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N{ lHICT,EPCTBo оБорони укрАIни

ltолЕктивнии договIр
вiйськовоТ части ни A4167

на 2020-202l роки
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зАгАльнl положЕння

l.Meтa ук"r:lденIlя колективtlого доfовору
1.1 . Ко-пек,гиrзtlий дrllювiр (:la",l i-Колдоговiр) укладено вiдповiдно до

LIиlltIoI,o ,]aкoI Io/]laBcl,Ba Украiни i с_ правовим aKToNl, який регуJlю€
виробничi. ll]),i(oBi i соцiа,l,tьно-ек<lt torti.tHi вiлносини пri;rt Адмiнiстрацiею l,а
,гp),jlol]rr\I Ko_'le li,1,11Bo\{ BiiicbrtoBtli LIttсl,иttи A4l67 rrа ocHoBi взасмного
\ -]г( l. [;liсllllя itrlcpcciB clopiH.

1.2. Ilorlo;ttettIlя i llopi\,Iи ко"цдоговору розроблено на ocHoBi Кодексу
закоttilз про llpaltlo Украilrи, Законапtи УкраiлIи (Про колективнi договори i

угоJlлt), KI lpo сltl:lа,гу llрацi>, <[1ро oxoporly працi>, <Про вiдпуски>> та iнtrtих
чинtIих .цittlчих IIор\{атrlвних законодавсTв Украiни i :rtiя<народного права,
l cIlcl)[l.l1,1l(li l lt t l. tr зсвоl' чго_1.

2. CToporllr ко"цективIlоI,о договору та ix повноваження
2. l . Iiо_,r"lоговiр чк",tадено rti;K Вiйськовою частиною А41 67 , в сlсобi

ко\IаItj{иl])а IiО"r1l(]ИIiСЬКОI'о t]iтаriя Пе,гровичз (нrда,ri iменусться
"Альritriсr:раl tiя" ). з o,1titic:T сторони, та l,рудовиN4 ко,цективом в особi
влtбраttогtl i чt IoBttoBa;tteнo го прс,цсl,авниltа трудового колективу К"лип,тенко
Kaprtctl Дrr,црliТвrrа (rrада;ri iп,tенчс:ться "11редставник трудового ко"rIективу"),
з ilttrtoТ сl,ороIlи. якi /IiroTb вiдповiлно до своiх повнова7ltень, визначених
LlиllltIl\{ заJiо i to;la Bc,l,BoM, ix Статутаr,Iи,га цим колдоговором.

2.2. (J,гороrrи пiдrr;ерл;rtуrоть обов'язковiсть виконання yN.IoB цього
ко.iiдоговорy з \rрахуваIl]lяпт (liнансового сl,ану Вiйськовоi частини А4 ]67 i

реа"льrtос,гi забезrlечетtгI яr прийtrя,гих зобов'язаtrь. Жодна iз сторiгr, що
rti:(lrr.tca:ta ttс,l.,t;lоговiр, не N.to)Ite в односторонньоNlу llорядку припинити
викоIIallltIrl його Tto"TTo;ttettb.

].з, Коr,rаrtJtир Bir.lcbKoBoi час.Iини пiдтвердrкус, що BiH ма€
IlO вн о}]а)liе}tllя в tl з tta.tel-ttI i чиltllиNI зalк(l н одi]вствоNI на ведення ко-цективних
гtерсговtlрiв, ),tij]аjt1,1llIIя lio-1IeKT1.1BHo I,o l(оговорч i викоttання зобов'язань
cТopol J 1.I а;l,rт i t r i с,гра tlii, t]и:] L] allL,tIll \ l t и \l,,lOI.o BopoN,I.

2.4. l[ре;tсr,авtlик ,гр\,лоl]оt,о ко.lек,гиву мас llовноважетtня, визначенi
titlIIti1.INI заliо Il одавс,I,воN,I на велен}Iя ко,цективних переговорiв, ук;rадення
lio"lc к,],1,11з I ] о I,() логоlзоl]У i викоttаннЯ зобов'язань визначених цим договором.

З.5. ('rороlти l]7lt1.1ватиN]\ гь ,llxo.tiB..lo \с\}lення передуN,lов виникнення
l{OJIcli I иI]II1.{х l р\,ловIlх cltopiB в xo:ti реа:liзацii зобов'язань i полоrкень
ко.rlскl,и вtl()г() лоI,овору, Biд;taBaTttrtr гь перевагу розв'язаннlо сrтiрних IIитань
ш.,lr\о\l llг(,ljc.tcIlI1,I KoHcr.lbtrцiit. псреговорiв i приvирних проItе.l} р
вiлttовi.,цltо jlo l]atKo н одавства.

3.Сфера та r eprtiH дiТ колдоговору
]. l. 1lолtl;ксrrIlя ,га ltop\1ll KO.i_lLrI Ot]Op), IIоl1.1ир}оtоl,ься t,ta Bcix rrрацiвникiв

,гI)),;ltо l]o го Nо.п е ti,г],] в\,.

_1.2.I]сrзi,:t't,rrtlоltl LlaC-t IiliO:\] Nо-.I:tоговору с додатки до нього
(-Nч 1.2,З,4.5,6,7,8.9. ] 0).
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3.]. l]rrirlи та лоllовне}Iня до колдоговору вносяться протягоN,I його дii у
,JIt я Jt\\ iз lrtiltпrlи в .tito.torl1 lltKotto-]эBcTBi. а тако;л з iнiцiативи o_rHicT iз
сl,ор it l.

