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1- Сторонп, що уклалп Галузеву угоду та ii повноваження

Галузеву угоду (даrri - Угода) укJIадено на 20l8-2O2O роки мiж
централЬним органом викОнавчоТ вJIади в особi MiHicTepcTBa iнфраструктури
украiълr (далi Мiнiнфраструктури), роботодавцями в особi Федерацii
роботодцавцiВ транспорту УкраiЪи (далi Роботодавцi) та професiйними
спiлками працiвникiв цивiльноi авiацii Украiъи, що об'еднались для ведення
колективних переговорiв, В особi спiльного представницького органу
профспiлок, а саме: ПрофесiйноЮ спiлкоЮ авiапрацiвникiв УкраiЪи,
Профес.iЙною спiЛкою - Асоцiацiею льотного складу цивiльноi авiацii УкраТни,
ВсеукраПЪськоЮ профспiЛкою <<Федерацiя профспiлок авiацiйних диспетчерiв
У'краiЪи.>, Всеукраihською профспiлкою <Федерацiя профспiлок
авiапрацiвникiв радiолокацii, радiонавiгацii i зв'язку Украiъи> (далi
Профспiлки), якi далi р€вом iменуються як Сторони.

l.,.z. Сторони м€lють вiдповiднi повноваженЕя, визначенi чинним
законодавством, дJIя ведення переговорiв, укJIадення Га.гlузевоi угоди мiж
MiHicTepcTBoM iнфраструктури Украiни, Федерацiею роботодавцiв транспорту
УкраiЪИ та профСпiлкамИ працiвнИкiв цивiльноi авiацii Украiни та ре€rлiзацii if
норм Hia пiдприемств€lх, В установ€lх та органiзацiях незалежно вiд фор,
власностi (даrri - ПiдпРиемства), якi перебуваютЬ У сферi дii CTopiH, що
пiдписаrи Угоду.

2. Загальнi пололсення

2.]t. УгоДа укJIадена з метою посилення соцiагlьного з€lхисту працiвникiв,
сприяння пiдвищенню ефективностi роботи Пiдприемств, реалiзацii на цiй
ocHoBi lпрофесiйних, трудових i соцiально-економiчних гарантiй найманих
працiвнллкiв.

2.!}. Угода е актом соцiального партнерства, яка укладена вiдповiдно до
законодtlвства Украiни та Генеральноi угоди i е основою дJIя розроблення та
укjIаденrIя колекТивних договорiв Пiдприемств.

2.зi. Угода спрямована на вдоскон€tленнrl колективно-договiрного
реryлювання соцi€rльно-трудових вiдносин, розвиток соцiаrrьного партнерства,
реалiзацiю констиryцiйних прав i гарантiй працiвникiв та роботодавцiв.

2.4,. УгоДа склада€ться з домовленостей та зобов'язань CTopiH i норм у
сферi соцiально-трудоВих вiдносин, дiя яких поширюеться на Bcix найманих
працlвнzlкiв та роботодавцiв, якi перебувають у сферi дii CTopiH, Що пiдписали
Угоду.

2,5. УгоДа встаноВлю€ для працiвникiв Пiдприемств мiнiмапьнi соцiаtrьнi
гарантii, компенсацii та пiльги. Норми Угоди не обмежують права Пiдприемств



з

ЩОДо розширення соцi€lJIьних гарантiй, компенсацiй, трудових та соцiально-
побутовлrх пiльг за рахунок власних коштiв.

2.6. СтОрони зобов'яз;поться не приймати в односторонньому порядку

Рiшень :t питань, що стосуються трудових i соцiально-економiчних прав та
iHTepeciBl працiвникiв, без попереднього узгодження таких рiшень шляхом
переговорiв i консультацiй.

2.7. Сторони сприяють створенню умов на Пiдприемствах для проведення
КОЛеКТиЕlних переговорiв i укладення колективних договорiв або внесенню до
них змiн та доповнень.

2.8. Сторони вживатимуть заходiв щодо усунення передумов виникнення
КОЛективних трудових спорiв (конфлiктiв), а у разi ix виникнення можуть брати

У{аСТЬ У ix вирiшеннi (на запрошення CTopiH, що конфлiктуtоть) i прагнути до
вреryлюr]ання сиryацii.

2.9. У разi потреби письмовi роз'яснення з питань застосування цiеi
УГОДИ Можуть надаватися тiльки за пiдписами уповноважених представникiв
CTopiH, rцо iT укJI€Lли.

