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1. Загальні положення 
1.1. Мета укладання колективного договору. 

1.1.1. Колективний договір (далі — Договір) укладено з метою регулювання соціально-

економічних і трудових відносин, посилення соціального захисту працівників Товариства з 

обмеженою відповідальністю «_________________» (далі — Товариство). 

1.1.2. Договір містить зобов’язання сторін, що його уклали, щодо створення умов для 

підвищення ефективності роботи Товариства, реалізації професійних, трудових і соціально-

економічних прав та інтересів працівників. 

1.2. Сторони договору та їх повноваження. 

1.2.1. Договір укладено Товариством з обмеженою відповідальністю «___________» в особі 

директора ________________ (далі — Роботодавець), з однієї сторони, та органом, 

уповноваженим на представництво трудовим колективом Товариства, — Радою трудового 

колективу в особі Голови Ради трудового колективу Поважного Анатолія Борисовича (далі 

— Уповноважений), з другої сторони (далі — Сторони). 

1.2.2. Сторони визнають повноваження одна одної й зобов’язуються дотримуватись 

принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності Сторін, 

взаємної відповідальності, конструктивності та аргументованості при проведенні переговорів 

(консультацій) щодо укладання Договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення 

питань, що є предметом Договору. 

1.3. Термін дії договору. 

1.3.1. Договір укладено на 202_–202_ роки. Після закінчення зазначеного строку Договір 

продовжує діяти до укладення нового. Договір набуває чинності з дня його прийняття 

загальними зборами трудового колективу. 

1.3.2. Сторони вступають у переговори з укладання нового Договору не пізніше ніж за два 

місяці до закінчення строку дії Договору. 

1.3.3. Договір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування Товариства. 

1.3.4. У разі реорганізації Товариства Договір зберігає чинність протягом строку, на який 

його укладено, або може бути переглянутий за згодою Сторін. 

1.3.5. У разі зміни власника Товариства чинність Договору зберігається протягом строку 

його дії, але не більше одного року. У цей період Сторони повинні розпочати переговори про 

укладення нового чи зміну або доповнення чинного Договору. 

1.3.6. У разі ліквідації Товариства Договір діє протягом усього строку проведення ліквідації. 

1.4. Сфера дії Договору. 

1.4.1. Положення Договору поширюються на всіх працівників Товариства і є обов’язковими 

як для Роботодавця, так і для працівників Товариства. 



1.4.2. Сторони визнають Договір нормативним актом, його норми і положення діють 

безпосередньо і є обов’язковими для виконання Роботодавцем і трудовим колективом. 

1.4.3. Положення Договору, як і трудові договори, що укладаються з працівниками 

Товариства, не повинні погіршувати становище працівників порівняно з нормами чинного 

законодавства. Положення Договору і трудових договорів, що обмежують права і гарантії 

працівників Товариства порівняно з чинним законодавством, є недійсними. 

1.4.4. Невід’ємною частиною Договору є додатки до нього (Додатки 1–12). 

1.5. Порядок внесення змін та доповнень до Договору. 

1.5.1. Зміни та доповнення до Договору вносять за потреби лише за взаємною згодою Сторін. 

Зацікавлена Сторона письмово повідомляє іншу Сторону про початок проведення 

переговорів (консультацій) та надсилає свої пропозиції. Друга Сторона протягом семи днів з 

дня їх отримання розпочинає переговори. 

1.5.2. Після проведення попередніх консультацій і переговорів та досягнення взаємної згоди 

щодо змін і доповнень, рішення про внесення змін та доповнень до Договору схвалюється 

загальними зборами трудового колективу. 

1.5.3. Жодна із Сторін протягом дії Договору не може в односторонньому порядку приймати 

рішення про зміну діючих положень, обов’язків за Договором або призупинити їх виконання. 

1.6. Ознайомлення працівників з Договором. 

1.6.1. Після підписання Договору Роботодавець протягом п’яти робочих днів тиражує 

Договір і доводить його до відома всіх працівників Товариства під підпис. 