IJропозllцiТ Ko;tiHot iз cTopirr щодо ]}l,tесенtrя зrtiн i доповнень до
ко-[jlоговор\: I Ia/Ttc 1.I_1tа}оться iнlпiй 1- письмовiй формi, розглядаються
ctтi.llыttlio 1lобочоtо tсол,tiсiсю cTopitl в 10-денний TepMiH з дня ix отримання
irtшоIо c,t,opoltoto i tlабираtоt ь .тингtостi tliсля схвалеrtIrя трудового колективу
гtраuitзtttlкirз r,a tt ij(t tис;ttlня сl,ороllаN,lи,

13 oKpc,rtl.tx I}иIIltдках. ко.tи зrtirtll i доловнення до цього коJIдоговору
обупtсlв;tеtri зrlitlалlll llиIIltого заttонсlлавства або "yгод вищого рiвня та
спряьtоваtti на tIo",tiltmetlFIя стаIIовища працiвникiв i не викликають
tllltltttlli,t. lt()llи ttlбирзIоl ь ,tинносti пiсля проведення переговорiв )
BclalIoB.leIIo\I\ ltопя.tк) iпi_rписаttttя tIовнова)iни\lи предсгавFIикаvи clopiH.

З.4. I lрrrirrrя,rиii rra 2020 - 202 1 роки колдоговiр набува€ чинностi з дня
йоl,о tli.ttlttcllttIiя пгсfставl|икамlt cropirr i дit .to пiлписання l{ового
KOjIeKти t]tlo го,] tоговор), або перегля;lу Llинного.

.1.5, litl.tLoltttlill зберitаt ,tиttнiсгь ) випадку зпtiни склал1 . структчри.
L] ай \,Ie l]yвltllllя оргаIt\,. Bi;t iпlстli якоIо укладеfiо цей колдоговiр.

3.6. У разi рсорI-аrliзацii BiiicbKoBoi tlастини 'A4l67 цей колективний
лоt,овiр збсрiгllс.ti.lttttiсr,ь протяго]\,I сl,року1 на який його 1,кладеrtо, або NIоже
бУГtt Itr'llcI .Iяtlr IItii tll tl o.tglo с ropiH.

З.7. \/ разi riirtBiдartii оргаrliзаrliТ ко-,rдоговiр дiс tlротягом усього строку
lIpol]cilcl] Itrl rlpoI (e,Ilуpt{ лiквiлацii.

4. Ilorriдo:lrrla ресстрацiя ,tа jlоведеllIIя зпliсту колдоговору до трудового
колек,гllву

;1,1. Cтo1lorrll tlpol,ril,o}l 5-ти дrтiв пiсля прийня.г:гя Jlаного колдоговору на
зборах (коIlфсреIl rtii) грlлового liоJtек,tиву пiдписують його iHe пiзнiпrе, як
черсз лвa,r,ltilttti дово;lяr,ь його зr,Iiст до Bcix працiвникiв.

,1.2. .\,,tпrirriс,граIliя tto.1ac ко:lrоговiр на ресстрацirо протягом 5 дrtiв з дня
пi.tlttrclttttlt iitlt 1l 1,1p1,,61111rltt to Bi. (повi-tllого rtiсцевого органr lep,ttaBHoi
Btr KilHaB.ttlT в. ta,,lll.

роздIл I
трудовl вIдносини

(),r o1roll lt .lloNI о l] lIл lIся:
1.1. )I(о:trrий 1,рудовий ,lоговiр. ук",tадений мiяt Адмiнiстрацiсю та

праIliвтt и ltoll. tte ]!1оже с)l гI е perl I]1,I.1 LlинIlому законодавству та цьому
колJ{оI,овору TaIiLlN,l чиноI,1, щоб пр11 ttсlрiвllяннi з ocTaHHiM, права та iнтереси
працiвниltа )r 1,p),.|ioBoNly договоlli б1 ли б якимсь чиrrом обмеlttенi. У разi
виllиlilIеI{I1я ,l,aKO1,o Irротирiччя вi:повiдtri полоItення трудового догоtsOру
Bll lIlltlt) l b\,)I llc, (iйсIlи\Iи.

1.2. l]ltзiiа.tи,ги rtepcltiK робiт. на яких допускасться подiл робочогt_l часу
на rlac'] IlH1.1 (,,]kl.,ta,юrt ,Nq8).

Аlцпl i tr ic,t,pa l tiя зобов'я:rvсl,t,ся:
1 .З. 2{о rrсlча,гii\, роботи за \ кJаденим трудовим договоро\,l:

з
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- озlIаио]\,1Il,г}l l]palll вtIика з тр\ .]овиN,I договором;
- пi.t1 розlrисrt\ роз,гJlуN.lачити працiвниковi його права iобов'язки, повiдомити
]lpo yNloBIl ltpat]i, гrаявнiсть tIa робочомч пriсцi наявних i моrкливих
небсзгtсчlrt,tх ilIttti,цливих факторiв, л,lо;кливi ltаслiдки ix впливу на здоров'я,
його гrрава tta tti_,tьги i колtпенсаltii за робо,гу }] гаких уг\tовах вiдгrовiдно до
чиtltlого :]а li()I t о j ta l}с,гва i трч,ltового договор},;
- озrtаiitlл,ttt,гrl ttраttiвника з IIрави.]lаIlи внlтрitltнього трудового розпорядку;
- Ви:}ltаLlll гr1 гтра r tiBl tlittoBi робоче плiсце, забезпечи,ги йот,о необхiдними для
робо1,11,засобаr,tt.i;
- про iгIc,l,pl,tiтvBlll,1r rtраttiвllика з охороllи праui, виробни.lоi caHiTapii, гil,iсни
ttlra t t i i ltp,tIllll(l;li(;lilloT бс,lпски.

1,-1. Ilc ltlI\Iltlttt Bi,t пIrаttiвllика виконання робоtи не обуvовлено'i
1,рудоIrrt]\,I j (()I,oBopo\,t.