2. 10. Сфера дii Угоди
2.10.1. Положення Угоди дiють безпосередньо i е обов'язковими для Bcix

СУб'Сктiвl, що перебувають у сферi дii CTopiH, якi tt пiдписаJIи, у тому числi
наВчапьнtих закJIадiв, що мають повiтрянi судна (далi - ПС) таlабо здiйснюють
пiдготовку авiацiйного персонапу.

2.10.2. Жодна зi CTopiH протягом дii Угоди не може в односторонньому
ПОРЯДКУ призупинити виконання взятих на себе зобов'язань, порушити
узгодже}li положення i норми.

2.|I. Строк дii та порядок укладення Угоди
2.I1.1. Угода уклада€ться на 20|8-2020 роки, набувае чинностi з моменту

ii пiдписilннrl представниками CTopiH i дiе до укладеннJI новоi Угоди.
2.11.2. Угода зберiгае чиннiсть також у разi змiни складу, структури,

найменування CTopiH, вiд iMeHi яких вона укладена.
2.1I.З. Сторона, що одерж€ша пропозицiю про початок переговорiв,

зобов'язtша узгодити З iншими Сторонами дату початку переговорiв у строк,
установлений законодавством УкраiЪи.

2.|1.4. БУдь-яка iз CTopiH не ранiше як за три мiсяцi до закiнченЕя строку
Дii УГОДИI, ПИСЬМово повiдомляе iншi Сторони про початок переговорiв.

2.11.5. MiHicTepcTBo iнфраструктури УкраiЪи в десятиденний строк iз дня
ПillПИСаННЯ Угоди надае ii на повiдомну реестрацiю до MiHicTepcTBa соцiальноi
полiтики УкраIни.
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Рсlботодавцi i Профспiлки у двотижневий строк iз дня
надсилають ii Пiдприемствам (керiвникам i первинним
органiзацiям вiдповiдно).

реестрацii Угоди
профспiлковим

2.II.6. Керiвники Пiдприемств i первиннi профспiлковi органiзацii
(профкоМи) протягом двох тижнiв iз дня отримання Угоди доводять iT змiст до

2.12.

2.|12.1. Змiни i доповнення до Угоди вносяться тiльки за взаемною згодою
CTopiH, В обов'язковому порядку у зв'язку iз змiнами законодавства,
Генералlьноi угоди з питань, що е предметом Угоди.

2.il2.2. Сторона, яка iнiцiюе внесеннЯ змiН i доповнень до Угоди,
письмовО повiдомляе iншi Сторони про початок проведенЕя переговорiв
(консулl,тацiй) та надсилае iй своi пропозицii, якi спiльно розгJIяд€lються у 10-
денниЙ строК iз днЯ ik отриМаннЯ iншими Сторонами. Пропозицii однiеi зi
CTopiH с: обов'яЗковими для розгJuIду iншими Сторонами.

2.\2.З. СТОРони iнформують Пiдприемства та ik первиннi профспiлковi
органiзацii про BHeceHi змiни й доповнення до Угоди у строк, установлений
законодiлвством УкраiЪи.

2.1,З. Сторони домовилися
2.1з.1. РекомендуватИ ПiдприеМстваМ у мiсячний строк iз дня набуття

чинност,i УгодИ внестИ змiнИ та доповнення до чинних колективних договорiв з
урахуваIlням зобов'язань CTopiH, визначених Угодою.

3. Створення умов для забезпечення стабiльного розвитку галузi
З.l . Сmоронu dомовtutuся:
3.1 .1. СпрямОвуватИ своЮ дiяльнiсТь на спiвробiтництво, створення умов

для забезпечення стабiльноi i ефективноi роботи Пiдприсмств.
з.1.2. Запрошувати представникiв профспiлкових органiв Пiдприемств з

правом дорадчого голосу на засiдання органiв управлiння та контролю
пiдприеlиств у разi розгляду соцiалlьно-економiчних питань.

3.1.3. Пiд час проведення досудовоi санацii Пiдприемств ознайомлювати
виборнi органи профспiлок на ix запит iз планом санацiт з метою контролю
збережеtlня робочих мiсць, профiлю виробництва та обсягу робiт (послуг).

з.\.4. Передбачати в г€шузевих програмах соцiально-економiчного
розвитк}, та плаНах рестрУктуризацii Пiдпри€мств окремий роздiл з вирiшення
соцiа_гtьних питань, зокрема, проблем зайнятостi, збереження та створеннJI
робочих мiсць, працевлаштування працiвникiв, що вивiльнrlються.
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3.1.5. Забезпечити участь профспiлкових представникiв у роботi КомiСiЙ З

приватиЗацii, реструкТуризацii, реорганiзацii, санацii та лiквiдацii суб'ектiв

господарrюв€Lння вiдповiдно до законодавства УкраiЪи.

