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м. Мала Виска

Про повідомну реєстрацію колективного договору 
СТОВ «АГРО-ВІТА» укладеного між адміністрацією 
та трудовим колективом на 2022-2026 роки

Керуючись П.П.9 п.б чЛ 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 укладеного між 
адміністрацією та трудовим колективом сільськогосподарського товариства з 
обмеженою відповідальністю «АГРО-ВІТА» Кіровоградської області на 2022- 
2026 роки.
2. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Маловисківської 
міської ради зробити напис на першій сторінці колективного договору на 2022- 
2026 роки та внести в реєстр колективних договорів запис про повідомну 
реєстрації колективного договору укладеного між адміністрацією та трудовим 
колективом СТОВ «АГРО-ВІТА» Кіровоградської області.
3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.
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ВІД 15 березня 2022 року № 6 ^
Директору СТОВ «Агро-Віта» 

Зінаїді МАМЕДОВІЙ
Про повідомну реєстрацію 
колективного договору

Виконавчий комітет Маловисківської міської ради повідомляє, що 
колективний договір укладений між адміністрацією та трудовим колективом 
СТОВ «Агро-Віта» Кіровоградської області на 2022-2026 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 
Маловисківсьі^оГ’̂ їщ Ко.ї ради: туізкагаба(й>икг.пеї за посиланням:
головна/міс^са вда^Щ^^^стрД^алузевих колективних договорів. 

цЗ оДД___ тА,ГГ) /  г ТА \ \  С» '
/ 1 їч а /Д  \  <7- тз>

М ІСЬКИ Й  го, Юрій ГУЛЬДАС

Вик. ЛИПНИК 
тел.0965404470



Україна 
—̂ АПИС

К о л ек ти в н и й  договір
м іж  адм ін істрац ією  т а  труд ови м  к о л ек ти в о м  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АГРО-ВІТА" 
н а  2022-2026 р о к и

Схвалено загальними 
зборами трудового колективу 

протокол № 1 від 18 лютого 2022 року

КОЛЕКТИВНИМ ДОГОВІР 
с. Лозуватка 2022-20226 роки



Розділ І Загальні положення..................................................................................  З
Розділ II Забезпечення продуктивної зайнятості.......................................  4
Розділ III Режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку.......  4
Розділ IV Оплата праці...................................................................................................  5
Розділ V Зміни в організації виробництва і праці........................................ 6
Розділ VI Охорона праці................................................................................................ 7
Розділ VII Соціальні гарантії та пільги.................................................................... 9
Розділ VIII Контроль за виконанням колективного договору..........................  10

З М І С Т



з метою сприяння регулю ванню  трудових відносин та соц іально-економ ічних 

інтересів п р а ц ів н и к ів  роботодавця в особі директора С ТО В  “ А гр о -В іта ”  М ам едової 

З інаїди В олодим ирівна з одн іє ї сторони, та трудовий колектив в особі начальника 
д іл ьн и ц і К оваленко Тетяни В олодим ирівни, вибраної уповноваж еним  

представником  від  трудового колективу (надалі—  С торони) підписали цей договір  
про подані ниж че взаємні обов’ язки.

Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Мета укладення колективного договору.
1.1. Цей договір укладено з метою регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних 
відносин, узгодження інтересів найманих працівників і адміністрації з питань, що є предметом 
цього договору. Положення і норми договору розроблено на основі Кодексу законів про працю 
України, Закону України «Про колективні договори і угоди», інших актів законодавства.
1.2. Розробка і укладення колективного договору проводилась сторонами на основі законодавчих 
актів:
Закону України «Про колективні договори і угоди»;
Кодексу Законів про Працю України ;
Закону України «Про оплату праці;
Закону України «Про охорону праці;
Закону України «Про відпустки»;
Закону України «Про зайнятість населення»;
Закону України «Про підприємства в України»;
Закону України «Про сільськогосподарські товариства»;
Закону України «Про місцеве самоврядування»
1.3. Договір містить узгоджені зобов’язання сторін, що його уклали, щодо створення умов 
підвищення ефективності роботи підприємства, реалізації на цій основі професійних трудових і 
соціально-економічних прав та інтересів працівників.
2. Сторони договору та їх повноваження:
2.1 Договір укладено між роботодавцем (надалі - Адміністрацією) СТОВ “Агро-Віта” в особі

директора Мамедової Зінаїди Володимирівни,(далі -  Адміністрація), що представляє інтереси 
Роботодавця, з однієї сторони, і начальника дільниці Коваленко Тетяни Володимирівни, 
вибраної уповноваженим представником від трудового колективу СТОВ “Агро-Віта” з іншої 
сторони.

2.2. Адміністрація підтверджує, що вона має повноваження, визначені чинним 
Законодавством та Статутом підприємства на укладання колективного договору і виконання 
зобов’язань, визначених цим договором.
2.3. Трудовий колектив має повноваження, визначені чинним законодавством на укладення 
колективного договору і виконання зобов’язань, визначених цим договором.
2.4. Сторони визнають взаємні повноваження і зобов’язуються дотримуватися принципів
соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної
відповідальності, конструктивності та аргументованості при проведенні переговорів 
(консультацій) щодо укладення договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення всіх 
питань, що є предметом даного договору.
2.5. Сторони оперативно вживатимуть заходів щодо 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 примирних процедур відповідно чинного законодавства.
3. Сфера дії колективного договору:

З



3.1. Положення колективного договору поширюються на всіх працівників, які перебувають у 
трудових відносинах з підприємством. Положення договору є обов’язковими для сторін, що його 
уклали.
3.2. Жодна із сторін протягом дії договору не може в односторонньому порядку призупинити 
виконання прийнятих зобов’язань за договором.
4. Строк дії колективного договору та набрання ним чинності:
4.1. Договір укладено на 2022-2026 роки ( п’ять років), він набирає чинності з «18 » лютого 2022_ 
року. Після закінчення строку дії колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони 
не укладуть новий або не переглянуть чинний.
4.2. Договір зберігає свою силу у випадку зміни складу, структури і найменування підприємства, а 
у випадку реорганізації підприємства, колективний договір може бути переглянутий за згодою 
сторін.
4.3. Сторони розпочинають переговори по укладенню нового договору не пізніше ніж за 2 місяця 
до закінчення строку дії договору.

5. Порядок внесення змін та доповнень до договору
5.1. Розділи і пункти колективного договору можуть змінюватися і доповнюватися на спільному 
засіданні при взаємній згоді сторін.
5.2. Якщо одна із сторін вносить пропозиції, то інша сторона повинна їх розглянути і дати 
відповідь не пізніше десятиденного терміну з дня їх отримання.
5.3. Зміни та доповнення набувають чинності після їх реєстрації у встановленому законодавством 
порядку.
6. Реєстрація колективного договору.
6. В п’ятиденний строк після підписання колективного договору він подається на реєстрацію до 
Маловисківської міської ради.
7. Порядок і строки доведення змісту колективного договору до працівників СТОВ “Агро-Віта” 
Роботодавець зобов’язується в 2-х денний термін після реєстрації колективного договору в 
місцевому органі державної виконавчої влади, забезпечити тиражування у кількості 4-х 
примірників, ознайомлення з ним всіх працівників, а також щойно прийнятих працівників під час 
укладення з ними трудового договору.

Розділ П.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

Сторони забезпечують виконання цілей підприємства, стабілізацію та розвиток виробництва та 
підвищення його ефективності, з  метою сприяння продуктивної зайнятості працівників, 
забезпечення їх конституційних прав на працю і соціальний захист.
Адміністрація зобов’язується:
1. Забезпечити працівників матеріально-технічними ресурсами, необхідними для виконання 

виробничих завдань, та відповідними умовами праці. Створювати умови для максимальної 
ефективності та продуктивності праці, раціонального використання техніки і обладнання.

2. В разі вимушеного простою з причин відсутності замовлень для виконання робіт тощо:
- залучати працівників за їх згодою з урахуванням кваліфікації і спеціальності до виконання інщих 
обсягів робіт і послуг, на строк до 1 місяця;
- за угодою між працівником і Адміністрацією встановлювати неповний робочий день або 
неповний робочий тиждень з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу або в залежності 
від виробітку без будь-яких обмежень трудових прав працівника.
3. Проводити консультації з трудовим колективом, стосовно визначення та затвердження заходів 

щодо запобігання звільнення працівників, їх можливого працевлащтування та забезпечення 
соціальної підтримки.

4. Інформувати працівників не пізніше, як за 2 місяці про зміни в організації виробництва і праці, 
скорочення штату та чисельності працівників.



5. Звільняти працівників за скороченням штату у разі виникнення причин економічного, 
технологічного або структурного характеру тільки після використання всіх наявних 
можливостей для забезпечення зайнятості на підприємстві.
Створювати умови та позитивний психологічний клімат для дотримання працівниками 
трудової та технологічної дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку. 
Організувати серед працівників виховну роботу, направлену на підвищення продуктивності, 
ефективності та результативності праці.
Здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю і зайнятість населення. 
Доводити до працівників інформацію, щодо планування проведення на підприємстві 
скорочення робочих місць, вивільнення працівників та здійснювати заходів щодо 
недопущення або зменшення негативних соціальних наслідків таких подій.

Розділ III.
РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ І ВІДПОЧИНКУ

Адміністрація зобов’язується:
I. Укладати трудові договори з працівниками в порядку, передбаченому чинним законодавством 

України, під розписку ознайомлювати працівників з наказом про їх прийняття на роботу на 
підприємство. При необхідності для виконання певних робіт Адміністрація може залучати 
юридичних та фізичних осіб на підставі цивільно-правових договорів.
Забезпечити додержання встановленої законодавством тривалості робочого часу (40-годинний 
тиждень) згідно затвердженого графіка.
Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочувати на одну годину. 
Встановити на підприємстві шестиденний робочий тиждень з одним вихідним дням (неділею), 
тривалість роботи при однозмінному режимі 7 год. Початок роботи о 8-й годині ранку, 
перерва для всіх працівників з 12-ї години до 14-ї години. Закінчення роботи о 17-й годині. 
Субота з 8-ї години ранку до 13-ї години.
Проводити надурочні роботи, роботу у вихідні, святкові та неробочі дні лише у випадках, 
передбачених законодавством та з оплатою відповідно до законодавства. Вести облік 
надурочних робіт.
Здійснювати переведення працівника на іншу роботу виключно у випадках, на підставах і в 
порядку, встановленому чинним законодавством України.
Встановити працівникам щорічну основну оплачувану відпустку тривалістю 24 календарні 
дні.
Затверджувати графік надання відпусток до 25 січня поточного року та доводити його до 
відома працівників.
При складанні графіків відпусток враховувати інтереси виробництва, особисті інтереси 
працівників та можливості їх відпочинку.

