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Внести ім і її її в Додаток ЛГ«І
■ І Ш  пня про преміювання, дойда і іі іа надбавки працівникам К'ІІ 

«Медіа-центр» в гакіії редакції:

^Н дІІаконам и України "Про державну підтримку засобів масової інформації та 
Ж е- г  риалістів". "Про інформацію". "Про працю”. "Про ангорське право та суміжні 
ірихме та іншими законодавчими актами встанови їй: 

ч. ам.
■цівстма років, обчислену відповідно до діючого законодавства

е їсивиість праці - не більше 50% посадового окладу. враховуючи надбавку за

ц  піїеокі досягнення - не більше 50" » посадового окладу. враховуючи надбавку ;а

ктс ібачені:
тая обсягів робіт - не більше 50% посадового окладу, враховуючи надбавку за вислуг)

жня навантаження у зв'язку з розширення діяльності телестудії - не більше 50% 
ярокдалу. враховуючи надбавко за вислуг} років;

\ процесі книговидавництва іа розцінко інших видів діяльності - не більше 50"( 
кладе. враховуючи надбавко за вислуг) років: 

сиишешія професій та виконуваних обов’язків - не більше 50% посадового оклад}, 
■пи надбавку за вислуг у років;
Ь нііим працівникам встановити премію відповідно до діючого законодавства: 
егі не менше 10% посадового оклад) у межах фонд) преміювання та економії фонд) оплат

премію ) межах фонд) преміювання іа економії фонд) оплати праці:
^ ^ Ь а к с г и н н я  особливо важливої роботи:

Вигоди державних і професійних свят:
ювілейних дат. а саме 50-ти та 60-ти років. \ розмірі, не більшому за середньомісячн) 

п;іат\ працівника-юві.тяра в межах кошторис) .
' Іирсг — ьіі\ допомої \ на оздоровлення при паданні щорічної відпустки \ розмірі посадового 

іа  матеріальну допомог) для вирішення соціально-поб) іових пигань у розмірі поетового 
В в ц д  • межах фонд) преміювання та економії фонд) оплати праці.

Ирр*?мання виконавчої і трудової дисципліни: високий професіоналізм:
'рство в праці, впровадження сучасних 

І щ м  : - а гехнологій: гривці) бездогаші) робот) на ланом) нідприемел ні: 
ній внесок ) розвиїок нідпрін мегва:
\ фахових конкурсах. чдосконалепня фахової маіісісрності. підвишення рівня кваліфікації: 

3. | а  іераіивність в роботі:
Н адання платних послуї населенню:

встановити премії позаштатним працівникам, громадським кореспондентам та активістам. 
Іикнам  Національної Спілки жериалістів України та інших громадських організацій за плідну 

співпрацю з К11 «Медіа-центр». громадсько діяльніші,, нов'язаіі) з поііуляризацігю. 
ІВЕЗамою та поширенням мс.тіаконтснт) І\1І «Медіа-центр».
f |  ір премії встановлюється залежно від підсумків господарської діяльності, фінансових 

Жшаклнвостей підприємства та виплачується за наявності коштів. 
ї і  гс о.штатами господарського року та наявності кош тів виплачувати 13-у зарплату працівникам.

Директор Л.І. ( короход

юва К).М . Харченко



II ро ї ОКО.!
. рів первинної профспілкової орі ані $аиії 

к(*м\ на ївної о н ідпріичсі ва «ІУІеліа-нсн гр»

гм_року

ІІорядок денний

Жїнн в Додаток №1 Колективного договору, 
вівердження змін в Додаток ,N4 Колективного договоре.

Сл% \а л н :  Харченко ІО.М., профорганізатор зазначила, що за ініціативи 
нідприсмства або профспілки можна вносити зміни до 

юного договору відповідно до чинного законодавства. Через ге. що 
юний договір було затверджено у 2015 році, г необхідність внести до ньоіо 

частині преміювашія. Вони спрямовані на покращетія 
іих гарантій, пільг, матеріального заохочення працівників КІІ «Медіа-

филн:
ІІІагювалова М.М. звернула увагу на те, що потрібно доповнити перелік умов, що 

Ю -• - бети підставою для преміювання га іншого заохочення. Це пов'язано з іпм.
КІ 1 Ліедіа-центр» розширив сферу діяльності, додалися нові напрямки р о б о т  

е танення, книговидавництво, Інтсрнет-видання, робота з соцмережами, а отже 
К Ь ьш и лося  навантаження, можливості для реалізації нових планів та задумів.

Скороход Л.І. Підтримала пропозиції викладені вище, запропонувала
ерчмбачити у Колективному договорі встановлення премій та виплаїу

матеріальної допомоги не лише штатним працівникам КІ І «Медіа-центр», а й 
позаштатним працівникам, громадським кореспондентам, членам 1ІСЖУ та іншим 
активістам, які постійно співпрацюють з нідприсметвом і роблять значний внесок у 
його розвиток.

III аповалова М.М. зазначила, що преміювашія. допла ти та надбавки можу і ь 
встановлюватися при наявності фінансових можливостей, за підсумками 
господарської діяльності та наявності коштів та за згодою адміністрації і 
профспілкою. Крім цього у Колективному договорі варто передбачити виплату 
ої зарплати за підсумками фінансового року.

Слухали; Харченко ІО.М. ознайомила присутніх з переліком змін до Додаїку .V 
Положення про преміювання, доплати та надбавки працівникам КІ І «М едіа-иетр-.

Обговорили: Соболь Г.О. зазначила, що зміни та доповнення с доречними 
а користь членів трудового колективу. Запропонувала затвердити зміни. 

Проголосували: За - 4. 11 роти - 0, Утрималися - 0
Вирішили: Внести зміни у Додаток №1 1 Іоложення про преміювання, доплаї и іа 
надбавки працівникам КІ 1 «Медіа-центр».

І олова 
Секретар

ІО.М.Харченко 
М.М.11 Коновалова