3.1.6. Брати r{асть у заходах CTopiH на ix запрошення.

3.2.|. Здiйснювати з€lходи щодо сприяння державнiй пiдтримцi

ПiдприеIчlств, збереження i за:<исту нацiонаJIьного ринку повiтряних переВеЗеНЬ

та авiаu,iйного персон€}лу з числа громадян Украiни, збiльшення ОбСЯГiВ

виробни.цтва (робiт, послуг), забезпечення напежного рiвня безпеки пОЛЬОТiВ,

створенЕIя нових робочих мiсць.
3.2:,,.2. Розглядати за поданням Профспiлок питання щодо розiРВаННЯ

KoHTpaKl:iB з керiвниками Пiдприемств, якi своiми дiями або безДiяльНiСТЮ

погiршгуtоть соцiапьно-економiчне становище працiвникiв, ПОРУШУЮТЬ

законод€tвство про працю, Закон Украiни оПро професiйнi спiлки, ik праВа Та

гарантii дiяльностi>>, умови колективних договорiв та цiеТ Угоди.
З .Зi . Робоmоdавцi зобов'жуюmься :

3.:i.1. Забезпечувати обсяги робiт, своечасну та в повному обсязi ВиПЛаТУ

заробiтноТ плати працiвникам.
З.Зi.2. Здiйснювати згiдно з вимогами законодавства УкраТни

псlрепiдг,отовку та пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв цивiльноi авiацii За

р€tхунок Пiдприемств. Передбачати заходи щодо забезпечення перiОдИЧНОСТi

пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв не рiдше нiж один р€в на 5 poKiB.

3.3.3. Iнформувати трудовi колективи про результати господарсьКОi

дiяльнос:тi Пiдпри€мств та перспективи iх розвитку.
3.З.4. Створювати умови для участi працiвникiв в управлiННi

Пiдприемством. Стимулювати та заохочувати розвиток технiчноi твоРЧОСТi

працiвнlакiв, у тому числi формування пропозицiй щодо удоскоН€LПеННЯ

вллробни.чих прочесiв.
З.З.5. Забезпечити участь представникiв профспiлок, у межах ix

пOвноважень, у розробленнi положень cTaTyTiB та внутрiшнiх докУмеНТiВ

Пiдприемств (правил внутрiшнього трудового розпорядку, програм роЗВиТКУ
п(эрсоналу тощо), а також внесення до них змiн та доповнень.

З.З.6. Розглядати пропозицii працiвникiв з питань полiпшення роботи
Пiдприсlмства, пiдвищення ефективностi виробництва та оптимiЗаЦiТ

виробничих витрат. Iнформувати lrрофспiлкову сторону, працiвникiв ПРО

р(эзультi}ти ix розгляду та в;китi заходи.

З.|З.7. Забезпечувати гrасть повноважних представникiв профспiлкОвОi

сторони в роботi i засiданнях керiвних органiв Пiдприемств у меж€tх ix



повнова;кень (виробничi наради, засiдання правлiнь
iнформувати ix про дати i порядок денний таких засiдань.

тощо), завчасно

З .4-. Профспiлкu зобов'язуюmься;

3.4,.l. Сприяти дiяriьностi трулових колективiв щодо збiльшення обсягiв
ВИРОбНИЦтва, пiдвищення продуктивностi працi, забезпечення безпеки
ПОЛЬОТiв, змiцнення виробничоi та трудовоi дисциплiни, виконанЕя посадових
iнструкu,iй та правил внутрiшнього трудового розпорядку.

З.4,.2. Утримуватися вiд органiзацii акцiй протесту за умов виконаннJI
ПРеДСтавниками власника, керiвниками Пiдприемств зобов'язань i норм Угоди,
колектиI}ного договору.

З.4,.З. Сприяти Пiдприемств€lI\{ у реалiзацii положень Угоди та
колектиI}них договорiв.

4.'У сферi зайнятостi

4.|.|. СприятL{ удосконапенню шляхiв та механiзмiв здiйснення полiтики
за.йrrятос,тi i соцiального захисту працiвникiв, якi вивiльнятимуться)
збережеt{ню та створенню нових робочих мiсць.