1.6.2. У подальшому Роботодавець забезпечує ознайомлення прийнятих працівників 

Товариства з Договором під підпис. 

1.6.3. Зміни до доповнення до Договору доводяться до відома працівників у порядку 

передбаченому пунктами 1.6.1, 1.6.2. 

2. Господарсько-економічна діяльність та розвиток товариства 
2.1. Роботодавець зобов’язується: 

2.1.1. Відповідно до статутних завдань своєчасно та у повному обсязі забезпечувати 

працівників Товариства матеріально-технічними ресурсами, необхідними для виконання 

працівниками своїх обов’язків, та створювати належні умови праці. 

2.1.2. Вдосконалювати систему матеріального і нематеріального заохочення працівників з 

метою підвищення продуктивності праці, раціонального та ощадливого використання 

обладнання, матеріальних та інших ресурсів. 

2.2. Працівники зобов’язуються: 

2.2.1. Дбайливо ставитися до майна Товариства, ощадливо використовувати виробничі 

ресурси та матеріальні цінності. 

2.2.2. Використовувати надані у розпорядження обладнання, техніку, транспортні засоби та 

інше майно Роботодавця лише в інтересах Товариства. 

2.2.3. Утримуватись від організації страйків під час дії Договору за умови виконання 

Роботодавцем його положень. 

2.3. Сторони зобов’язуються: 

Оперативно вживати заходів щодо усунення передумов виникнення колективних трудових 

спорів (конфліктів). У разі їх виникнення прагнути врегулювання спору шляхом примирних 

процедур у порядку, визначеному законодавством, без призупинення діяльності Товариства. 

3. Трудові відносини та забезпечення продуктивної зайнятості 
3.1. Роботодавець не має права вимагати від працівників Товариства виконання робіт, не 

передбачених трудовим договором. Роботодавець повинен розробити та затвердити для 

кожної посади (професії), передбаченої штатним розписом, посадову (робочу) інструкцію, 



ознайомити працівників з посадовими (робочими) інструкціями. У посадовій (робочій) 

інструкції може бути передбачено виконання одним з працівників обов’язків іншого 

працівника у випадках тимчасової відсутності останнього (хвороба, відпустка, відрядження, 

тощо). При покладанні таких додаткових обов’язків на працівника Роботодавець повинен 

враховувати реальні можливості їх виконання: кваліфікаційні вимоги та завантаженість 

працівника. Оплату виконання додаткових обов’язків Роботодавець провадить відповідно до 

законодавства про працю та цього Договору (Додаток 2). 

3.2. Роботодавець визначає кадрову політику за принципом рівності трудових прав всіх 

громадян незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної 

приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру 

занять, місця проживання та інших обставин, як при прийнятті на роботу, так і при 

просуванні по службі. 

3.3. Кожен працівник має особисто виконувати свої обов’язки, працювати сумлінно і якісно; 

своєчасно виконувати накази, розпорядження та локальні нормативні акти Роботодавця, 

зокрема, дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог нормативних 

актів з питань охорони праці і протипожежної безпеки; негайно надавати на вимогу 

Роботодавця звіти про виконання своїх обов’язків та використання робочого часу. 

3.4. З метою оцінки професійного рівня працівників кваліфікаційним вимогам і посадовим 

обов’язкам, проведення оцінки їх професійного рівня один раз на три роки працівники 

Товариства, за винятком працівників, зазначених у пунктів 3.5 Договору, підлягають 

атестації, яка проводиться відповідно до Положення про порядок проведення атестації, 

затвердженого наказом Товариства від ___ ____ 20_ № _____. 

3.5. Не підлягають атестації: 

 працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року; 

 вагітні; 

 особи, які здійснюють догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-

інвалідом, інвалідом дитинства; 

 одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до 14 років; 

 неповнолітні; 

 особи, які працюють за сумісництвом; 

 працівники, професійні назви яких віднесено до категорій «Найпростіші професії» 

Класифікатора професій ДК 003:2010. 