10. Надавати працівникам у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством України:
• додаткові відпустки у зв’язку з навчанням,
• відпустки без збереження заробітної плати,
• відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами,
• відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
• додаткові відпустки працівникам, які мають дітей.

II. Надавати пільговим категоріям працівників (чорнобильцям, інвалідам, багатодітним матерям) 
додаткову відпустку за їх бажанням тривалістю, передбаченою чинним законодавством.

12. Надавати робітникам, працюючим у шкідливих і важких умовах, додаткові дні відпочинку у 
кількості відповідно до встановлених законодавством норм та за результатами атестації 
робочих місць за умовами праці.

13. Повідомляти працівника про дату початку його відпустки не пізніше ніж за два тижні до 
встановленого графіком терміну.

14. Переносити працівнику шорічну відпустку на інший період або продовжувати її у випадках, 
визначених законодавством України.

15. Відкликати працівників з щорічної відпустки за їх згодою у випадках, визначених 
законодавством України.
- Забезпечити дотримання працівниками підприємства трудової та виробничої дисципліни, 
правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
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- Здійснювати громадський контроль за виконанням зобов’язань цього розділу, своєчасністю 
внесення записів до трудових книжок, видання наказів про прийняття, звільнення, переведення 
на іншу роботу, зміну режимів праці і відпочинку та ознайомлення з ними працівників.

Розділ IV.
ОПЛАТА ПРАЦІ

Адміністрація зобов’язується:
1. Здійснювати оплату праці у відповідності з Конституцією України, "Кодексом законів про 

працю України", Законом України "Про оплату праці" та інших законодавчих та нормативних 
актів.

2. Встановлювати погодинні тарифні ставки і посадові оклади з дотриманням норм і гарантій, 
передбачених чинним законодавством.

3. Класифікація робіт за відповідними тарифними розрядами, віднесення робітників до певних 
кваліфікаційних розрядів, а керівників і фахівців -  до кваліфікаційних категорій проводиться 
згідно з класифікатором професій та посад, тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і 
професій.

4. Доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без його вивільнення від 
своєї основної роботи (тимчасове заступництво на період хвороби, відпустки, відрядження або з 
інших причин, коли у відповідності з чинним законодавством за відсутнім працівником 
зберігається робоче місце/посада) може проводитися по рішенню Адміністрації. Розмір доплати 
встановлюється в залежності від об’єму виконуваних робіт, їх якості і складності в розмірі, що не 
перевищує 20% від ГТС або окладу за основною роботою.
5. Доплата за розширену зону обслуговування може проводитися по рішенню Адміністрації. 
Розмір доплати встановлюється в залежності від об’єму виконуваних робіт, їх якості і складності в 
розмірі, що не перевищує 20% від ГТС або окладу даного працівника за основною роботою.
6. Проводити компенсацію за роботу в надурочний час, у святкові, неробочі та вихідні дні 
відповідно до чинного законодавства.
7. Проводити індексацію заробітної плати в зв’язку з ростом споживчих цін відповідності до 
вимог чинного законодавства.
8. Забезпечити виплату зарплати 2 рази на місяць: до 22 числа поточного місяця -  виплата в 
рахунок майбутнього платежу заробітної плати (аванс), розмір якої повинен дорівнювати 50% 
посадового окладу або тарифної ставки працівника за фактично відпрацьований час, до 10 числа 
наступного місяця -  виплата заробітної плати в повному обсязі. У випадку коли день виплати 
заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна платня 
виплачується напередодні.
11. Виплачувати заробітну плату працівникам за весь період оплачуваної відпустки за З дні до її 
початку.
12. При звільненні працівника виплачувати йому всі належні до виплати суми в день звільнення.
13. Про нові або зміну діючих норм в оплаті праці в бік погіршення, погодивши з уповноваженою 
особою від трудового колективу, повідомляти працівників не пізніше як за 2 місяці до їх зміни. 
Здійснювати матеріальне заохочення (преміювання) працівників за результати праці згідно 
Положення про преміювання, яке розробляється Адміністрацією за погодженням з профспілковим 
комітетом.
16. Працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу 
здійснюється у розмірі середнього заробітку.

Розділ V.
ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПРАЦІ

1. Зміни в організації виробництва і праці -  це введення різних форм організації праці, 
впровадження нової техніки та технології виробництва, освоєння нових методів праці, 
скорочення штату, чисельності працівників, ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання 
підприємства.

2. У зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, попередивши працівника про зміну 
істотних умов праці не пізніше ніж за два місяці. Адміністрація має право:



2.1. Без погодження працівника змінити розмір і систему оплати праці.
2.2. Змінювати встановлені для працівників пільги.
2.3. Без погодження працівника змінювати режим роботи.
2.4. Встановити чи скасувати неповний робочий час.
2.5. Встановити чи скасувати суміщення професій (посад).
2.6. Змінювати розряди працівникам відповідно до розрядів виконуваних робіт.
2.7. Змінювати найменування посад.
3. У випадку незгоди працівника на продовження роботи в нових умовах припинити з ним 

трудовий договір за п. 6 ст. 36 КЗпП України.
Розділ VI.

ОХОРОНА ПРАЦІ
На виконання чинного законодавства України та підзаконних нормативних актів, що регулюють 
трудові відносини, охорону праці і пожежну безпеку на підприємстві Адміністрація 
зобов’язується:
1. При укладенні трудового договору поінформувати під розписку працівника про умови праці, 

наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки 
їх впливу на здоров’я, а також про його права, пільги і компенсації за роботу в таких умовах.

2. Створювати на робочих місцях безпечні і нешкідливі умови праці.
3. Дотримувати вимог чинного законодавства про працю та охорону праці жінок, молоді, 

неповнолітніх і соціальної захищеності інвалідів.
4. Проводити обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій, визначених 

відповідними нормативними актами, флюорографічні та онкологічні огляди, забезпечувати 
пункт медичного обслуговування необхідними ліками та інструментарієм для надання першої 
медичної допомоги.

5. Розробити і забезпечити виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених 
нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня 
охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням 
та аваріям.

6. Проводити атестацію робочих місць за умовами праці та за її результатами вживати заходів 
щодо покращення умов праці, медичного обслуговування працівників та надання їм 
відповідних пільг і компенсацій у відповідності до чинного законодавства.

7. Проводити періодично, згідно з нормативними актами, експертизу технічного стану 
обладнання, машин, механізмів, споруд, будівель щодо їх безпечного використання.

8. Безкоштовно забезпечувати працівників, які працюють на роботах зі шкідливими та 
небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов’язаних із забрудненням або 
здійснюваних у несприятливих температурних умовах, спецодягом, спецвзуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту за встановленими нормами. В разі дострокового зносу 
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту не з вини працівника, 
заміняти їх за рахунок підприємства.

9. Не дозволяти працівникам виконувати роботи без встановлених засобів індивідуального і 
колективного захисту. Осіб, які виконують роботу без зазначених засобів притягувати до 
відповідальності згідно чинного законодавства.
10. Працівникам, які працюють на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також 
на роботах, пов’язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних 
умовах, надавати на підставах і в порядку, встановленому чинним законодавством України:
а) Додаткові відпустки за шкідливі і важкі умови праці у відповідності до встановлених 
законодавством норм та за результатами атестації робочих місць за умовами праці.
в) Забезпечувати наявність засобів дезинфекції у місцях відпочинку та гігієни.
г) Працівникам окремих професій з інтенсивними та агресивними умовами праці у відповідності 
до встановлених законодавством норм видавати спецодяг та спецвзуття , які мають 
використовуватись виключно у процесі виконання службових обов’язків. Приймаючи до уваги 
специфіку виробництва, вимог технологічних процесів та нормативних актів з охорони праці 
забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту може 
відбуватися понад встановлені норми.



1 1 . 3  метою поліпшення праці жінок не допускати працю жінок на важких роботах і роботах з 
небезпечними умовами праці, не залучати жінок до підіймання та переміщення речей, маса яких 
перевищує встановлені для них граничні норми.
12. Створювати для працівників-інвалідів умови праці з урахуванням рекомендацій медико- 
соціальної експертизи, встановлювати на їх прохання неповний робочий день, або неповний 
робочий тиждень і пільгові умови праці, не залучати працівників-інвалідів до роботи в 
надурочний та нічний час без їх згоди.
13. Проводити навчання з питань охорони праці працівників при прийнятті їх на роботу і в процесі 
роботи у відповідності з чинним законодавством та іншими нормативними актами, що регулюють 
ці питання. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з 
охорони праці та пожежної безпеки, забороняється.
14. Забезпечити суворе дотримання головними спеціалістами і керівниками підприємства вимог 
чинного законодавства і підзаконних нормативних актів з охорони праці, пожежної безпеки, 
технологічної дисципліни, графіків планово-попереджувального ремонту.
15. Не дозволяти робітникам працювати на несправному обладнанні.
16. Притягати робітників до дисциплінарної і матеріальної відповідальності за порушення вимог 
законодавства про охорону праці, пожежну безпеку та внутрішніх актів з питань охорони праці.
17. Здійснювати контроль за діяльністю підрозділу охорони праці підприємства, всіляко сприяти її 
роботі.
18. Утримувати у належному стані санітарно-побутові приміщення і територію підприємства.
19. Захист прав та соціальних інтересів працівників підприємства, які потерпіли на виробництві 
від нещасних випадків (профзахворювань), а також утриманців та членів сімей загиблих, 
здійснювати у відповідності із Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності».
20. Встановити контроль за своєчасністю об’єктивністю розслідування нещасних випадків, їх 
документальним оформленням. Не допускати безпідставного звинувачення потерпілого та 
зменшення йому виплати одноразової допомоги.
21. Розробити програми, положення, нормативно-правових документів з питань охорони праці на 
підприємстві.
22.0рганізувати навчання працюючих з питань охорони праці.
23. Управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням працівників від 
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
24. Розслідування нещасних випадків, профзахворювань, аварій, складанні актів про нещасний 
випадок на виробництві, готувати свої висновки і надавати пропозиції, представляти інтереси 
потерпілого у спірних питаннях.
25. Проведення перевірки знань робочих і посадових осіб з питань охорони праці, пожежної 
безпеки.
Працівники підприємства зобов’язуються:
1. Вивчати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила експлуатації 

машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва.
2. Виконувати нормативні акти про охорону праці.
3. Застосовувати засоби індивідуального захисту у випадках, передбачених правилами техніки 

безпеки праці, цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.
4. Проходити у встановленому порядку та в строки попередній і періодичні медичні огляди.
5. 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.