4.1.2, Здiйснювати щорiчно ана_lriз зайнятостi у галузi на ocHoBi
СТаТИСТичних звiтiв Пiдприсмств, пiдсумки якого розглядати р€вом з

Профспiпками одночасно з пiдсумками виконання Угоди.
4.1.3. За працiвниками, якi працюють в режимi неповного робочого часу,

ЗбеРiгаюТься права, пiльги та гарантii, передбаченi колективними договорами.
4.Т.4. За працiвниками, якi звiльненi з Пiдпри€мств з пiдстав,

ПеРеДба'IеНих пунктом 1 частини першоi cTaTTi 40 Кодексу законiв про працю
УrСРаiни (KpiM випадкiв лiквiдацii Пiдприемств), а також у разi припинення
ЧЛеНаМИ еКiпажу ПС льотноi працi або неможливостi керування повiтряним
РУХОМ Диспетчерами управлiння повiтряним рухом (далi - УГР) за станом
ЗДОРОВ'Я За ними зберiгаються черга на житло, право користування медичними
та дит]ячими закладами, базами вiдпочинку, переважне право на
ПРаЦеВл€tштування за HajяBHocTi вакантних посад протягом одного року, а також
СТаЖ безперервноТ роботи в цивiльнiй авiацii згiдно iз законодавством УкраТни.

МеХанiзм запровадження цих умов визначаеться колективним договором.

4.2.|. Проводити консультацii з профспiлковою стороною щодо умов
приватизацii чи передачi у концесiю стратегiчних
Пiдrrриеллств з метою запобiгання негативним
наслiдка]и приватизацii чи передачi у концесiю.

та MicTo утворюючих
соцiально-економiчним



4.r!..2. Визначати потреби Пiдприемств цивiльноТ авiацiТ у спецiалiстах
аВliаЦiЙНИХ професiй з урахуванням pea_lrbHoТ ситуацiТ на ринку працi та вживати
заходiв щодо формування державного замовлення.

4.Зl . Р обоmоdавцi зобов'жуюmься :

4.Эi.|. Створювати на кожному Пiдприемствi умови для продуктивноI i
СТабiЛЬНОi зайнятостi працiвникiв, зменшенЕя плинностi кадрiв до рiвня, що не
перевиIцус 1 5 вiдсоткiв загальноТ чисельностi працiвникiв.

4.Зi.2. Залучати випускникiв авiацiйних навч€uIьних закладiв на
Пiдприе.мства га.гrузi.

4.ji.3. Приймати студентiв авiацiйних навч€lJIьних закладiв, якi уклЕtли з
ПiДПРИемсТвом договiр про органiзацiю навчання (або iнший анапогiчний
ДСlГОВiР), ЗДОбУли кваrriфiкацiю працiвника вiдповiдно до виду дiяльностi
ПliДПРИе.МСТВа та продовжують навчаннrI на наступному ocBiTHbo-
КВаЛiфiКаЦiйному piBHi на стажування на умовах, визначених типовим
СТРОКОВIIМ трудовим договором, з поширенням на них ycix прав i пiльг,
УС|ТаНОВJIеНИХ ДJuI працiвникiв, якi заЙмають ан€Lпогiчнi посади (робочi мiсця).

4.З|,.4. У разi виникнення на Пiдприемствi необхiдностi скорочення
ПРОТЯГО}Д РОКУ ПОнаД 7 вiдсоткiв працiвникiв, рiшення про це приймати спiльно
З ВiДПОВiДниМи профспiлковими комiтетами за погодженням з представником
власникi} та вищими виборними профспiлковими органами.

cTopoнolo програму
KOHKpeTllo визначений перiод, спрямовану на забезпеченнrI продуктивноi

4.З.5. На КОХ<ному Пiдприемствi скласти та узгодити з профспiлковою
соцiально-економiчного розвитку Пiдприемства на

ЗаЙНЯтос,тi, створення нових робочих мiсць, та забезпечити ii'виконання.
4.З.6. У РаЗi якщо роботодавець плануе звiльнення працiвникiв з причин

еКОНОМi'IнОго, технологiчного, структурного чи ан€шогiчного характеру або у
ЗВ'ЯЗКУ З Лiквiдацiею, реорганiзацiею, змiною форми власностi Пiдприемства,
BiH ПОВИНен завчасно, не пiзнiше як за три мiсяцi до запланованих звiльнень
НаДаТИ ПерВинним профспiлковим органiзацiям iнформацiю про причини
НаСТУПНИХ Звiльнень, кiлькiсть i категорii працiвникiв, яких це може
СТОСУВаТися, про термiни проведення звiльнень, а також провести консультацii
З ПРОфСlПiЛКами про заходи щодо запобiгання звiльненнrlм чи зведенню Тх

Ki;rbKocTii до MiHiMyMy, або пом'якшення несприrIтливих наслiдкiв будь-яких
звiльнен.ь.