1.5. l]лiйснrо]}а,гti IIерL,веделlня працiвника на iншу роботу, тiльки за
згодоlо ttpatliBttиt<a. :]а виtтя,гком випадкiв, лередбачених стат.гею З3 КЗпП
YKpaTHr.l тa в itTIttttx випадках, перелбачених чиннил,I законодавствоNI, у
rlоряj1I(у. тIере,lба.tеt t tl ь! \, с,га,п,еIо 32 КЗпП Украiни.

1.6. l)озрсlбttrи ,Ia ,]а,tверди,ги для коrt(ного працiвника його
фyrlr<ttiotta-,tt,гri обов'язкr.t (посалову irrсr,рукчiю), ознайомити його з ними i

вI.tN,lагil,ги,ll t.tt ttt: Тх виконанIlrl.
У (lvrrr<rtioIla]Iыirlx обов'язках ]\Io)Ke бути передбачено виконаI{ня одниN,I

it tt1.1LItiBlllrKili обt)в'язliiгi iltltloI о .tишс в разi r иrlчасовоТ Bilc) rrrocTi
oclallllll,(|I(l \ lt{ я jli\ t \в()lr()боlо. вi_tпчсtкоtо або з iнших пова)кних npnurn.
|,lpt,t tIoNl\, taKi сlбrltl'язки \,lo}liYl,b бr,,ги покладенi на itrшого працiвника за
долаl KoI]), ll.:la1]), l,a з \,рахуванняшl його реальних штожливостей виконувати ix,
,l,обто з чрахчl]аIltIям вiдrrовiлноi професiйноi пiдготовки i зайнятостi при
BиKclttatttli без r rосере;lгriх обов'язкiв.

l .7. l_Jдiliсr r кlвtiти Btlвi-пытегтгtя працiвникiв з пiдстав, зазначени\ у п.1 ч. l
сг.-{0 I(']rrll. Jtttut.' \ IJИlla_ltia\. якщо неNlоrl(ливо перевес,lи праltiвникiв. за
йоt,сl ,зI,о,ltltо. tIa iilrtty роботу, ,га за поIIередtlьою згодою представника
,гр),/l(оl]()l,о lioJI cti I,,.{ BV.

[l ра ui в ll и ri .l(lбов' ;lз\,сться :

1.8, (]r,r,l;,rittttcl i яttiсttо виt(онува,ги своi обов.язки, працювати чесно i
добросовiсгrо, jlo,I,p и N1),B:,t l ись лисциrt.liни праui, свосчасFIо i точно
BltKO1]\,Bltl,Il розtiоря,,tr{еlIня Ддл.liн iс.грацii або уIIо]]ноtsажених нею осiб.
до,грlli\l\/IJа I IlcL I]1lNIol' llор\lll1ивllиХ ак,гiВ з охоронИ працi, дбаЙливо
став}i,г1.1сь ,](о ilcp7liaвllot.o лrэйна. IIа прохання або вимогу АдмiнiстрацiТ
rtеt,айttо l ta.Ita Bll,гI] звiти ttptl вLiконаIltIя cBoix конкретних обов'язкiв.

роздIл Il
орглнIзлцlя прАцI

Cтtl;rolr Il :зобов' яt,lyltlT,bclt :

2..1 .l]arroбi.a'l, в]lниклIенII1о коjlск,гивItИх трудовиХ спорiв (конфлiктiв), а
}, lrliзl вtlItик}Iсill]я rlаплаt.атися ix
Biiic brioBol' tIac,I,I.tIlu ;\zi l67.

вирiшити без зчпинення дiяльностi
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].2.1]абезпечirr,и гtеобхi:гтi
'ГРУllОI]llХ CllOP|lX.

чN4ови для ефективноi робо,ги Koп,llcl1 по

Алпl ilricтp:r ltiя зобов'язусr,ься :

].3. Забсзпечr,t,t,и праLliвникiв пtатерiально-технiчними ресурсами,
Hcoбxi.tHtlrtlt l,,lя lilll(oIlillllIя lIи\tи llоi{.Iа.lсни\ на них зав]ань, i вi_rповiднi
уп,tовп ltpaIti }3 \IC)liax об'(]\,r}, фitlаlлсчвання та -\tатерiально-технiчного
забезttечсlittя IзIlII(сстояullJ\t ло t t i:t гtо рядIi), tза H}tlo opI.aHoM.

].4. .]абсзrlе,Iчlзil,I,и,,(()-lер;ttзгtttя праLliвникаN{и трудовоi дисциплiни та
прill]иjl вtt\,трiшгtьtlго,грудового розпорядку.

2.5. }' проrtесi здiйсненrrя керiвtrиц.гва трудоtsиNI колективом дiяти в
\lсжах llpaBOI]OI,o IIоля. t]стаIJоl}-rlеllого,]аконодавсl.вом Украiни.

flрсrlс,гlt Bll Il к,грулоl]ого KoJleкl.tlBy зобов'язусться :

2.6. (-'rrрlля,ги виконаIIню прэцiвникапли покладених на них завдань,
Jодсг7{\ RilllIlIo ltlI\lII lp1 :овоi _]исttиплiни. вимог нормативних aKTiB rlptl
охоl]о II}I r l paui. .,tбаii"члiвоNl\, став,]енню до деряiавного п,тайна.

f .7, .] аохочr,rза,гrл праtliвttикiв. що вi,l1значи.'ися своjпlи досягненняN4и Iiри
BrlKottltttttt'ГP\'.loBltx обов'язttiв. засобаltlл. яr<i с в розпоряд;ltеннi ПреfсIавника
Тр\'-'tOвOГО l\1.1L']i I] l в\ .]
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Роздi.,r V
ТРУДОВЛ ДИСЦИПЛIНА

Ад irr il r iс,гllа r t ilt зобtlв'rIзуt:l,ьсrl:
5, 1 . Зlrбсзr l c,I},l]ilTll сl,вореIilIя необхiдних органiзачiйних yNtoB для

lJиc(lK\llil)(). l\ li lIlпlI()Т.Liяльttос гi tIac Iин и.
j.]. Ila;laBtllI] ,гру/tово]\.Iу коJIективу об;lаднання, приrliщення, засоби

зв'tt:зlit,,,li)аllсIlо1l,t та iltTlle тrеобхiдне д-пя виконання функцiоrrальних
обов'язtiiв.