6. Дбайливо та раціонально використовувати майно підприємства, не допускати його 
пошкодження чи знишення.

/



7. У разі загрози життю або здоров’ю працівників вимагати від Адміністрації негайного 
припинення робіт на час, необхідний для усунення цієї загрози.

Розділ VII.
СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ТА ПІЛЬГИ

Адміністрація зобов’язується:
1. Перераховувати своєчасно та у повному обсязі єдиний внесок на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування.
2. Здійснювати оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання 

або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів 
підприємства.

3. Після отримання страхових коштів від Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності, здійснювати виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по 
вагітності та пологах - в найближчий строк, встановлений на підприємстві для виплати 
заробітної плати, а допомоги на поховання -  на наступний робочий день після отримання 
страхових коштів від Фонду.

4. Утримувати на підприємстві об’єкти соціальної сфери: їдальня та/або кімнати для прийманні 
їжі, пункт медичного обслуговування, побутові приміщення.

5. Створювати належні умови праці.
6. Забезпечити збереження архівних документів, згідно з якими здійснюється оформлення 

пенсій, інвалідності, отримання пільг і компенсацій, визначених законодавством.
7. Надання одноразової допомоги у розмірі окладу або місячної тарифної ставки працівникам у 

зв’язку з такими обставинами:
• при звільненні працівника у зв’язку з виходом його на пенсію за віком при досягненні 

пенсійного віку, зазначеного в ЗУ «Про пенсійне забезпечення»;
• виходом на пенсію за віком на пільгових умовах у відповідності до ст.13 Закону України 

«Про пенсійне забезпечення»;
•  виходом на пенсію за віком багатодітних матерів і батьків інвалідів з дитинства згідно зі 

ст. 17 Закону України «Про пенсійне забезпечення»;
• виходом на пенсію по інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату здоров’я 

внаслідок трудового каліцтва або профзахворювання в період дії даного Колективного 
договору.

8. Надання матеріальної допомоги в розмірі 2000 грн. близьким родичам (діти, чоловік (дружина) 
та батьки, а також іншим особам, на розгляд роботодавця):

•  у зв’язку зі смертю працівника,
• пенсіонера підприємства, що пропрацював на підприємстві понад 5 років.

9. Надавати працівникам додаткові оплачувані відпустки:
• при вступі до шлюбу 1 календарний день;
• у зв’язку зі смертю близького родича (діти, чоловік (дружина) та батьки) 2 календарні дні;
• у зв’язку з народженням дитини (батькові) 1 календарний день.

10.Забезпечувати побутове, культурне та медичне обслуговування, організація оздоровлення і 
відпочинку працівників у відповідності до чинного законодавства.
11. Забезпечувати рівні права та можливості жінок і чоловіків.
12.Здійснювати своєчасно і повну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне 
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 
народженням і похованням, своєчасним матеріальним забезпеченням та наданням соціальних 
послуг працівникам за цим видом соціального страхування.

Розділ VIII
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

З метою забезпечення реалізації положень цього договору, здійснення контролю за його 
виконанням сторони зобов’язуються:
1. Забезпечити здійснення контролю за виконанням договору робочою комісією представників 

сторін, яка вела переговори з його укладення в узгодженому нею порядку.
Результати перевірки виконання зобов’язань договору оформляти відповідним актом, який 
доводити до відома сторін договору.



Додаток № 1 
До колективного договору 

ЇАТВЕРІВКУЮ »
Директор

ПОЛОЖЕННЯ
про оплату праці, стимулювання праці та соціальйірараніК  

на 20ЕІ -  2026 роки

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Положення про оплату праці СХОВ «АГРО-ВП’А» с.Лозуватка 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-ХП та Галузевої 
тарифної угоди.

2. ОПЛАТА ПРАЩ.
2.1. Структура заробітної плати складається з:

- основної заробітної плати;
- додаткової заробітної плати;
- інш их 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.

До інш их заохочувальних і компенсаційних виплат включаються виплати у вигляді 
винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними положеннями, компенсації та інш і 
грошові та матеріальні виплати, непередбачені актами чинного законодавства, або які 
здійснюються понад встановлені актами норми.

Основним джерелом коштів на оплату праці є частина доходу та інш і кошти, отримані 
внаслідок господарської діяльності підприємства.

До фонду основної заробітної плати включається:
Заробітна плата, нарахована за виконану роботу, відповідно до встановлених на підприємстві норм 
праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки) за тарифними ставками 
(окладами) робітників та посадовими окладами;
Суми процентних або комісійних нарахувань в залежності від обсягу доходів (прибутку) 
отриманих від реалізащї продукції (рюбіт, послуг) у  випадках коли вони є основною заробітною 
платою.
2.2. До фонду додаткової заробітної плати:
2.2.1. Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів:

кваліфікованим працівникам зайнятим на особливо відповідальних роботах за високу 
кваліфікаційну майстерність, розміром до 200 грн.;

за класність водіям автомобілів, та категоріям працівників яким буде введено такі 
надбавки та доплати за класи кваліфікації розміром до 200 грн.;

персональні надбавки, встановлюються додатково за наказом директора підприємства;

за суміщення професій (посад), розширення зон обслуговування або збільшення обсягу

і р



2. Надавати повноважним представникам сторін наявну інформацію та документи, необхідні для 
здійснення контролю за виконанням договору.

3. Розглядати підсумки виконання колективного договору (висновки робочої комісії та звіти 
перших осіб сторін, що підписали договір) на загальних зборах трудового колективу раз на рік

4.

5.

6.

Особи, які ухиляються від участі в переговорах про укладення, зміну або доповнення 
колективного договору чи навмисно порушили строк початку переговорів, або не забезпечили 
роботу комісії у визначені сторонами строки, несуть адміністративну відповідальність (ст. 17 
Закону України “Про колективні договори і угоди).
Особи, які представляють Адміністрацію або трудовий колектив, з вини яких порушено чи не 
виконано зобов’язання щодо колективного договору, доповнень до нього притягується до 
відповідальності (ст. 18 Закону України “Про колективні договори і угоди зі змінами та 
доповненнями).

Колективний договір підписали:
Від адміністрації: Від трудового колективу:

Начальник дільниці 
С Т (^ >^^ -В іта”

Т.В.Коваленко 
__ 2 0 г ^ ^ ? ік

/ /



Підвищенкя продуктивності праці, виробітку;
Поліпшення кінцевих результатів господарської діяльності.

Г  оловний бухгалтер;

Від трудовдБе-колеетнву:

Додаток № З 
До колективного договору

Директор

Перелік професій та посад працівників
з неиормованим робочим днем мають право на одержання додаткової відпустки за 

особливий характер праці, за шкідливі умови праці та дошіати за шкідливі умови ппраці
(по атестації додаток 1, додаток 2 додається)



ОПЛАТА ПРАЦІ
По тракторній бригадіСТОВ «АГРО-ВІТА» на 2022 рік 

РЕМОНТИгСлюсарні роботи (простий ремонт) - 56,00

Складний ремонт (мотор,коробка,гідр.) - 106,00 

Сторож - 7000,00 

Повар (одна) - 8000,00 

Званик - 10200,00

ПОЛЬОВІ РОБОТИ: ГОД 7 год

1-й розряд_ - 40,00 280,00

2-й розряд 56,00 392,00

3-й розряд 68,00 476,00 (боронування)

4-й розряд 75,00 525,00 (культивап.ія, кпс-4,2посів)

5-й розряд 82,00 574,00(культив. кпє-3,8 дискуван)

6-й розряд 98,00 686,00(оприскування і т.п.)

Сівальиі,ики 80% від тракториста.

Внесення мінеральних добрив - 60.00 за З 

ОРАНКА: 1га - МТЗ -82(3,35)

1га - Т-150 (5,35) - 

1га NEV HOLAND-

Підвезення води до оприскувача погодинно: 4-роз. -  75,0 575,0-7год 

1 клас-20% , 2-й клас 10%.

За появу в нетверезому стані на робочому місці з/гілата не 
нараховуст ься і обліковець подас допові/іиу.За гі»янку на робочому 
місці відгювідальніст ь несе увесь колект ив 20% з/плат и.

З.В МАМЕДОВАДИРЕКТОР
і



(р-

Годинні тарифні сіавки во д іїгі атоіранстіор іних засобів на
2022р

2 група

Спеціалізовані та спен.іальні автомобілі:

Самоскиди, бензовоз.

Годинна тарф.ставка 7 год

40,00 280,00

50.00 350,00

60.00 420,00

68.00 476,00 

Охоронники автопаркової зони - 7000,00 (ставка) 

Обліковен.ь-  зав.склад-занравник- 8000,00 (ставка)

Слюсар по ремонту - 7000,00(ставка)

До 1,5 тон 

Від 1,5 до З тон 

Від 3-х до 5 тон 

Від 5 до 7 тон

РЕМОНТНІ РОЬСПИ

і

1 розряд -

2 розряд -

3 розряд -

4 розряд -

ДИРЕКТОР

45.00

56.00

67.00

85.00

■СїгС’а

315.00

392.00

469.00

595.00 ( двигун,коробка)

З.В. МАМР/ІОВЛ

- і ?