4.З.7. Не Допускати з iнiцiативи роботодавця звirrьнення працiвникiв,
ПеРеД ЯК.ИМ не виплачено заборгованiсть iз заробiтноi плати та iнших виплат.

4.3.8. Не приймати на роботу нових працiвникiв у разi використання

РеЖИМiВ Неповноi зайнятостi на Пiдприемствi та якщо передбача€ться



р€tзi

скорочення працiвникiв анаJIогiчних професiй, за винятком окремих випа,дкiв,

к()ли виIIикла потреба в працiвниках певноi професii.
У разi якщо середнiй мiсячний налiт годин льотного складу менше вiд

ВрIзначеноi колективним договором Пiдприемства мiсячноi норми польотного
Ч€tСУ, ТО приЙом на роботу льотного складу мох<ливиЙ лише за згодою
перВинноi профспiлковоi органiзацii льотного скJIаду Пiдприемства, а у разi ii
ВiдсУтнсlстi - повноважних представникiв льотного складу Пiдприемства.

4.:|.9. Не допускати звiльнення працiвникiв за скороченням чисельностi в

приватизацiI Пiдприепrства протягом б мiсяцiв пiоля завершення
ПРиВаТиЗацii, за виIIятком умов, передбачених законодавством УкраiЪи.

4.Эl.|0. Проводити консультацii з профспiлковою стороною:
- З питань з€lп)лення i використанЕя в YKpaihi iноземноi робочоi сили;
- ЩоДо удосконапення професiйного навчання працiвникiв безпосередньо

Н€t вирсlбництвi, умов вiдновлення наставництва, запровадження системи
ПiДТВерДження ква_гriфiкацii за робiтничими професiями за результатами
Hcl формеr-гrьного навчання ;

- щодо р[ов проведення професiйноi перепiдготовки та пiдвищення
КВапiфiкацii працiвникiв у перiоди ii неповноi зайнятостi та для працiвникiв,
якi пере(5увають пiд загрозою вивiльнення.

4.Зi.|1. Не застосовувати на Пiдприемствах контрактну форму трудового
договор,,/, KpiM вип4дкiв, передбачених закон€lI\4и УrсраiЪи.

4.Зi.|2. Пiд час виконання сезонних робiт застосовувати на Пiдприемствzlх
ГаЛУЗi cTpoKoBi трудовi договори викJIючно вiдповiдно до списку сезонних

рсlбiт i сrэзонних галузей, що затверджений в установленому порядку.
4.Эi.I3. Надавати на прохання працiвникiв, яких офiцiйно попереджено

ПРО ЗВiЛьнення у зв'язку iз скороченIuIм чисельностi або штату, протягом двох
ocTaHHix мiсяцiв роботи один день на тиждень, вiльний вiд роботи, з оплатою
ЙСlГО У розмiрi середнього заробiтку працiвника в зручний для обох CTopiH час
для вирi,шення питань власного працевлаштування.

4.1l. Профспiлкu зобов'язуюmься :

4.41.1. Здiйснювати контроль виконанням на Пiдприемствах
питань зайнятостi працiвникiв,закOнод€lвчих та нормативних aKTiB

вLtкористанням i завантаженням ix на робочих мiсцях.
4.41.2. Надавати членам профспiлок безкоштовну правову допомоry,

КС)НСУЛЬjгацii iз законодавства УкраiЪи у сферi зайнятостi. У разi потреби
вi,цстоюt}ати права членiв профспiлок у державних органах влади.

за

з

5. ,Оплата працi
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5.1.1. Установити MiHiMa;rbHy тарифну ставку (посадовий оклад)

р<rбiтника першого розряду за повнiстю виконану мiсячну норму часу в
норм€UIь,них працi у розмiрi не менш як 180 вiдсоткiв розмiру
ПРОЖИТКОВого MiHiMyMy для працездатних осiб, встановленого законодавством
УкраiЪи.

ВС:Личина тарифних ставок за кожним iз розрядiв б розрядноi тарифноi
сiтки визначаеться в дiапазонi 1- 1,95 (1 розряд - 1,О;2 розряд - 1,15; 3 розряд
- |,З2;4 розрял- 1,51; 5 розряд* 1,72; б розряд- 1,95).

5.1.2. Установити MiHiMarrbHi коефiцiенти спiввiдношень мiсячних
ПOСаДОВ.их окладiв працiвникiв за загалпьними (наскрiзними) професiями до
теrрифнс,i ставки робiтника першого розряду згiдно з додатком 1 до Угоди.

устшrовити мiнiмальний посадовий окгlад TexHika без категорii на
piBHi не нижчому, нiж мiсячна тарифна ставка робiтника третього розряду.