5, j. ]lrбс rrrc.ri I;il I ll виконаt lt lя l п) _-1овоТ.]исци плiни.
.j,-1. IIсчхи,пьli() jlol,p I.{\I ),ватис ь законодавства IIро працю та правил з

oxollc,ltt lt ll1lltl ii,
i.5. \'п:ut;Itо Bi_]ttocи,t ись _lo зверIlеllь та загtиr iB працiвникiв.

IIolt]laI]l\,]li-tl,Il t,lttlBtr ix trpatti та побут},.

П раtцiвttlt litt зсlбоtз'rl tуlоться:
5.6. Сtзtlс.tlсtrо. до почlllк.\ з_rlittи tIрибчти на робоче мiсце

прtlг(),],\,I]lI гися :1о I:t1.1кона}Iня тр\ f oBIlx обов'язкiв.
5.7. Ilоча,гll 1rобо,г1, Bi,lItoBjJHo:to лiючого ре}киr,Iу робочого дня.
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,i,8. I lсрсб),вl.ll,tJ IJa робочо\,I}, r,licui влродовж всього робочого дня
(ЗrriIrИ ) ЗiI ВI,1Iiяl'к()\] переlrв ll;l lJi:JпottиH(lK, хар.Iування та задоволе}lня
(liзiо.ltсlt,iч rrl rx Ilol рсб.

5.9. ГJ.racrIo ,га точно вtiкончвати розпорядження Адлriнiстрачii.
5.10. I]иKoTrvBaTI] обов'язки, покладенi на нього трудовим договором.
5. l I . , |,,11l11111 ltll Iися ви\lоl l охо[rони праui. технiки бе lпеки. виробничоi

саrli,гарii. t,iгiсtttl rrрацr la протtltlt,l;ке;клtоi безгtеttи, перелбачених
вillпов i,цtt и ltrI IlpilBI.IJaNIи гi_l iгtс,г1l_ч к uiями, користчватися видани]ч1
с Ilc] (о.Itя гоNI. сtlcIlt]зутTяN4, засобал,tи iндивiдуального захисту та
заltобi;tttlиrttl присl,рояrIи, сrtiвлраlIювати з Адмiнiстраrliсю у спраtsах
oprnrrirnui'i бе tttc,ttttlx la tlсшкi_fливих умов праui.

5.12. Ilрохtl.ltити ч BcTaHoB_lteHoN,Iy порядку полереднi l.а
перiо.,цичtti лtс.l(и,tlti о]-JIrlj(и.

5.13. I]икоrlr,I]а гll t]и]\tоги, перелбаченi r.ехнологiчгtими докчментами! не
. l( ) lt\ С liill( )lllt ,]l11,]iл t, l,trбtl ti,

5. l .{. I];rtlrrза,гt.l llахсlлilз л,ця гtегайного усунення причин та yN{oB, IlIo
пере I tIKo/(riiaIoтb або уск.цадIltоlо,гь норN{альну роботу (простiй, аварiя) i
тtсгаijlttl tltl Iз i,,lo irt - tят,ll про подirо керiвttицтво д;rл,riн icTparlii

5.15 ,Г(о1,1lrrлr \,вtt,ги с я чltсlоlи it rrорядttl, на робочол,tt, мiсцi, в цеху
(Bi;uli:li),la lIil ,I,cl)r I,tо l]ii час,гllни.

:,ltl. . [,lllrIl\l\ltlllIlcя llрави. I _ti.ttlBolo еlикету \ вJас]\lинах з iншиtrlи
праlti rзli l.tKaltlr.

5.17. .l{бай"ци;зо вi,,lносtrтись /to майна частиl]и.
j. lS. l In HItrtot1 керiвtlиltl Blt I,|а_lавати lвiти про виконання cBoix

ri,)) ttKtti,ltt:t. l1,Illl\ ();()R'я iliitJ.
5. l 9. 2lo,r,p rrll vI]а,гися вс,ганов-п еLlого в органiзацii llорядку узгодlкення i

tt i,,1t Ilt с а ttl tя ,,1tl t,o rзо piB. ol,pI]\Iall ня 1,oBaptto-MaTepia.lt ыtих l1iнностей,
t)l]rrtlr11.1.,111111 lli.tl,д 1;1;ц111, tl,t ittшс.

Il ре,lс'гlr lrtt lI tt,l,р\,l(оt}ого Iio;IeItTtl Bv зобов'язусться :

5.]0 Jlrбcttr;,tttlll .tr.l lрIl\]анltя праt.tiвникаvи tlpl анiзаrtiТ rрlловоТ
jlис t1l t t t _,t it t ll.