Додаток З 
до Колективного договору 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Дире]кгїЬр СТОВ^Агро-Віта”

М амедова 
Вуі^«д.8» лютого 2022 р.

< 7

УГОДА
по охороні праці працівників

№
з/п

Заходи по охороні Термін виконання В ідповідальний за 
виконання

1. П ридбання наочних посібників, 
норм ативних докум ентів з охорони 
праці та техніки безпеки

На протязі року Директор СТО В 
“ А гр о -В іта ”  
Мамедова З.В.

2. Придбання електроізолюючих захисних 
засобів та ремонт

На протязі року Директор СТО В 
“ А гр о -В іта ”  
Мамедова З.В.

3. Оновлення аптечок На протязі року Директор СТО В 
“ А їр о -В іта ”  
Мамедова З.В.

4. Придбання та перезарядка 
вогнегасників ВП -5

Один раз на р ік Директор СТО В 
“ А гр о -В іта ”  
Мамедова З.В.

5. Проведення періодичних медичних 
оглядів працівників СТОВ “ А гр о -В іта ”

Згідно граф іку Директор СТО В 
“ А гр о -В іта ”  
Мамедова З.В.



ШТАТНИЙ РОЗПИС НА ІО^і^ПС

СТОВ «Агро-Віта» 

Маловисківського району

№
п/
п

Назва структурного 
підрозділу та посад

Кількість
штатних
одиниць

Посадовий 
оклад, грн

Фонд 
заробітної 
плати на 
місяць, грн

Фонд 
заробітної 
плати на 
рік, грн

1 Директор 'і Лб€СО ЛГРСО Лсош>
2 Головний бухгалтер У M>CCD Лоосо ЛУосюо
3 Бухгалтер 'fßSC O J3CCO ЛЄЛООО
4 Головний агроном Лосоо лоссо /Лоосо
5 Головний інженер 1 Ло cvO Лосюо Л/с> ооО
6 Технік-електрик 0 .5 - Л л со о

7
Бригадир тракторної 
бригади

-------- ^----------

^ v o o Л л оро
8 Обліковець О, Є' 0'Slrc> J^ro Л ^ с с о
9 Охоронник 5соо с5/ОСО /5 ^ £ 0 0
10 Завідуючий ік ^Єг o s ^ ^Ссо
11 /с>ссо
12 Завідуючий автопарком 0 ,5 - Л нхо бЛооо
13 Завідуючий складом Л Лссо /^crc> /5Лооо
14 Інспектор відділу кадрів 5 хРС€0 Лрсо
15 Прибиральн,служб .прим б^л^о
16 Завідуючий током 5fto ^ Л/ссо
17 Кухар J S <fca> f££DO ^ бЄ СЮО
18 Різноробочі S5CCO ^ //Л£ХХ>
19 Г азоелектрозварники ЛЛосх? ЛЛС£0 ^ 9бссо
20 Трактористи, Л с̂юо j//oo&o> /Мосоо
21 Водії ' ' /J tv u y /сеіррсг?

Директор СТОВ «Агро-Віта»

ß, О оловнийбухгалтер

Мамедова З.В.

'/б



Протокол № 2
Загальних зборів трудового колективу 

СТОВ “Агро-Віта”

18 лютого 2022 р. с. Лозуватка
Спискова чисельність працівників 52 особи.
Присутні на зборах 52 особи.
Президія зборів у складі:
Голова зборів Директор СТОВ “Агро-Віта” Мамедова Зінаїда Володимирівна
Секретар зборів: Колесова Наталія Володимирівна

Порядок денний: Розгляд і затвердження Правил внутрішнього трудового 
розпорядку.

Слухали директора СТОВ “Агро-Віта” яка запропонувала текст Правил внутрішнього 
трудового розпорядку, опрацьований відповідно до чинного законодавства про працю, та 
запропонувала затвердити ці правила рішенням зборів і неухильно їх виконувати.

Виступила начальник дільниці СТОВ “Агро-Віта” Колесник Тетяна Володимирівна у 
якості представника трудового колективу, яка відмітила, що правила розроблені 
відповідно до чинного законодавства про працю і Тицових правил внутрішнього 
трудового розпорядку; викладені обов'язки адміністрації СТОВ “Агро-Віта” по 
відношенню до працівників по дотриманню норм законодавства про захист законних 
інтересів працівників.

Голосували: «За» затвердження Правил 52 особи,
«Проти» затвердження Правил 0 осіб,
«Утрималися» 0 осіб.

Вирішили: Затвердити текст Правил внутрішнього трудового розпорядку СТОВ 
“Агро-Віта” в редакції від «18» лютого 2022 р. і визнати їх нормами, обов'язковими до 
виконання всіма працівниками, незалежно від часу їх перебування у трудових відносинах 
на роботі у СТОВ “Агро-Віта”.

Голова загальних зборів 

Секретар зборів



Додаток 5 

до Колективного договору

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АГРО-ВІТА”

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Протоколом загальних зборів 

трудового колективу 
СХОВ «Агро-Віта” 

Від «18» лютого 2022 р.

ПРАВИЛА
ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ *

II. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

III. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

IV. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИЦТВА ТОВАРИСТВА

V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ

VI. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ У РОБОТІ

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШ ЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Директор
СХОВ «Агро-Віта» З.В. Мамедова



с. Лозуватка
2022 р.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Відповідно до чинного законодавства України з метою забезпечення дотримання 

трудової дисципліни, підвищення якості та продуктивності праці, а також раціонального 
використання робочого часу працівниками СТОВ «Агро-Віта”» (далі за текстом -  
Товариство) запроваджуються ці правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі за текстом —  Правила) мають 

на меті забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, підвищення 
її продуктивності та ефективності, раціональне використання робочого часу, зміцнення 
трудової дисципліни.

1.3. Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та 
економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до 
праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю. До 

працівників, що порушують трудову дисципліну, застосовуються заходи дисциплінарного 
і громадського впливу.

1.4. Правила є обов'язковими для виконання всіма учасниками трудових 
відносин.

II. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ
2.1. Працівники реалізують право на працю шляхом укладання трудових договорів 

(контрактів).
2.2. При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або 

інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених 
законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан 
здоров'я та інші документи.

При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають 
на роботу, відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

2.3. Прийом на роботу оформляється наказом, що оголошується працівнику під 
підпис. В наказі повинні зазначатись найменування роботи (посади) та умови оплати 
праці.



2.4. До початку роботи за укладеним трудовим договором працівник повинен бути 
ознайомлений під підпис з:

- правилами внутрішнього трудового розпорядку;
- посадовою інструкцією;
- положенням про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;
- пройденим інструктажем по охороні праці і техніці безпеки.
2.5 При прийомі на роботу може бути обумовлене угодою сторін випробування з 

метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Випробування не 
встановлюється при прийнятті на роботу: осіб, які не досягли вісімнадцяти років; молодих 
робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодих 

спеціалістів після закінчення виш;их навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з 
військової чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу 
відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи. Випробування не 
встановлюється також в інших випадках, якш,о це передбачено законодавством.

2.6. Строк випробування при прийнятті на роботу, не може перевиш,увати трьох 
місяців. Якш;о працівник в період випробування був відсутній на роботі у зв'язку з 
тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може 
бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.

2.7. Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він 
вважається таким, ш;о витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору 
допускається лише на загальних підставах. Якщо протягом строку випробування 
встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, власник або 
уповноважений ним орган протягом цього строку вправі розірвати трудовий договір.

2.8. Адміністрація Товариства зобов'язана видати працівникові на його вимогу 
довідку про його роботу у даному Товаристві із зазначенням спеціальності, кваліфікації, 
посади, часу роботи і розміру заробітної плати.

2.9 На всіх працівників Товариства, що пропрацювали відповідно до виданого наказу 
про прийом на роботу понад п'ять днів, ведуться трудові книжки у порядку, 
передбаченому Інструкцією «Про порядок ведення трудових книжок» (Наказ № 58 від 
29.07.1993 р.).

2.10. Припинення трудового договору може мати місце тільки по підставах, 
передбаченим законодавством.

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, 
попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.



За домовленістю між працівником і адміністрацією Товариства трудовий договір 
може бути розірваний і до закінчення терміну попередження про звільнення.

2.11. Припинення трудового договору оформляється наказом (розпорядженням) 
директора Товариства.

Адміністрація Товариства зобов'язана видати працівнику його трудову книжку в день 

звільнення з внесеним до неї записом про звільнення.
2.12. Якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, то адміністрація 

Товариства в цей день надсилає йому поштове повідомлення із вказівкою про 

необхідність отримання трудової книжки.
Пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу допускається 

тільки за письмовою згодою працівника.
2.13. При звільненні працівника виплата всіх сум, що йому належать, провадиться в 

день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають 
бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником 
вимоги про розрахунок.

III. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ
3.1. працівники Товариства зобов'язані:
3.1.1. Вчасно, за 5 хвилин до початку роботи, прибути на робоче місце і 

підготуватися до виконання своїх трудових обов'язків.
3.1.2. Почати роботу відповідно до режиму роботи, встановленого у Товаристві.
3.1.3. Виконувати своєчасно і в повному об'ємі робочі завдання (функціональні 

обов'язки), забезпечувати необхідну якість виконуваних робіт.
3.1.4. Виконувати накази та розпорядження дирекції Товариства, безпосередніх 

керівників, внутрішні положення, інструкції та інші локальні нормативні акти Товариства.
3.1.5. Дотримуватися вимог нормативно-правових актів по охороні праці та 

промисловій безпеці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної охорони, 
передбачені відповідними правилами і інструкціями.

3.1.6. Вживати заходів до негайного усунення причин і умов, перешкоджаючих або 
ускладнюючих нормальну роботу, негайно інформувати про це дирекцію Товариства.

3.1.7. Раціонально використовувати комп'ютерну і іншу оргтехніку, дбайливо 
ставитися до майна Товариства, ефективно використовувати матеріали, електроенергію і 
інші матеріальні ресурси.