5. 1 .4. Установити мiнiмальнi коефiцiенти мiжквалiфiкацiйних
(ПtiЖПОСадових) спiввiдношень окладiв керiвникiв, професiона_rriв i фахiвцiв
Пiдприемств до посадового окладу TexHiKa згiдно з додатком З до Угоди.

5. J[.5. Вiдповiдно до законодавства Пiдприемства самостiйно розробляють
i ВСТаНОвЛюЮть форми i системи оплати працi, норми працi, розцiнки, тарифнi
СiТКИ, СТавки, схеми посадових окладiв, умови запровадження та розмiр
НаДбаВО.к i доплат, премiй, винагород та iнших заохочуваJIьних, компенсацiйних

гарантш, передбачених
За,КОноДilвством, Генеральною Угодою та цiею Угодою i встановлюють iх у
колекти]вних договорах.

НОРми колективного договору щодо рiвня оплати працi не повиннi бути
нI{Itчим]и вiд ранiше прийнятих на Пiдприемствi.

Норми колективного договору Пiдприемства, що допускають оплату
ПllаЦi НИЖЧе вiд розмiру заробiтноi плати неквалiфiкованого працiвника,
МOЖУТь Застосуватися лише тимчасово на перiод подолання фiнансових
труднощiв Пiдприемства протягом не бiльш як б мiсяцiв.

5.].6. ЩЛя працiвникiв Пiдприемств, що виконують роботи, не властивi
oc;HoBHiii дiяльностi га;rузi, умови оплати працi встановлюються у колективних
ДОГОВОРilХ, З дотриманням норм i гарантiй, передбачених га-пузевими угодами
тиtх г€tлузей, до яких цi роботи наIIежать за характером виробництв.

У ВИПаДкУ, коли умови оплати працi iнших га;rузей нижчi вiд
н()рм,передбачених цiею Угодою - застосовуються норми цiеi Угоди.

5.1.7. УСтановити мiнiмальнi розмiри доплат i надбавок до тарифних
ст,авок, посадових окладiв згiдно з додатком 2 до Угоди.

5.1.8. ВИНагороду за вислугу poKiB виплачувати працiвникам цивiльноi
аВliаЦii Til працiвникам навчzшьних закладiв, що мають ПС, згiдно з Положенням
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прО порядоК i умовИ виплатИ щомiсячноi винагороди за вислугу poKiB
працiвникам цивiльноi авiацii Украiни (додаток 4 до Угоди).

5.1.9. Рекомендувати здiйснювати оплату працi льотно-iнструкторського
скJIадУ навчЕLпьНих закладiв, щО маютЬ ПС, за фактичним н€lльотом годин, шIе
не мен,ше вiд гарантованого н€lльоту В кiлькостi 50 годин на мiсяць на
поршневих Пс та 40 годин на мiсяць на г€вотурбiнних Пс. Гарантована оплата
пращ п]роводиться в тих випадк€lх, коли навч€lльними планами не передбаченi
польотиt, або коли з незалежних вiд льотного складу обставин вони не вилiтали
встановпеноi мiсячноТ норми.

ОплатУ за ншliт годин другому пiлоry, штурману, бортовому iнженеру
(MexaHiKy) рекоМендувати проводити з розрtlхунку 80 вiдсоткiв розмiру оплати
працi командира (пiлота) ПС.

Рс:комендувати проводити доплату льотному скJIаду за виконання нiчних
польотilз (з урахуванняМ cyTiHKiB) у розмiрi 40 вiдсоткiв погодинноi оплати за
кожну годину н€tльоту в цей час.

погодиннi ставки для оплати працi командира (пiлота) Пс за налiт годин
за типа}ли Пс для навч€lпьних закладiв, що м€lють Пс, визначаються додатком
6 до Угоди.

5. 1.10. РекоМендуватИ здiйснювати за виконання навчаJIьних тренувань
Hil тренажерах погодинну оплату працi льотно-iнструкторського складу та
iнrженерно-технiчного складу навч€tльних закладiв, що м€lють Пс, за кожну
годину тренувань. Рекомендувати здiйснювати технiчному складу за
обслуго_вування закрiплених за ними ПС пiд час виконання з€UIвок замовникiв
пOгодинНу оплатУ працi за налiТ годиН у вiдсотках вiд розмiру оплати працi
командира пс. Конкретний розмiр оплати визнача€ться у колективному
д<rговорi.

5.1.11. Мiнiмальнi розМiри погоДинноi ставкИ оплати працi за HarriT годин
командира пс за виконання льотнот роботи визначаються у колективних
договорilх.