роздIл vI
умоl}и тА охоронА прАцl

АllпI i lt ic,l,prt lцirt :rобов' ltзусться :

6. I. Забсзllе.ttlt,и безпе.tт{i уrтови прачi на робочих мiсцях, належtiе
tPr tttttliotI_r trltlll't сllсtсtlи rttгatt.tilIllя о\оро1-Iою праui зri,tно Закон1 Украi'ни
<II;lo oxolrot tr, гtllаt ii>,,l1,1я tlого:

- tlрIlзIIачil,гrl IIоса/lових осiб, якi забезпечують вирiшення конкретних
Iltl,гаIlь (]\O})OiIlI п1llrti. з:tт BeI).I1rIi\ вlти iHcTpvKuii про ii обов'язки, права та
Bi,цtloBi,L(a.lrLtticl,],,]il BIliioHaH1,IrI IIоti-]]аi{ених на них фулrкuiй;

- 1lозрtlб,lя,гlr i заrтвср:tlrtr BaTl l ll(l"гlо)Iiення, iHcTpyKuii, iншi акти з охорони
IIpalll. Illo 

"lltO'I 
l, I] \Ieiliax OpI аtItзаlltI ,га встановлtова,ги прави"ца виконання

робi,г i rroBc:tiltlttl ttllitllit;ttикirз tli.t час виl(онэнllя .грудових обов'язкiв;

10



IIplI vli.rlal1,llllllt1 тр\,.]ового договору iнформувати пiд розлиску
rr;latliBtltltilt IlpO \,\Iоt]и праui. наявttiс,гь IIа робочому мiсцi riебезпечних i
tttKi.,l,1t,t tзltх t]lart,r,cl1-1iг,l. плолt.ltивi ttаслiдки Тх впливу на здоров'я, а також його
IIpal]i:l I]il tti.;tьгrl i кrrлlпсitсацiТ за робот,ч в таких умовах;, l1(jt' jtlc'I)l{illll lllroХo],/ti(,llllя ilIcгр.\ кlа7()- l{авчаIllIя праuiвника з питань
охороIIи tIpalli. ctrctlia..1IыIe навчаtlt{я Tta роботах з пiдвищеною небезлекою;

- орl,аttiзовr,ва.l и провеjtеtll{я обов'язкових медичних оглядiв
пр:tltiвr trttti tl:

- Bli.l(ltBa],I,1 бс,зкtlrttтовно працiвtrикал,I, якi ltaloTb право на оlримання,
сIlеr(iа;lыttlй олrtt,, сlIеr]iальне взуlтя ra iншi засоби iНДивiдlrального захисту
за l]с,гilllов.lсI] 1,1хI].1 Ilор\Iа\lи. l r 1llзi лерс/tLlасного зношIення вказаних засобiв
не з виtIи rlраtlirзниttа зал.тiтtити ix;

- забезпсчу,tз;rгlr санiтарно-побутовi умови на робочих пriсцях, якi
повиttlli Bi.,lttoB i,llal,t,l виN.lогаN,I нор]\,тативних aKTiB з охорони rtрацi, в т.ч.
\lc.,IlI(IIlи\I j l lll I гсtl li:t\lll- l lIl I lIolo Bo_rottl i т.д.l

ti,i. \' 1111 1i IJ]lIItlKlIcHllя нl1.1звtt,trйних сиlуаuiй i нешасних випа.lкiв
в;liиlttIИ i с 1r 

r 1 i 1 11i 1;1 1 r. t;.txo,riB .l.L .l()пo\tOltt поtерпi.ltипl- за_пучаIи Ilри
ttеобх i., tt t tlс,гi rlроi]lссiйlli аварiйrrо-ряту,ва:tыri формуваrrня.

o.j. Il1lo196. 1111il розслiдування lа весtи облiк нещасних випалкiв,
rrpo(rcciiillrrx,]ttхI]орюваIIь i аварiй вiдповiJIно до Ltинного законодавства.

Прlrlцilзtlltttlt зtlбrlв'яI tуtоться:
6.-{, 'lrrr lIl i ItllKt)ll.\ вJ' и ви\lогll нор]\lаlивних aK.l iB про oxopoHr працi.

lIpi'tltl1.1ll ll(}R\l t)|i(,|||lЯ з \]illUиIlаNlи. rtеханiзllами, усгагк)ванням la iншиrtи
Texгli,lttr.tlIt:t засобirлtи, корисl,ува,гися засобами колективного та
irtд пBijtya.rt 1,I lo j,o зах]lс,гу.

6.5. /(o,1cp;rtl l].t,l t]ся зобов'язаltь щодО охорони працi, передбачених цим
ко"пдоi,овороNl l,|t Itl]a]]иJlillt и вну.грiшн ього 1.рудового розпорядку.

6.6. lIpoxo,,tl]1,1i у l]cl.a}Iot]jteI]oM,v порядку попереднi та перiодичнi
пtejltt, t t l i oI,_I] r].,Ilj.

(1.7. (irrirзllpar1lol}al.и з Алллiнiстрачiсло у справi органiзацii безпечлтих i
HeпtKjjl,.tttBttx \,-\]()в lrpaui, особисто вживати посильних заходiв щодо
ус)/IiсllIIя бl,,tl,-яксrТ виробtIичоi ситl,,аtliТ, яка створюс загрозу його життю чи

I]соезпеку
l IIaBKojlиI]I}IboMy прирОдному середовищу,
свого безпосереднього керiвника або iншr,

зl{ор()в I() tl l t'l,tt,rtl.tиx :ltолеЙ
повij(оrт.ilя,гt,l гt[-ltl

посадов},особr,.

Пре]tсr,ав ttlt li,гр},]tового коJIективу зобов'язусться :

6.8, З,it ii'icrr кl r]ll,tl коlll,роль за додеря(алIням Адллiнiстрацiсtо нормативних
aK,iB з clxo1lotrtl tt1lltlti, створеtIня безпечних i нешкiдливи, уrо" пр"цi.