3.1.8. Дотримуватися встановленого порядку зберігання комерційної таємниці та 
конфіденційної інформації, матеріальних цінностей і документів.



3.1.9. Підтримувати на своєму робочому місці чистоту і порядок.
3.1.10. Палити та приймати їжу тільки у встановлених для цього місцях.
3.1.11. Уважно ставитися до колег, еприяти формуванню нормального 

психологічного мікроклімату в колективі.

IV. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИЦТВА ТОВАРИСТВА
4.1. Товариство по відношенню до працівників зобов'язано:
4.1.1. Правильно організувати працю працівників, закріпити за кожним робоче міеце, 

забезпечити безпечні умови праці.
4.1.2. Забезпечити робочі місця матеріальними і енергетичними рееурсами, 

інструментами і уетаткуванням, комп'ютерною і іншою оргтехнікою.
4.1.3. Вживати необхідних заходів для профілактики виробничого травматизму 

працівників.
4.1.4. Неухильно дотримувати вимог законодавства про працю, вживати заходів для 

своєчасного усунення причин і умов, ш,о перешкоджають нормальній роботі.
4.1.5. Забезпечувати еиетематичне підвищення ділової (профееійної) кваліфікації 

працівників і рівня їх знань.
4.1.6. Давати чіткі вказівки (розпорядження) працівникам, вимагати і перевіряти 

своєчасніеть і точність їх виконання.
4.1.7. Забезпечувати матеріальну зацікавленіеть в результатах їх праці і загальних 

підсумках роботи.
4.1.8. Вчасно здійснювати оплату праці Працівникам.
4.1.9. Контролювати суворе дотримання трудової диеципліни.
4.1.10.3аетосовувати стягнення до порушників трудової дисципліни, враховуючи при 

цьому думку трудового колективу.
4.1.11. Заетосовувати заходи заохочення до працівників, які показали кращі 

показники в роботі.
4.1.12. Організовувати облік робочого часу.
4.1.13. Дотримувати вимог трудового законодавства України та трудових договорів 

для регулювання еоціально-трудових питань у Товаристві.

V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ
5.1. Для працівників встановлюється наступний режим роботи Товариства:
- початок роботи -  08.00 год.;



-перерва на відпочинок і харчування з 12.00 год. до 14.00 год. та згідно графіка 
змінності;

- закінчення роботи -  17.00 год.;
- вихідні дні -  неділя.
Час початку роботи, перерви і закінчення може бути змінено відповідно до діючого 

режиму роботи.
Згідно ст. 50 КЗпП України нормальна тривалість робочого часу для всіх працівників 

Товариства не може перевищувати 40 годин на тиждень. Можливий особливий графік 
роботи деяких підрозділів та окремих працівників в межах даного обмеження, що 
встановлюється директором Товариства за погодженням з працівниками.

5.2. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну 
годину (окрім працівників з скороченою тривалістю робочого часу). В тих випадках, коли 
неробочому святковому дню передує один або два вихідні дні, тривалість роботи не 
скорочується.

5.3. У зв'язку з виробничою необхідністю встановлений режим роботи може бути 
змінений на підставі наказу директора Товариства з обов'язковим попередженням про це 
працівників.

5.4. Робота у вихідні дні забороняється, за винятком випадків, передбачених 
законодавством України. Така робота може компенсуватися за угодою сторін наданням 
іншого дня відпочинку або грошовою компенсацією в подвійному розмірі.

5.5. При прийомі на роботу, а також під час дії трудового договору за угодою сторін 
може встановлюватися неповний робочий день з визначенням тривалості, режиму роботи і 
оплати праці пропорційно відпрацьованому часу.

5.6. Працівникам Товариства щорічно надається основна відпустка тривалістю 24 
календарні дні.

5.7. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіком, який 
затверджується директором Товариства. При складанні графіка враховуються інтереси 
Товариства, особисті інтереси працівників і можливості для відпочинку.

5.8. Перенесення відпустки на інший час можливе тільки у випадках, передбачених 
законодавством і за угодою сторін. У разі перенесення щорічної відпустки, новий термін її 
надання встановлюється за угодою між працівником і директором Товариства.

5.9. На прохання працівника щорічна відпустка може надаватися частинами за умови, 
що основна безперервна її частина складатиме не менше 14 календарних днів.
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5.10. За рішенням директора Товариства працівник може бути відкликаний з 

відпустки, з його згоди, тільки у випадках, передбачених чинним законодавством.
5.11. За сімейними обставинами працівнику може бути надана відпустка без 

збереження заробітної платні тривалістю до 15 календарних днів на рік.
5.12. Інші види відпусток надаються працівникам відповідно до чинного 

законодавства України.

VI. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ У РОБОТІ
6.1. За зразкове виконання трудових обов'язків, підвишення ефективності і якості 

роботи, поліпшення якості інформаційно-консультаційного обслуговуванїія, тривалу і 
бездоганну роботу, новаторство в праці і інші досягнення в роботі до працівників 

Товариства застосовуються наступні заходи заохочення:
6.1.1. оголошення подяки;
6.1.2. видача премії;
6.1.3. нагородження коштовним подарунком;
6.1.4. нагородження почесною грамотою.
6.2. Адміністрація Товариства має право застосовувати й інші заохочення. Відомості 

про заохочення заносяться до трудової книжки працівника.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШ ЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
7.1 Працівник несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, у тому числі 

за:
- систематичне невиконання або неналежне виконання без поважних причин 

обов'язків, покладених на нього трудовим договором і цими Правилами;
- прогул (у тому числі відсутність на робочому місці більше трьох годин протягом 

робочого дня) без поважних причин (п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП України);
- появу на роботі в нетверезому стані, в стані наркотичного або токсичного сп'яніння 

(п. 7 ч. 1 ст. 40 КЗпП України);
- в інших випадках, передбачених трудовим законодавством.
7.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки 

один з таких заходів стягнення:
7.2.1. догана;
7.2.2. звільнення.
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7.3 До застосування дисциплінарного стягнення від порушника необхідно взяти 
пояснення у письмовій формі. Відмова працівника від дачі пояснень не може бути 

перешкодою для застосування стягнення.
7.4. Дисциплінарне стягнення застосовується керівництвом Товариства 

безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його 
виявлення, не враховуючи 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.
За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне 

дисциплінарне стягнення.
При обранні виду стягнення адміністрація Товариства повинна 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.

7.5. Якщо 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.

7.6. Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішуються в відділах на видному, 
доступному місці.
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Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю
«Агро-Віта»

НАКАЗ

«12» серпень 2019 р.

Про результати чергової атестації 
робочих місць за умовами праці в 
СТОВ «Агро-Віта»

№ 17

Розглянувши пропозиції, внесені постійно діючою атестаційною 
комісією по проведенню атестації робочих місць за умовами праці щодо 
підтвердження права працівників СТОВ «Агро-Віта» на пільги та 
компенсації за роботу в шкідливих та важких виробничих умовах та за 

особливий характер праці,

Н А К А З У Ю :

1. Не підтверджувати право на пільгове пенсійне забезпечення за 
Списком № 2, у зв’язку з тим, що фактична зайнятість на відповідних роботах 
протягом робочого дня менша визначеної законодавчо-нормативними 
актами, по робочим місцям СТОВ «Агро-Віта»:

електрогазозварника -  50,0%.
2. Затвердити Перелік робочих місць, професій і посад по СТОВ «Агро- 

Віта», працівникам яких підтверджено право на щорічні додаткові відпустки 
в шкідливих та важких виробничих умовах (додаток 1 до даного наказу).

3. Затвердити Перелік робочих місць, професій і посад по СТОВ «Агро- 
Віта», працівникам яких підтверджено право на щорічні додаткові відпустки 
за особливий характер праці (додаток 2 до даного наказу).

4. Не підтверджувати право на щорічні додаткові відпустки за робот\- в 
шкідливих і важких умовах праці у зв’язку з тим, що фактична зайнятість на 
відповідних роботах протягом робочого дня менша визначеної законодавчо- 
нормативними актами (менше 50 %) по робочому місцю з фактичною 
зайнятістю:

завідувач складом (ПММ) -  41,7%;
робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського 

виробництва -  48,9%.
5. Члену комісії Колесовій Н.В.:

93 ґЛ-СІ?-



5.1. Забезпечити зберігання матеріалів атестації як документів суворої 
звітності протягом 75 років.

5.2. Забезпечити облік фактично відпрацьованого часу працівниками, 
яким підтверджено право на вищевказані пільги та компенсації.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

І
■
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УЗГОДЖЕНО 
Протокол засідання
від «___» __________ 2019р. № _
Уповноважений від трудового 
колектиі^

Т.В.Коваленко

Додаток 1
до наказу від 12 серпня 2019р. № 17

ПЕРЕЛІК
робочих місць, професій і посад СХОВ «Агро-Віта» 

працівникам яких згідно з результатами атестації робочих місць за 
умовами праці підтверджено право на щорічні додаткові відпустки в 

шкідливих та важких виробничих умовах *

Ко
№
п/п

Найменування 
професії, посади

Номери
робочих
місць

Фактична 
зайнятість 
протягом 
робочого 
дня, %

Розділ списку

Визначена
тривалість
відпустки
календарних
днів

1 2 3 4 5 6

1. Електрогазозварник 19 50,0

Розділ VI 
“Оброблення 
металу” підрозділ 
“Зварювальні 
роботи” 
позиція 151

3

2. Кухар 17-18 54,1

Розділ XXVII
“Сільське
господарство”
підрозділ
“Сільськогоспода
рські роботи”
позиція 3

2

3. Завідувач складом (тік) 16 54,2

Розділ XXVII
“Сільське
господарство”
підрозділ
“Сільськогоспода
рські роботи”
позиція 3

1

4.
Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва
(МТЗ-80)

30-33 81,2

„Загальні професії 
в усіх галузях 
товариства”, 
підрозділ 
„Загальні професії 
за іншими видами 
робіт позиція 204

2
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4

Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського 
виробництва 
(ДТ-75)

34 81,2

„Загальні професії 
в усіх галузях 
товариства”, 
підрозділ 
„Загальні професії 
за іншими видами 
робіт позиція 204

4

І

1  ^
1іІ

Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва
(ХТЗ)

35-36 81,2

„Загальні професії 
в усіх галузях 
товариства”, 
підрозділ 
„Загальні професії 
за іншими видами 
робіт позиція 204

2

1

7.