3.6. У разі змін в організації виробництва і праці працівники можуть бути звільнені з підстав, 

передбачених пунктом 1 статті 40 КЗпП, зокрема, у разі: 

 реорганізації Товариства або його окремих підрозділів; 

 структурних змінах в організації управління Товариством; 

 запровадженні нових, вдосконалення існуючих систем організації праці; 

 скасування окремих напрямків діяльності Товариства; 

 припинення виробництва певних видів продукції та/або надання певних видів 

послуг; 

 перепрофілювання Товариства, 

якщо зазначені зміни супроводжуються скороченням чисельності або штату працівників. 

3.7. У випадках, запланованого звільнення працівників у зв’язку із змінами в організації 

виробництва і праці (з підстав, передбачених п. 1 ст. 40 КЗпП) Роботодавець попереджає 

працівників персонально про майбутнє звільнення не пізніше, ніж за два місяці. При цьому 

Роботодавець пропонує працівнику іншу роботу за відповідною професією чи спеціальністю, 

а за відсутності такої роботи або відмови від неї працівник працевлаштовується самостійно. 



При звільненні з підстав, передбачених пунктом 1 статті 40 КЗпП, працівнику виплачують 

вихідну допомогу у двократному розмірі середньомісячного заробітку. 

При звільнені працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці враховується 

переважне право на залишення на роботі, передбачене статтею 42 КЗпП та іншими 

законодавчими актами. 

3.8. У зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці також можуть бути суттєво змінені 

умови праці працівника Товариства при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, 

кваліфікацією, посадою. Про зміну істотних умов праці — систем та розмірів оплати праці, 

пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення 

професій, зміну розрядів й найменування посад тощо — Роботодавець персонально 

повідомляє працівника не пізніше ніж за два місяці. Якщо працівник не згоден на 

продовження роботи в нових умовах, трудовий договір припиняється відповідно до пункту 6 

статті 36 КЗпП з виплатою вихідної допомоги у двократному розмірі середньомісячного 

заробітку. 

3.9. У разі звільнення у зв’язку з виходом на пенсію (ст. 38 КЗпП) протягом року з дати 

настання права на пенсію, працівнику виплачується матеріальна допомога у розмірі 

посадового окладу (місячної тарифної ставки) за кожний повний рік роботи в організації. 

4. Нормування та оплата праці 
4.1. Система оплати праці. 

4.1.1. Винагорода працівникам Товариства за виконану роботу провадиться за почасово-

преміальною та за відрядно-преміальною системами оплати праці. 

4.1.2. Для працівників, професійні назви яких віднесено до категорій «Керівники», 

«Професіонали», «Фахівці», «Технічні службовці», Роботодавець встановлює місячні 

посадові оклади. 

4.1.3. Для працівників, професійні назви яких віднесено до категорій «Робітники» 

(кваліфіковані), Роботодавець встановлює годинні тарифні ставки (диференційовані за 

кваліфікаційними розрядами). 

4.2. Норми праці. 

4.2.1. При почасовій оплаті працівникам встановлюють нормовані завдання. Для виконання 

окремих функцій та обсягів робіт може бути встановлено норми обслуговування або норми 

чисельності працівників. Зазначені норми встановлюються на основі єдиних і типових 

(міжгалузевих, галузевих, відомчих) норм праці. 

4.2.2. Для працівників робітничих професій, результат роботи яких можна обліковувати в 

одиницях виробленої продукції, Роботодавець запроваджує відрядну систему оплати праці 

на основі єдиних і типових (міжгалузевих, галузевих, відомчих) норм праці. 

4.2.3. З метою раціоналізації робочих місць, у зв’язку із впровадженням нової техніки, 

технологій та організаційно-технічних заходів, що забезпечують зростання продуктивності 

праці, норми праці підлягають заміні новими. 