6.9. Jrr(loprr'Ba,tl гlрацiвниttiв 
'ро iх права i гарантii в сферi охOрони

lrpal ti.
6.IU. J.tiitcrrltrlr] lи KOllIpo.IL ]а Ill]Jання\I пi;lьг i компенсацiй за робоr1 в

tttKi,l.ttIBttx i ttr.бсзt,.,,tItttх r rtoBax праlti.
6. 1 1. Il1lrliirla ]Il vtIac.Ib.
- t] 1ltlз c,,t i,.1r,Bat t t t i tl..mltctlttr tзипаJкiв. профзахворювань, аварiй,

cli.Ill.tilllIli ,tt;titl tt1,,'., ttclllltctti виll:l,Lкll на вltробItиtlтвi:
l

L,
L-

ll



роздIл vll
()Б()в,rI_}I(()вЕ дЕрждвнIi соцIлльнЕ стрАхувАння

Алrrirl ic грitltiя lобсllз'я.lусться:
7,1 , .3;1iйс rr ro BaTll ) ci Ви,lи зага,,tьнообов'язкового державного

с1 1rltl_r,,,,,,,, r, cl,(lT\ l llrill li ttl l икi в.
7.2. ('гвсliltоrзlt,гt.t ltале;l(лti уNIови д"ця дiяльностi KoMicii з соцiального

сI,рахYваIIIIя \I зв'язliч з ],и\,Iчасовоi() l]],paTo}o працездатностi та витратами,
зy\Iol]jteltllI1li Ilаро,rtiксltIIяNi ,га поховаI]ням в органiзацii та через них
зjIiilсIiIова,гIj tll) из I IailelI}Iя та контроль за правильним нарахуванням i
cBoClll}cltOl() Iзl]ILTIll1,olo лrа,герiа;tьноt,о забезпе.rення застрахованим (у зв'язку з
,гLl\,|LiacoIзoI() I],ll;а,гоto Ilpa 1,1сздf,1.11ост i, лопомоги по вагiтностi та пологах, при
ltJl1\).I;L,jllIIi ttl llIlIll. ttl1.Iя.l} Ja _]и 1,1|lIo}o Jo досягнеllIlя Heto трирiчного BiK1 .

tta ttохсltзаt tttя ).

- ), ]I})oBc,(ctttti аr,естацii робочих l,ticrlb, посадових осiб,
lIon\I:l l и Rl l Il х l]K l i tr r,txopol t tl t tр:tцi.

flpe;tc,гlrllttrttt l,р\/,l()ttoг0 liо.llскl,ивy зобов'язусться:
7.j. Оз rra iiort-,lto tзill,Il lrрашitзtlикiв з }IовиNlи нор\,Iативними

пи,гаIt], cortja.,l t,t l clt,cl сl,рахуваIlгlя та ttенсiйного забезпечення.

на знання

актами з

ро.3дIл VIII
СOЦIz\ЛЬНI ПlЛЬГИ I ГАРАНТIi

(-' t c,lpoltt.t jio lill]l.l-rtllся спiльно формуват.и, розподiляти кошти на
оз/ (ор() L]r,]Ictl ] iЯ. соrtiалl,но-rlобутовi та культурн o-MacoBi заходи 1.а
B},tlio pll с1 о}])/ вit,гL1 в1,1хоI(ячll з реа"'lьних фirrансових мо;кливостей, вiдповiдно
.to BIt.ti.t.,ttttx lil llll IJclr]r|ie н и х коlllгорисiв _toxo_riB та виfагкiв вiйськовоl'
tli.lc1,Il Il ll-

8. ]. IlllaItiBrrlrttalt вiйськtlвtli .Iастлtни по письпtовiй заявi I1ала€,гься
rtа,ге1lia-tbtll .,t()гI()\]()t,li (на оздоров.iIен ttя ) прrt вихолi 1 вiдпl,стк1 оди}l раз на
piK в розrliрli llосаrLоi]ого окJIалу в \,1ежах затвердженого фонду оплати працi.

8.]. l}сде,гься об:riк осiб. якi потребують санаторно-курортного
.tit;rl,:ttttlя. i'trlllrr li,tr,llllя ltrliв6л lla санагорIlо-кчрортне лiкrваttня ,,pooo:"ru
згi,цit,.l ,з \,lc,tlIlIIItI]\ll.,1 I]исIlоt]каN{и з урах\,ва]lIIяNl cl.a}Iy хвороби, cTarKl,, робоrи,

S j. lIr lilJIiIl lli] c{lIlil Iilnll()-K\ роргllе лiкчвання. o.reprKaHi за ра\) нок
co[(cl,palx\," оIIj]ач),lоl,ься ll]'lill]iI]l]lllia,\Iи у розл,riрi згiдно чинного
закоjJоj{авс гва.

8.4. ll1lartiBrrrrttt,t вiйськовоi .tастrrни користуrO,гься правом на одержаFIня
п\ lilj()Ii ttlt tIi.tLt(lIltl\ \\IoIJ:lx ri.tbtttl o.tlttt раз на piK.

;\,'IпIiltic,r,p:trtiяl ltlбо ll О ll зус:ться :

S.j. [}r.r.,tj_ltl ttt ,га об.ll:rItI г()]]\ B:tTi] кirtлt;rти л.ltя вi;цtочинк1, lа прийлlанtlя

t
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I7li l

|2



ii.6. ';llic,;lrl,r, jIlI Ila-llcilit{L' \ IрriNIання, прибирання слуrкбових, соцiа,rьно-
побt,т,tltlt;:i tl1-1tittiiticttt, r,a збер.,;ксння особистих речей праuiвникiв (одяг,
вз}rг,I,,l ) \, i)()з.,lягal"I I)ii,jx,

3,7. ] la.,tlti;lL l ;: ll1llrltitзttttKart вi,rьrtий час на проход}кення Nlедиttних
оt,jlя.,iirз. : ]|ll; :i] : ,l,,,,tlt.ltloi 

-tопо\{оI,и, За згодою керiвника стр\,ктурного
lliдрсlз,,ti.l,,. il1llil,, l :;:l,:',' rto;t;c бr гlt Itaj(aнo вiльний час на гrрибуття в державнi
OPI i]I]]i .:.il t;l1,1i lil.]ilij;] соltiа,r1],ttсl_ttобl.тових пи.lань без буль_яких вiдрахувань
iз заllt;бi li;.ll It, itt. it i.t jttttlttx саllкrliй.