Тракторист-мапшніст
сільськогосподарського
виробництва
(Карпатець)

37 81,2

„Загальні професії 
в усіх галузях 
товариства”, 
підрозділ 
„Загальні професії 
за іншими видами 
робіт позиція 204

4

8.

Тракторист-маппшіст
сільськогосподарського
виробництва
(Білорус)

38-39 81,2

„Загальні професії 
в усіх галузях 
товариства”, 
підрозділ 
„Загальні професії 
за іншими видами 
робіт позиція 204

2

9.

Т ракторист-маппгаіст 
сільськогосподарського 
виробництва 
(New Holland)

40 81,2

„Загальні професії 
в усіх галузях 
товариства”, 
підрозділ 
„Загальні професії 
за іншими видами 
робіт позиція 204

2

10.

Т ракторист-машиніст 
сільськогосподарського 
виробництва 
(комбайн Acros)

41 81,2

„Загальні професії 
в усіх галузях 
товариства”, 
підрозділ 
„Загальні професії 
за іншими видами 
робіт позиція 204

2
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II.

„Загальні професії

Тракторист-м ашиніст 
сільськогосподарського 
виробництва 
(комбайн NeAV Holland

42-43 81,2

в усіх галузях 
товариства”, 
підрозділ 
„Загальні професії 
за іншими видами 
робіт позиція 204

* Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р. № 1290 «Про затвердження 
Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає 
право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці 
та за особливий характер праці (додаток №1)»

■
Щ

Директор СХОВ «Агро-Віта»
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1 Г О Л Ж Е Н О  
П?»:т©іі»л засідання 
т л  * » _____________

Додаток 2
до наказу від 12 серпняя 2019р. №17

2019р. №
> ш^явоваженни від трудового
іса л еш  ^

Т.В.Коваленко

ПЕРЕЛІК
робочих місць, професій і посад СХОВ «Агро-Віта» 

працівникам яких згідно з результатами атестації робочих місць за 
умовами праці підтверджено право на щорічні додаткові відпустки за

особливий характер праці *

М

л п

. Найменування 
\ професії, посади

1 ! 2

Водій
автотранспортних 

засобів (вантажність 
З тонн і більше)

Номери
робочих
місць

Фактична 
зайнятість 
протягом 
робочого 
дня, %

Розділ списку

Визначена
тривалість
відпустки
календарних
днів

3 4 5 6

44-48 68,7

Розділ XV
„Транспортні
послуги”
підрозділ
„Функціонування
автомобільного
транспорту”
позиція 13

1

*  Постанова К абінету М ін іс тр ів  У кра їн и  від  17.11.1997 р. №  1290 «Про затвердження 
С писків виробництв, роб іт, цехів, проф есій і  посад, зайнятість працівників в яких дає 
право на щ о р іч н і додаткові в ідпустки за роботу із ш кідливим и і важкими умовами праці 
та за особливий характер праці (додаток № 2)»

Директор схов «Агро-Віта»



18 лютого 2022 р. с. Лозуватка
Спискова чисельність працівників 52 особи.
Присутні на зборах 52 особи.
Президія зборів у складі:
Голова зборів Директор СТОВ “Агро-Віта” Мамедова Зінаїда 

Володимирівна
Секретар зборів: Колесова Наталія Володимирівна

Порядок денний: Розгляд і затвердження Колективного договору

Слухали Директор СТОВ “Агро-Віта” Мамедову Зінаїду Володимирівну, 
яка запропонувала текст Колективного договору, опрацьований відповідно до 
чинного законодавства про працю. Закону України «Про колективні договори І 
угоди, Закону України «Про оплату праці,Закону України «Про охорону праці, 
Закону України «Про відпустки». Закону України «Про сільськогосподарські 
товариства, Закону України «Про місцеве самоврядзвання» та запропонувала 
затвердити Колективний договір рішенням зборів і неухильно його 
виконувати.

Виступила начальник дільниці СТОВ “Агро-Віта Коваленко Тетяна 
Володимирівна, у якості представника трудового колективу, яка відмітила, що 
у Колективному договорі викладено обов'язки адміністрації СТОВ “Агро- 
Віта” по відношенню до працівників по дотриманню норм законодавства про 
захист законних інтересів працівників.

Голосували: «За» затвердження Колективного договору 52 особи,
«Проти» затвердження Правил 0 осіб,
«Утрималися» 0 осіб.

Вирішили: Затвердити текст Колективного договору ТОВ «Агро-Віта» в 
редакції від «18» лютого 2022 р. і визнати його нормами, обов'язковими до 
виконання всіма працівниками, незалежно від часу їх перебування у трудових 
відносинах на роботі у цьому Товаристві.

* Протокол № __1__
Загальних зборів трудового колективу

СТОВ “Агро-Віта”

Голова загальних зборів

Секретар зборів
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Протокол № __1__
Загальних зборів трудового колективу

СТОВ “А гро-Віта”

18 лютого 2022 р.
Спискова чисельність працівників 52 особи. 
Присутні на зборах 52 особи.
Президія зборів у складі:
Голова зборів Директор СТОВ “Агро-Віта” 

Володимирівна
Секретар зборів: Колесова Наталія Володимирівна

с. Лозуватка

Мамедова Зінаїда

Порядок денний: Розгляд і затвердження Колективного договору

Слухали Директор СТОВ “Агро-Віта” Мамедову Зінаїду Володимирівну, 
яка запропонувала текст Колективного договору, опрацьований відповідно до 
чинного законодавства про працю. Закону України «Про колективні договори і 
угоди. Закону України «Про оплату праці,Закону України «Про охорону праці. 
Закону України «Про відпустки». Закону України «Про сільськогосподарські 
товариства. Закону України «Про місцеве самоврядування» та запропонувала 
затвердити Колективний договір рішенням зборів і неухильно його 
виконувати.

Виступила начальник дільниці СТОВ “Агро-Віта Коваленко Тетяна 
Володимирівна, у якості представника трудового колективу, яка відмітила, ш,о 
у Колективному договорі викладено обов'язки адміністрації СТОВ “Агро- 
Віта” по відношенню до працівників по дотриманню норм законодавства про 
захист законних інтересів працівників.

Голосували: «За» затвердження Колективного договору 52 особи,
«Проти» затвердження Правил 0 осіб,
«Утрималися» 0 осіб.

Вирішили: Затвердити текст Колективного договору ТОВ «Агро-Віта» в 
редакції від «18» лютого 2022 р. і визнати його нормами, обов'язковими до 
виконання всіма працівниками, незалежно від часу їх перебування у трудових 
відносинах на роботі у цьому Товаристві.

Голова загальних зборів

Секретар зборів



СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОЬМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  “ АГРО-ВІТА”

вих.№______
від_________ р

Клопотання

Про повідомну реєстрацію 
колективного договору

Просимо провести повідомну реєстрацію колективного договору між  
адміністрацією СХОВ “Агро-Віта” та трудовим колективом на 2021-2026 роки 
та внести в реєстр колективних договорів.
Додаток: Оригінал колективного договору з додатками на -  31 арк., прошитий 
належним чином у двох екземплярах.

Копія протоколу зборів на 1 аркуш.

Директор СХОВ “Агро-Віта” Зінаїда Мамедова



Додаток З 
до Колективного договору 

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Директор СХОВ «Агро-Віта”
______________З.В. М амедова

Від «18» лютого 2022 р.

УГОДА
по охороні праці працівників

№
з/п

Заходи по охороні Термін виконання В ідповідальний за 
виконання

1. П ридбання наочних посібників, 
нормативних документів з охорони 
праці та  техніки безпеки

Н а протязі року Директор СТОВ 
“А гро-В іта” 
М амедова З.В.

2. П ридбання електроізолю ю чих захисних 
засобів та  ремонт

Н а протязі року Директор СТОВ 
“А гро-В іта” 
М амедова З.В.

3. О новлення аптечок Н а протязі року Директор СТОВ 
“А гро-В іта” 
М амедова З.В.

4. П ридбання та  перезарядка 
вогнегасників ВП-5

О дин раз на рік Директор СТОВ 
“А гро-В іта” 
М амедова З.В.

5. П роведення періодичних медичних 
оглядів працівників СТОВ “А гро-В іта”

Згідно графіку Директор СТОВ 
“А гро-В іта” 
М амедова З.В.



18 лютого 2022 р. с. Лозуватка
Спискова чисельність працівників 52 особи.
Присутні на зборах 52 особи.
Президія зборів у складі:
Голова зборів Директор СТОВ “Агро-Віта” Мамедова Зінаїда Володимирівна
Секретар зборів: Колесова Наталія Володимирівна

Порядок денний: Розгляд і затвердження Правил внутрішнього трудового
розпорядку.

Слухали директора СТОВ “Агро-Віта” яка запропонувала текст Правил внутрішнього 
трудового розпорядку, опрацьований відповідно до чинного законодавства про працю, та 
запропонувала затвердити ці правила рішенням зборів і неухильно їх виконувати.

Виступила начальник дільниці СТОВ “Агро-Віта” Колесник Тетяна Володимирівна у 
якості представника трудового колективу, яка відмітила, ш,о правила розроблені 
відповідно до чинного законодавства про працю і Типових правил внутрішнього 
трудового розпорядку; викладені обов'язки адміністрації СТОВ “Агро-Віта” по 
відношенню до працівників по дотриманню норм законодавства про захист законних 
інтересів працівників.

Голосували: «За» затвердження Правил 52 особи,
«Проти» затвердження Правил 0 осіб,
«Утрималися» 0 осіб.

Вирішили: Затвердити текст Правил внутрішнього трудового розпорядку СТОВ 
“Агро-Віта” в редакції від «18» лютого 2022 р. і визнати їх нормами, обов'язковими до 
виконання всіма працівниками, незалежно від часу їх перебування у трудових відносинах 
на роботі у СТОВ “Агро-Віта”.