Досягнення високого рівня виробітку продукції окремим працівником, бригадою за рахунок 

застосування з власної ініціативи нових прийомів праці і передового досвіду, вдосконалення 

своїми силами робочих місць, не є підставою для перегляду норм праці. 

4.2.4. Запровадження, заміну і перегляд норм праці Роботодавець провадить за погодженням 

з Радою трудового колективу. 

Роботодавець повинен роз’яснити працівникам підстави для перегляду норм праці, а також 

умови, за яких мають застосовуватися нові норми. 

4.2.5. Про запровадження нових і зміну чинних норм праці Роботодавець повідомляє 

працівників Товариства не пізніш як за місяць до запровадження. 



Норми праці встановлюються на невизначений строк і діють до дня їх перегляду у зв’язку зі 

зміною умов, на які вони були розраховані. 

4.2.6. Поряд з нормами, встановленими на постійні за організаційно-технічними умовами 

роботи, застосовуються тимчасові й одноразові норми. 

Тимчасові норми встановлюють на період освоєння певних робіт за відсутності 

затверджених нормативних матеріалів для нормування праці. 

Одноразові норми встановлюють на окремі роботи, що не мають систематичного характеру 

(позапланові, аварійні). 

4.3. Відрядні розцінки і мінімальна місячна тарифна ставка. 

4.3.1. Роботодавець визначає відрядні розцінки виходячи з установлених розрядів робіт, 

тарифних ставок і норм виробітку (норм часу). 

Відрядна розцінка визначається шляхом ділення погодинної тарифної ставки, яка відповідає 

розряду роботи, що виконується, на погодинну норму виробітку. Відрядна розцінка може 

бути визначена також шляхом множення погодинної тарифної ставки, яка відповідає розряду 

роботи, що виконується, на встановлену норму часу в годинах. 

4.3.2. Для робітників, професії яких віднесено до категорії «Найпростіші професії», 

Роботодавець встановлює місячні тарифні ставки. 

4.3.3. Мінімальна місячна тарифна ставка за просту некваліфіковану працю встановлюється 

для робітників, професії яких віднесено до категорії «Найпростіші професії», у розмірі 120% 

розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року. 

4.3.4. Залежно від професії, кваліфікації працівника, складності та умов виконуваних робіт, 

Роботодавець використовує диференційовані тарифні ставки, посадові оклади для оплати 

праці, зберігаючи міжпосадові співвідношення в оплаті праці керівників, фахівців і 

робітників (відповідно до кваліфікаційних розрядів) (Додаток 1). 

4.3.5. Види і розміри доплат та надбавок до посадових окладів, місячних та/або годинних 

тарифних ставок працівників Товариства встановлюються згідно з Додатком 2. 

4.4. Виплата заробітної плати. 

4.4.1. Роботодавець виплачує заробітну плату за місцем роботи або перераховує на зарплатні 

карткові рахунки (за бажанням працівника) 5-го (за першу половину місяця) та 20-го (за 

другу половину місяця) числа кожного місяця. У разі, коли день виплати заробітної плати 

збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітну плату виплачують 

напередодні. Заробітну плату за час відпусток виплачують не пізніш ніж за три дні до 

початку відпустки. 

4.4.2. Заробітна плата за першу половину місяця має дорівнювати оплаті праці за фактично 

відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника (при 

почасовій оплаті праці) або оплаті праці за фактично виготовлену продукцію (при відрядній 

оплаті праці). 

4.4.3. У разі якщо на дату подання до бухгалтерії Товариства відомостей про використання 

робочого часу та кількість виробленої продукції за першу половину місяця неможливо 

визначити кількість виробленої працівниками-відрядниками продукції (незакінчений 

відрядний наряд), оплату праці за першу половину місяця таких працівників провадять за 

годинними тарифними ставками. У такому разі при нарахуванні заробітної плати за другу 

половину місяця працівникам-відрядникам нараховується заробітна плата за увесь місячний 

обсяг виробленої продукції, а виплачується — з урахуванням нарахованої та виплаченої 

заробітної плати за першу половину місяця. 
 