I)озлiл IX
.].,\ l}ик()нлнням колдоговору

(r. i , i i-L'1,1,1l;;,, ,lt,.б 
о tl'я,,lt,ttl,t,ься здiйснюва,r,и контроль за виконанням

tlиIItI()I,() ii(]. J, i()i,(]i]l")\ ,

,]. j. ,,li, llt,]',,{l,()T ()ItiltKll стану виконання колдоговору. пilбиlтя
Iliлc),\l!iill i1()1,o l]li],l.i]litIIIIя, а l,акоr{ /ц"ця розгляду конфлiктних ситуацiй, що
BI1IlllIill]() l : ,,-]i]

лвос,t tllltlilliii l.,l:.: : l i

()..]. '.,,t;'l.,l 
l.

ii()"II.1li]l \],]1],,\ .

|j I]cI l ll"rl C.}Ii IJ 11 ]\,, l]иконаtlltяNl
] l l l)c]tc,гaBIItltti в cTopiH.

i i ii ciбrtilr ir;форп.rаlliсrо ,]

i:i,},li()l}Ol

колдогоL}ору, створю€ться

пиl,ань, якl с прелметом

ро:tдIл х
З,,'r Ii"l lOLlHl ПоЛоЖЕннЯ

Ill jll Il;Cll. ]:i.

] (). ]. ':]rlirlll la, ,L:)IloBtIctIIiя l(o даного KoJ
дl]а l]lI]Ii l1.1 1li:; i;t.;: ,:,;llc:rrltiй зl,о.цi cTopiH,

. ;i1,. ,, '.', ,,rli ltl1,'19ilr ,i, 
', 

,3l ,,

договору можуть

ацkх

уточнюватися

2020 року ло

галтер

Кармен КЛИМЕНКО

IIl,il]IlIclllll:l] Il(-1j,a)l, ,.]"I_1O11)l]ol)\, або за згодоtо cTopirt пtоже бчти проловrкена
IIl_rJrl\l.\,l .] l]i)]],:,-lil, ] ll()jOli()-l\'.

,,. ii,i,I l l}l l и Й логовlр пlдписАли

BijI 
".. 

i; r i; l !l,T,l-.:i; Вiл r,py;toBo1,o колекT,иву вiйськовоi
частlrlllr A4l67:l c,I Ii }i:

j l,il l

I]i,r lr ii ll,.l),l|tg111I(]ькиЙ

,j!1]],(],1 1]ltc,l,IlIiп,,\4167 ГIровiдний б

<< 3f ',>

м.гl.

lз

l
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Дода,l,ок l

!о ко.;tективноl,о договору на 2020-
202 1 роки вiйськовоi час,I,ини А41 67

Il()л()iкп,нIlя про I]стАновлЕння тл випллту
IlлдБлвItи зА вислугу PoKlB

-]l,i.цrrо Ilalill,]), MiHicTpa оборони Украiни <Ilpo затвердження
l Io,tcl;ttctlttя IIl]O \,\]оl]и l,a порялоli виIl,tати rtрацiвникам Збройних Сил
Украirrи ttа,,lбаtзоlt за вислчI,у p<lKiB> вiл l 7.1 0.2000 Л9 409 (далi за TeKcTo\l
IIrr,lrl.\i,-lU(),llil l;,:lLliil lll Bllc. l)г\ l1.'KiB ltс,ll]lIовлlо( гься в Iаких розrriрах вiл
IlОСа.Ц()l]ОГО Otij]al(\':

- llollaj{ 2 роrtи - 50%

- ltollllj( 5 poKiB - l0%
- Iloiliijl J0 portiB - l59/o
- IIoIlit/l J5 poriiB - 20%
- tIoIlil,1 r0 llortiB - ?5Оlо.

Ilаllахr,tзаtttIя ,t,a виIIjIата IIадбавок проводиться щомiсяця за фактично
Bi,,1l t 1l:rt t t,tl tзat t r.r ii,r ac y, \Iciliax всl.аIIов,пеного фонлу оплати лрацi.

;(tl с l,э,ttt,. rtKtIii зараховусться ;ljlя випла.ги надбавки наJIежать перiоди
робоl,r] Btrзtltt.tcIti IIvlt]i1,()xI 3 I Iаказу Л, 409.

Кол,tаtt;lпр вiйсыttltзо ас

Вiталiй КоЛIСИНСЬКИЙ

гl.

по_]]Ii()вIi 1.1li

праltirlrrиl,,.3(iУ
YltoBtioBa;ttct l IIрслс rавник ,грудоi]ого олек,гиву

Кармен КJIИМЕНКО

1.+



До.lа,t ок ]
.I[o ксl,tекrивноIо :loI,oBOp) ца 2020-
2021 роки вiйськовоi частинlr A.1l67

поло}кЕння
II I)() l]с,гп lIolt.lellllя Tit вllII"цат}, лоII.[1lти за пiлтримку IIостiйноI

боr"tовоi го,|,овIrостi вiйськ

-]t,i,,ltttl Ttilc,a}loBrI I(абiIlетч Mil'ic,piB Украiни (Про питання оплати
rrрацi oliIlc\lIl\I ttllatliBTTl.tKav (пе вiйськовослужбовця-v) Збройних Сил
YKpaitril ,l,а itItirllx вiilськових (lорrtl,вагlь> Nu l67 вiд 09.0З.95р. зi зп,тiнами вiд
J5.0_i,tlo1l, .\i'7lr,. 116311iр.[оI1.Iаlи lll tti.rtpиrtK) в llосliйlIоТ бойовоr готовttостi
вitiсыt ct;-,llt,,tllc _ttl 50 tзiлсотltiв посалового ок-[аду за зайпrаноtо посадою.