П ротокол №  2
Загальних зборів трудового колективу

СТОВ “А гро-Віта”

Голова загальних зборів

Секретар зборів
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до Колективного договору
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  “ АГРО-ВІТА”

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Протоколом загальних зборів 

трудового колективу 
СХОВ «Агро-Віта” 

Від «18» лютого 2022 р.

П РАВИЛА
ВН УТРІШ НЬО ГО  ТРУДО ВОГО  РОЗП ОРЯДКУ

I. ЗАГАЛЬНІ П ОЛО Ж ЕН Н Я

II. П О РЯДО К П РИ Й ОМ У ІЗВТЛЬНЕН Н Я ПРАЦТВНИКТВ

III. О СНОВНІ О ЬО В’ЯЗКИ  ПРАЦТВНИКТВ

ТУ. ОСНОВНТ О ЬО В’ЯЗКИ  КЕРТВНИЦТВА ТОВАРИСТВА  

V. РО ЬО ЧИ Й  ЧАС Т ЧАС ВТДПОЧИНКУ  

УТ. ЗАО ХО ЧЕН НЯ ЗА УСПТХИ У РОЬОТТ

УТТ. ВТДПОВТДАЛЬНТСТЬ ЗА П О РУШ ЕН Н Я ТРУДО ВОЇ ДИСЦИПЛТНИ

Директор
СХОВ «Агро-Віта» З.В. Мамедова



с. Лозуватка
2022 р.

І. ЗАГАЛЬНІ П ОЛО Ж ЕН Н Я

1Л. Відповідно до чинного законодавства України з метою забезпечення дотримання 

трудової дисципліни, підвищення якості та продуктивності праці, а також раціонального 

використання робочого часу працівниками СХОВ «Агро-Віта”» (далі за текстом -  

Товариство) запроваджуються ці правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі за текстом —  Правила) мають 

на меті забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, підвищення 

її продуктивності та ефективності, раціональне використання робочого часу, зміцнення 

трудової дисципліни.

1.3. Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та 

економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до 

праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю. До 

працівників, що порушують трудову дисципліну, застосовуються заходи дисциплінарного 

і громадського впливу.
1.4. Правила є обов'язковими для виконання всіма учасниками трудових  

відносин.

II. П О РЯДО К П РИ Й ОМ У ІЗШ Л Ь П Е П П Я  П РАЦ ІВН И КІВ
2.1. Працівники реалізують право на працю шляхом укладання трудових договорів 

(контрактів).

2.2. При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або 

інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених 

законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан 

здоров'я та інші документи.

При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають 

на роботу, відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

2.3. Прийом на роботу оформляється наказом, що оголошується працівнику під 

підпис. В наказі повинні зазначатись найменування роботи (посади) та умови оплати 

праці.



2.4. До початку роботи за укладеним трудовим договором працівник повинен бути 

ознайомлений під підпис з:

- правилами внутрішнього трудового розпорядку;

- посадовою інструкцією;

- положенням про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;

- пройденим інструктажем по охороні праці і техніці безпеки.

2.5 При прийомі на роботу може бути обумовлене угодою сторін випробування з 

метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Випробування не 

встановлюється при прийнятті на роботу: осіб, які не досягли вісімнадцяти років; молодих 

робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодих 

спеціалістів після закінчення виш,их навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з 

військової чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу 

відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи. Випробування не 

встановлюється також в інших випадках, якш,о це передбачено законодавством.

2.6. Строк випробування при прийнятті на роботу, не може перевиш,увати трьох 

місяців. Якш,о працівник в період випробування був відсутній на роботі у зв'язку з 

тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може 

бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.

2.7. Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він 

вважається таким, ш,о витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору 

допускається лише на загальних підставах. Якш,о протягом строку випробування 

встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, власник або 

уповноважений ним орган протягом цього строку вправі розірвати трудовий договір.

2.8. Адміністрація Товариства зобов'язана видати працівникові на його вимогу 

довідку про його роботу у даному Товаристві із зазначенням спеціальності, кваліфікації, 

посади, часу роботи і розміру заробітної плати.

2.9 На всіх працівників Товариства, ш,о пропрацювали відповідно до виданого наказу 

про прийом на роботу понад п'ять днів, ведуться трудові книжки у порядку, 

передбаченому Інструкцією «Про порядок ведення трудових книжок» (Наказ № 58 від 

29.07.1993 р.).

2.10. Припинення трудового договору може мати місце тільки по підставах, 

передбаченим законодавством.

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, 

попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.



За домовленістю між працівником і адміністрацією Товариства трудовий договір 

може бути розірваний і до закінчення терміну попередження про звільнення.

2.11. Припинення трудового договору оформляється наказом (розпорядженням) 

директора Товариства.

Адміністрація Товариства зобов'язана видати працівнику його трудову книжку в день 

звільнення з внесеним до неї записом про звільнення.

2.12. Якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, то адміністрація 

Товариства в цей день надсилає йому поштове повідомлення із вказівкою про 

необхідність отримання трудової книжки.

Пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу допускається 

тільки за письмовою згодою працівника.
2.13. При звільненні працівника виплата всіх сум, що йому належать, провадиться в 

день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають 

бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником 

вимоги про розрахунок.

III. О СН ОВН І О БО В’ЯЗКИ  П РАЦІВНИ КІВ

3.1. Працівники Товариства зобов'язані:

3.1.1. Вчасно, за 5 хвилин до початку роботи, прибути на робоче місце і 

підготуватися до виконання своїх трудових обов'язків.

3.1.2. Почати роботу відповідно до режиму роботи, встановленого у Товаристві.

3.1.3. Виконувати своєчасно і в повному об'ємі робочі завдання (функціональні 

обов'язки), забезпечувати необхідну якість виконуваних робіт.

3.1.4. Виконувати накази та розпорядження дирекції Товариства, безпосередніх 

керівників, внутрішні положення, інструкції та інші локальні нормативні акти Товариства.

3.1.5. Дотримуватися вимог нормативно-правових актів по охороні праці та 

промисловій безпеці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної охорони, 

передбачені відповідними правилами і інструкціями.

3.1.6. Вживати заходів до негайного усунення причин і умов, перешкоджаючих або 

ускладнюючих нормальну роботу, негайно інформувати про це дирекцію Товариства.

3.1.7. Раціонально використовувати комп'ютерну і іншу оргтехніку, дбайливо 

ставитися до майна Товариства, ефективно використовувати матеріали, електроенергію і 
інші матеріальні ресурси.

3.1.8. Дотримуватися встановленого порядку зберігання комерційної таємниці та 

конфіденційної інформації, матеріальних цінностей і документів.



3.1.9. Підтримувати на своєму робочому місці чистоту і порядок.

3.1.10. Палити та приймати їжу тільки у встановлених для цього місцях.

3.1.11. Уважно ставитися до колег, сприяти формуванню нормального 

психологічного мікроклімату в колективі.

IV. О СН ОВН І О БО В’ЯЗКИ  КЕРІВН И Ц ТВА ТОВАРИСТВА
4.1. Товариство по відношенню до працівників зобов'язано:

4.1.1. Правильно організувати працю працівників, закріпити за кожним робоче місце, 

забезпечити безпечні умови праці.

4.1.2. Забезпечити робочі місця матеріальними і енергетичними ресурсами, 

інструментами і устаткуванням, комп'ютерною і іншою оргтехнікою.

4.1.3. Вживати необхідних заходів для профілактики виробничого травматизму 

працівників.

4.1.4. Неухильно дотримувати вимог законодавства про працю, вживати заходів для 

своєчасного усунення причин і умов, ш,о перешкоджають нормальній роботі.

4.1.5. Забезпечувати систематичне підвищення ділової (професійної) кваліфікації 

працівників і рівня їх знань.

4.1.6. Давати чіткі вказівки (розпорядження) працівникам, вимагати і перевіряти 

своєчасність і точність їх виконання.

4.1.7. Забезпечувати матеріальну зацікавленість в результатах їх праці і загальних 

підсумках роботи.

4.1.8. Вчасно здійснювати оплату праці Працівникам.

4.1.9. Контролювати суворе дотримання трудової дисципліни.

4.1.10.Застосовувати стягнення до порушників трудової дисципліни, враховуючи при 

цьому думку трудового колективу.

4.1.11. Застосовувати заходи заохочення до працівників, які показали кращі 

показники в роботі.

4.1.12. Організовувати облік робочого часу.

4.1.13. Дотримувати вимог трудового законодавства України та трудових договорів 

для регулювання соціально-трудових питань у Товаристві.

V. РО БО ЧИ Й  ЧАС І ЧАС ВІДПО ЧИ НКУ
5.1. Для працівників встановлюється наступний режим роботи Товариства:

- початок роботи -  08.00 год.;



- перерва на відпочинок і харчування з 12.00 год. до 14.00 год. та згідно графіка 

змінності;

- закінчення роботи -  17.00 год.;

- вихідні дні -  неділя.

Час початку роботи, перерви і закінчення може бути змінено відповідно до діючого 

режиму роботи.

Згідно ст. 50 КЗпП України нормальна тривалість робочого часу для всіх працівників 

Товариства не може перевищувати 40 годин на тиждень. Можливий особливий графік 

роботи деяких підрозділів та окремих працівників в межах даного обмеження, що 

встановлюється директором Товариства за погодженням з працівниками.

5.2. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну 

годину (окрім працівників з скороченою тривалістю робочого часу). В тих випадках, коли 

неробочому святковому дню передує один або два вихідні дні, тривалість роботи не 

скорочується.

5.3. У зв'язку з виробничою необхідністю встановлений режим роботи може бути 

змінений на підставі наказу директора Товариства з обов'язковим попередженням про це 

працівників.

5.4. Робота у вихідні дні забороняється, за винятком випадків, передбачених 

законодавством України. Така робота може компенсуватися за угодою сторін наданням 

іншого дня відпочинку або грошовою компенсацією в подвійному розмірі.