СпiввiдношенЕя погодинних ставок оплати працi льотного складу за налiт
ГОДИН Та ТеХНiЧНОГО СКJIаДу (у рчзi технiчного супроводження лiтакiв) стосовно
до погоJцинних ставок оплати працi за HarriT годин командира Пс не повиннi
б)rr" менше нiж:

лругий гIiлот - 0,8;

штурман - 0,75;

бортiнжrэнер -- 0,7;
бортмеханiк - 0,65;

.Щля технiчного скJIаду:

категорiя (А) - 0,З5;
категорiя (В) - 0,45;
категорiя (С) - 0,6.

iнженер бортовий - 0,7;

бортпро:вiдник i бортоператор - 0,4.
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5.1.12. Протягом 2018 року розробити проект нормативно-правового акта
ЩОДО ВРеryЛЮВаННя мiнiмального розмiру оплати працi льотного складу та
подати .його на розгляд Кабiнету MiHicTpiB Украiни.

5.1.13. Фахiвцям, професiона.пам, керiвникам за знання та постiйне
ВИКОРИСТаННЯ В Роботi iноземноi мови встановлюеться доплата у розмiрi не
МеНШе НiЖ 10 вiдсоткiв посадового окладу або враховуеться пiд час
встановпення окJIаду.

5.1.14. ЗДiйснювати контроль за своечасною виплатою заробiтноi плати
на ПiдпРиемств€lХ, аналiзУвати причини затримки виплат i вживати заходiв
щодо ik усунення.

зобов',
5.|ZJ. ПРОвоДити полiтику, спрямовану на збiльшення доходiв

працiвникiв галузi в Mipy зростання ефективностi роботи Пiдприсмств.
5.:3.

5..3.1. Вживати заходiв для забезпечення своечасноi виплати заробiтноi
плати вiдповiдно до Закону Украiни <Про оплату працi>.

5.'.3.2- У РаЗi вiдрядження працiвникiв за кордон, адмiнiстрацiя
П.iдприс:Мства зобОв'язана виплатиТи iм добовi витрати в розмiрi не менше вiд
граничних норм, що встановленi законодавством.

5..].З. ОплатУ роботИ в надурочний час, вихiднi, святковi та неробочi днi
здiйснювати У порядку та з дотриманням вимог, передбачених законодавством.

5.з.4. Час простою не з вини працiвника оплачувати з розрахунку не
н]ижче rliд двоХ третин тарифноТ ставки (окладу), встановленоi працiвниковi
р()зрядУ (окладу) на умовах, передбачених колективним договором.

5.з.5. ЗапроваДження, замiна i перегляд норм працi (норм виробiтку, часу,
обслуго_Вування, чисельностi) вiдповiдно до досягнутого рiвня технiки,
тсlхнологii, органiзацiI виробництва i працi провадиться Роботодавцями за
погодж€)НнrIм З виборними органами первинних профспiлкових органiзацiй.

5.з.6. Забезпечувати на Пiдприемствах гласнiсть внутрiшнiх положень
п]]о пре.мiювання, доплати, заохочуваrrьнi виплати тощо шляхом включення ik
до коле}iтивниХ договорiв ПiдпрИемстВ як обов'язкових додаткiв.

5.:\.7 . Здiйснювати своечасно та у строки, встановленi колективними
договорitми, виплату поточноi заробiтноi плати працiвникам Пiдприсмств, аJIе
н() рiдrrrе двох разiв на мiсяць через промiжок часу, що не перевищу€
шiстнад.цяти каJIендарних днiв, та не пiзнiше семи днiв пiсля закiнчення
перiоду, за який здiйснюеться виплата.

5.з.8. У разi затримки виплати заробiтноi плати або появи заборгованостi
iз заробiтноi плати працiвнику, роботодавець:

- не мае права розiрвати з ним трудовий договiр за власною iнiцiативою;
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- зобов'язаний на запит виборних профспiлкових органiв отримати в
банкiвсlьких установах iнформацiю про наявнiсть коштiв на рахунках
г[iлприtlмств i надати ii профспiлковому органу або дати дозвiл на отримання в
банкiвсlьких установах такоi iнформацiт безпосередньо профспiлковим органом.

5.3.9. У РаЗi ПОРУшення cTpoKiB виплати заробiтноi плати компенсувати
працiвникам втрати частини
законодавством.

заробiтноi плати на yMoBELx, визначених

5.4. Профспiлкu зобов'язуюmься:
5.4.1. Здiйснювати громадський контроль за дотриманням

Пiдприt;мств€lх законодавчих, нормативних aKTiB з питань оплати працi
вiдповiдцних положень Угоди.