litlпtatt;цl.tр Nlac I]paBo частково або повrtiстtо позбавляти доплати llри
llог_\ lll-,lll1,I\ tltt1,oб1111,1gI' .1ц Ipv..loBoi дисtlип.riни за показниками. якi
Bcl,atttlB-llett i .ц.lt я преrt itованrtя.

t-

Iioltarl.,tt t i-l tli iic t,titltзо
IIoj]Kol]l]l] li

rlpaItir;rr rrri l](]\I
YTtoBt ttl Ba;t;ei l l1 lll)t,JIс,гавник,tр),

вiта:riй Колсинський

вого колективч
Кармен КJIИМЕFIКО

чi]

t-
l5



llo:taToK З

!о ко.;lективноl,о jlоговорч на 2020-
2021 роки BilicbKoBoi частини А:1167

поло}кЕння
ll ро ltcT2l IIовлеII IIя та виII"llату надбавки
]а cKJla/lllicTb 1,а IIапрYжепiсть у роботi

-]гi,lttil llaKa,зr, Мirriс,гра обороIIи Украiни <Гlро впорядкування умоts
оп,lа,гt{ llpalIi IlptllliBtll{KiB зага.цьних (наскрiзних) професiй iпосад бюджетних
вiйськоtзttх t]асl,и}l. заttла,,1iв, чстанов та органiзачiй Збройних Сил Украiни>
Ng28 Bi:r 2.+.01.2006 рокl,зi зпtiнал,tи вiл 25.04.20l7р.(дu.оi по тексту Наказ
N928)

розлri1l ttаjlбавкtr за сttладнiсть та напрулtенiсть встановJюсться до 50
BiilcoTltitl Ilос|,lj{оI]ого окJIаду за займаноtо посадою за рiшенням керiвника в
N,{ежах заl ]]с}).цiliс t IoJ,o фонду оплаr,и праrli на вiдповiдний piK,

Korllttt,l1и1l \1ас llpaвo част]tово або повнiстю позбав-цяти надбавки, при
llL)l)\ lII(lll||я\ BtI1,o,ittlt,toT llll rlry-roBo[ лисцип_liни Ja показl{ика\4и. якi
вста I t о tз-,t с t t i,,l.it ;t l r lrcrl i toBaHtt я.

Koпtatlitllp tli йсыttlвtl
IIo"lliol] It Il li

ас
Вi,га,цiй КоЛ]СИнСЬКИй

Yt Itltlt toBa;t;c,ttt.tй

rrpalliBrlrrri }С\/
l l l]с/lс,гаl]ll ик тр},.ц ого ltоjlективу

Кармен КЛИМЕI{КО

lб

-р



Ло,lа,t tlK ,.l

/]о коllективноIо ,lоговор), па 2020-
2021 роки вiйськсlвоj частини A;ll67

IIоложЕцня
Il ро вс,г1l повлення доп"цати

зil Blt liotI il Il ltrI обов'язкiв TIi Nlчасово вiдсутньоfо працiвника

l]гi:trro } lаtсазr Nq18 вс,гаl]ов-цюсться jlоп.lата працiвникаItl, якi tiоряд зi
cBoCI() ()cttoBll()1o ]]()бо.гоtо викончlоть до.ца.rкову роботу за iншою посало}0
або tlбоtз'язкtl l lI\ItlacoBo вi,,Iсч,t,нього працiвника без звi-цьнення вiд обновноi
робо1,1l \, })озNliрi ,,цtl 50 вiдсоr,кiв trосадовоl,о оклад) тимtJасово вiлсутнього
ltp:ttlilзltltt;lt в \lc,tiil\ tIlolt,t1 оtl.tаги праui.

,1[,ll l. I;rr з lI(, ltc I illtoltJl|0( ться ксрiвlIика\| бюджетних ) сlанов, закладiв,rа оllt,аttiзаttiij. ix зас,l,r,гrl Iи ка\]. керiвникал,l стр},ктурних пiлрозлi.lliв чих
ycl,al1oll. закjIалiв I,a органiзацiй .га iх застчIIникам,

Колtаll,,цtiр в iйськоrзоТ ча и
Ilo":lKoI]i] tIK Вiталiй КоЛIСИНсЬкИЙ

уrtовнtltза;t;сt r lt ii
гrраItiBlrrrr;.i('\'

l I l)е.:lста]зник рул 1,o ко,iIективу
I{apr,rerr КЛИМЕI-iКО

l-
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Додаток 7

flcl Ko"rcK,t l.tвного ,-{оговор\, на 2020-
202 1 роки Bir'icbKoBtli частини A:l1 67

п()ложЕння
lt l)() Blrll.,lr1,1,\, rI llт,срiil"ц ь rloi допопrоги

l]r,i:lrro l lаrtаЗу N928 \rа,герiаjlьIlа допомога для вирiшення соцiа_r]ьно-
rtобчтоtзttх ]lиl,ittlь l]1.1llлаLIчсться о.lиII раз на piK, (KpiM пrатерiальноТ допомоги
на поховаIIIIя) в розrriрi одIIоl,о пос.1.1ового окладу в N,lежах затвер/{женого
фон,tу otl-,,l.rTtl tlpatti.

I(o ll а tt:tп il lliiict,ttcltroi.t
IIо"]Ii()l]]]1.1li

rrparliBrlпK.i('Y

1,Ii

вiталiй колсинський

Yt tовt r tl tза;Itс ttl.t ii t t редс-,гаtзtl ик чдово],о колектив
Кармен К,ЦИМЕ,НКО
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