5.5. При прийомі на роботу, а також під час дії трудового договору за угодою сторін 

може встановлюватися неповний робочий день з визначенням тривалості, режиму роботи і 

оплати праці пропорційно відпрацьованому часу.

5.6. Працівникам Товариства щорічно надається основна відпустка тривалістю 24 

календарні дні.

5.7. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіком, який 

затверджується директором Товариства. При складанні графіка враховуються інтереси 

Товариства, особисті інтереси працівників і можливості для відпочинку.

5.8. Перенесення відпустки на інший час можливе тільки у випадках, передбачених 

законодавством і за угодою сторін. У разі перенесення щорічної відпустки, новий термін її 

надання встановлюється за угодою між працівником і директором Товариства.

5.9. На прохання працівника щорічна відпустка може надаватися частинами за умови, 

що основна безперервна її частина складатиме не менше 14 календарних днів.



5.10. За рішенням директора Товариства працівник може бути відкликаний з 

відпустки, з його згоди, тільки у випадках, передбачених чинним законодавством.

5.11. За сімейними обставинами працівнику може бути надана відпустка без 

збереження заробітної платні тривалістю до 15 календарних днів на рік.

5.12. Інші види відпусток надаються працівникам відповідно до чинного 

законодавства України.

VI. ЗАО ХО ЧЕН Н Я ЗА УСП ІХИ  У РОБО ТІ
6.1. За зразкове виконання трудових обов'язків, підвищення ефективності і якості 

роботи, поліпшення якості інформаційно-консультаційного обслуговування, тривалу і 

бездоганну роботу, новаторство в праці і інші досягнення в роботі до працівників 

Товариства застосовуються наступні заходи заохочення:

6.1.1. оголошення подяки;

6.1.2. видача премії;

6.1.3. нагородження коштовним подарунком;

6.1.4. нагородження почесною грамотою.

6.2. Адміністрація Товариства має право застосовувати й інші заохочення. Відомості 

про заохочення заносяться до трудової книжки працівника.

VII. ВІДПО ВІДАЛЬН ІСТЬ ЗА П О РУШ ЕН Н Я ТРУДО ВОЇ ДН СЦ Н П ЛІН Н
7.1 Працівник несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, у тому числі 

за:
- систематичне невиконання або неналежне виконання без поважних причин 

обов'язків, покладених на нього трудовим договором і цими Правилами;

- прогул (у тому числі відсутність на робочому місці більше трьох годин протягом 

робочого дня) без поважних причин (п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП України);

- появу на роботі в нетверезому стані, в стані наркотичного або токсичного сп'яніння 

(п. 7 ч. 1 ст. 40 КЗпП України);

- в інших випадках, передбачених трудовим законодавством.

7.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки 

один з таких заходів стягнення:

7.2.1. догана;
7.2.2. звільнення.



7.3 До застосування дисциплінарного стягнення від порушника необхідно взяти 

пояснення у письмовій формі. Відмова працівника від дачі пояснень не може бути 

перешкодою для застосування стягнення.

7.4. Дисциплінарне стягнення застосовується керівництвом Товариства 

безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його 

виявлення, не враховуючи 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.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне 

дисциплінарне стягнення.
При обранні виду стягнення адміністрація Товариства повинна 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.

7.5. Якш,о протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не 

буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, ш,о не мав 

дисциплінарного стягнення.
Якш,о 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.

7.6. Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішуються в відділах на видному, 

доступному місці.
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Сільськоі^'осподарське товариство з обмеженою відповідальністю
«Агро-Віта»

НАКАЗ

«12» серпень 2019 р. № 17

Про результати чергової атестації 
робочих місць за умовами праці в 
СТОВ «Агро-Віта»

Розглянувши пропозиції, внесені постійно діючою атестаційною 
комісією по проведенню атестації робочих місць за умовами праці щодо 
підтвердження права працівників СТОВ «Агро-Віта» на пільги та 
компенсації за роботу в шкідливих та важких виробничих умовах та за 

особливий характер праці,

Н А К А З У Ю :

1. Не підтверджувати право на пільгове пенсійне забезпечення за 
Списком № 2, у зв’язку з тим, що фактична зайнятість на відповідних роботах 
протягом робочого дня менша визначеної законодавчо-нормативними 
актами, по робочим місцям СТОВ «Агро-Віта»;

електрогазозварника -  50,0%.
2. Затвердити Перелік робочих місць, професій і посад по СТОВ «Агро- 

Віта», працівникам яких підтверджено право на щорічні додаткові відпустки 
в шкідливих та важких виробничих умовах (додаток 1 до даного наказу).

3. Затвердити Перелік робочих місць, професій і посад по СТОВ «Агро- 
Віта», працівникам яких підтверджено право на щорічні додаткові відпустки 
за особливий характер праці (додаток 2 до даного наказу).

4. Не підтверджувати право на щорічні додаткові відпустки за роботу і 
шкідливих і важких умовах праці у зв’язку з тим, що фактична зайнятість ні 

відповідних роботах протягом робочого дня менша визначеної законодавчо 
нормативними актами (менше 50 %) по робочому місцю з фактичної- 
зайнятістю;

завідувач складом (ПММ) -  41,7%;
робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарськог

виробництва -  48,9%.
5. Члени ком ісії К олесоч'й  Н Р



5.1. Забезпечити зберігання матеріалів атестації як документів суворої 
звітності протягом 75 років.

5.2. Забезпечити облік фактично відпрацьованого часу працівниками, 
я к и м  підтверджено право на вищевказані пільги та компенсації.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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УЗГОДЖЕНО 
Протокол засідання
від «___» __________ 2019р. №
Уповноважений від трудового 
колекті

Т.В.Коваленко

Додаток 1
до наказу віл 12 серпня 2019р. Г

ПЕРЕЛІК
робочих місць, професій і посад СТОВ «Агро-Віта»  

працівникам яких згщно з результатами атестації робочих місць за 
умовами праці підтверджено право на щ орічні додаткові відпустки в 

ш кідливих та важких виробничих умовах *

м
т
п/п

Найменування 
професії, посади

Номери
робочих
місць

Фактична 
зайнятість 
протягом 
робочого 
дня, Уо

Розділ списку

Визначена
тривалість
відпустки
календарних
днів

1 2 3 4 5 6

1. Електрогазозварник 19 50,0

Розділ VI 
“Оброблення 
металу” підрозділ 
“Зварювальні 
роботи” 
позиція 151

3

2. Кухар 17-18 54,1

Розділ XXVII
“Сільське
господарство”
підрозділ
“Сільськогоспода
рські роботи”
позиція 3

2

3. Завідувач сктадом (тік) 16 54,2

Розділ XXVII
“Сільське
господарство”
підрозділ
“Сільськогоспода
рські роботи”
позиція 3

1

4.
Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва
(МТЗ-80)

30-33 81,2

„Загальні професії 
в усіх галузях 
товариства”, 
підрозділ 
„Загальні професії 
за іншими видами 
робіт позиція 204

2
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, Тракторист-машиніст 
5 і сільськогосподарського 

виробництва 
. (ДТ-75)
іІі _ _

34 81,2

„Загальні професії 
в усіх галузях 
товариства”, 
підрозділ 
„Загальні професії 
за іншими видами 
робіт позиція 204

4

6.

Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва
(ХТЗ)

35-36 81,2

„Загальні професії 
в усіх галузях 
товариства”, 
підрозділ 
„Загальні професії 
за іншими видами 
робіт позиція 204

2

і

Т ракторист-машиніст 
сільськогосподарського 
виробництва 
(Карпатець)

37 81,2

„Загальні професії 
в усіх галузях 
товариства”, 
підрозділ 
„Загальні професії 
за іншими видами 
робіт позиція 204

4

8.

Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва
(Білорус)

38-39 81,2

„Загальні професії 
в усіх галузях 
товариства”, 
підрозділ 
„Загальні професії 
за іншими видами 
робіт позиція 204

2

9.

Т ракторист-машиніст 
сільськогосподарського 
виробництва 
(New Holland)

40 81,2

„Загальні професії 
в усіх галузях 
товариства”, 
підрозділ 
„Загальні професії 
за іншими видами 
робіт позиція 204

2

10.

Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського 
виробництва 
(комбайн Acros)

41 81,2

„Загальні професії 
в усіх галузях 
товариства”, 
підрозділ 
„Загальні професії 
за іншими видами 
робіт позиція 204

2
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11.

4

Т ракторист-машиніст
сільськогосподарського 42-43 81Двиробництва
(комбайн New Holland

і___________________________

„Загальні професії 
в усіх галузях 
товариства”, 
підрозділ 
„Загальні професії 
за іншими видами 
робіт позиція 204

* Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р. Х® 1290 «Про затвердження 
Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає 
право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці 
та за особливий характер праці (додаток Х«!)»

h-Г

Директор СТОВ «Агро-Віта»



2019р. .Vs
RU трудового 

Т.В.Коваленко

Додаток 2
до наказу від 12 серпняя 2019р. №17

f

щ
І

f

ПЕРЕЛІК
робочих чіспь, професій і посад СХОВ «Агро-Віта» 

працівникам яких згідно з результатами атестації робочих місць за 
умовами прапі підтверджено право на щорічні додаткові відпустки за

особливий характер праці *
1------ ;■

Î t т/н і 1

Найменування 
професій посади

Номери
робочих
місць

Фактична 
зайнятість 
протягом 
робочого 
дня, %

Розділ списку

Визначена
тривалість
відпустки
календарних
днів

i l 2 3 4 5 6
1
І

J  '■

1

Водій
автотранспортних 

засобів (вантажність 
3 тонн і більше)

44-48 68,7

Розділ XV
„Транспортні
послуги”
підрозділ
„Функціонування
автомобільного
транспорту”
позиція 13

1

С писків виробництв, роб іт, цехів, професій і  посад, зайнятість працівників в яких дає 
право на щ о р ічн і додаткові в ідпустки за роботу із ш кідливим и і  важкими умовами праці 
та за особзіивий характер прац і (додаток № 2)»

Директор с х о в  «Агро-Віта»
З.В.Мамедова
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