтереси 
засновників ФГ «Прилуцький» для поновлення, укладення на новий строк та продовження 
колективного договору між роботодавцем та трудовим колективом ФГ «Прилуцький» на 
2021-2026 рр.., надати згоду Прилуцькому Миколі Олексійовичу на виконання обов’язків 
голови ФГ «Прилуцький» та підтвердити його повноваження як керівника виконавчого органу 
та уповноважити його укласти/підписати, подавати, отримувати від імені Господарства 
договори та інші документи необхідні для виконання функцій голови ФГ «Прилуцький» 
відповідно до статуту останнього під час поновлення, укладення на новий строк та 
продовження колективного договору між роботодавцем та трудовим колективом ФГ 
«Прилуцький», самостійно узгодивши всі інші умови даного договору та інших документів на 
власний розсуд. Договори, що укладені та/або будуть укладені Прилуцьким М.О. є 
затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та н|̂  потребують будь-якого додаткового 
(повторного) рішення зборів щодо їх  укпаде

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно;
«Проти» - немає; 
«Утримались» - немак.

Голова зборів

Секретар зборів

Підписи Членів:

V ;.

Прилуцький М.М.

Прилуцький М.О.

Прилуцький М.О

Прилуцький М 

Шканова М.М. 

Шканов Д.П.

мп
Прилуць