5.,4.2. Захищати i вiдстоювати iнтереси працiвникiв галузi.
5.,4.З. СприятИ запроваДженнЮ на Пiдприемствах прогресивних норм
в.iдповiдНо дО досягнутого рiвня технiки, технологii та органiзацiйно-

тtэхнiчнlПх заходiВ, що забезпечуютЬ ре€Lльне зростаннJI продуктивностi працi.
5.,4.4. Вносити подання до вiдповiдних органiв про притягнення

кrэрiвниlкiв Пiдприемств до вiдповiдальностi за порушення законодавства з
п-итань оплати працi.

б. Режим працi та вiдпочинку

6.| . Сmоронu dомовшtuся;
6. 1.1. ЗабезпечуватИ додержання встановленоТ законодавством тривалостi

робочого часу i вiдпочинку. Пiд час укладення колективного договору може
вOтанов,ГIюватися менша норма трив€Lлостi робочого часу з оплатою вiдповiдно
дrэ вiдпр,ацьованого часу.

6.L-2. Установлювати тривалiсть щоденноi роботи (змiни) згiдно з
ПравилаrмИ внутрiшнього трудового розпорядку та графiками змiнностi,
заtтверд)кеними Роботодавцем за погодженням з вiдповiдним профспiлковим
органоМ Пiдприемства з урахуванням специфiки виробництва.

6.1.3. Установлювати колективним договором скорочену триваrriсть
робочог,о тижня працiвникам, зайнятим на роботах зi шкiдливими умовами

lзiдповiдно до Перелiку виробництв, цехiв, професiй i посад iз
шкlдливими умовами працi, робота в яких дае право на скорочену тривалiсть
робочог,Э тижня, затвердЖеногО постаноВою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
21.02.2001 J\ъ 163.

6.1 .4. УзгоджУватИ з профсПiлковою стороною будь-якi змiни тривалостi
робочогr) дня (тижня), режиму працi та вiдпочинку на Пiдприемствi, в окремих

на

та

пiдроздi.пас, дJIя категорiй або окремих працiвникiв та попереджувати
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працiвн,икiв про Taki змiни не пiзнiше нiж за два мiсяцi до ik запровадження
(oKpiM форс-мажорних обставин).

6.1.5. У ВИНяткових випадках, передбачених законодавством, з€шучати
працiвн,Икiв дО надурочНих робiт, роботи у вихiднi, святковi та неробочi днi з i]
о]гIлатою i компенсацiсю вiдповiдно до законодавства.

ЩrэтримУватись вимог законодавства щодо обмеження з€Lлучення окремих
кilтегорiЙ працiвнИкiв дО надурочних робiт, роботи в нiчний час та вихiднi днi.

б.l.б. Сприяти утворенню на пiдпри€мствах з числом працюючих не
ме}Iш яtl 15 чоловiк KoMicii по трудових спорах.

6.I.7. Час роботи та вiдпочинку членiв екiпажiв ПС цивiльноi авiацii
украiни, а також його облiк визначати i здiйснювати згiдно iз законодавством
украiни про працю та вiдпустки, вiдомчими нормативно-правовими актами
вiдповiдqними нормами Мiжнародноi органiзацii цивiльноi авiацii (Iкдо).

6.1.8. У разi змiни пiдпорядкованостi чи власника Пiдприсмства, або його
реорганJ[зацii (злиття, приеднання, подiлу, видiлення, перетворення), дii
трудових договорiв iз працiвниками продовжуються.

припинення трудового договору з iнiцiативи власника або
уIIовноваженого ним органу можливе лише у разi скорочення чисельностi або
штату пlрацiвникiв.

6-1.9. У колеКтивниХ договор€lх Пiдприемств можуть бути встановленi
iншi видtи додаткових вiдпусток, okpiM передбачених з€lконодавством.

6.r|.. р,

6.i|..\. Забезпечувати доставку на роботу i з роботи працiвникiв, якi задiянi
у виробНичомУ процесi з 22:00 до 06:00 г, а також протягом робочого часу
Пiдприемства в разi вiдсутностi мiсцевого транспорту.

6.r|. -2. Забезпечувати надання працiвникам щорiчноТ оплачуваноi основноТ
вiдпустк:и працiвникам тривалiстю не менше нiж 24 к€Lлендарних днi за
вiдпрацr'ований робочий pik, який вiдлiчуеться з дня укладення трудового
договор:/.

.Щсlдатковi оплачуванi вiдпустки надавати:
- rrрацiвникам, зайнятим на роботах iз шкiдливими i важкими умовами

прац1, - згlднО з додаткоМ 1 дО постаноВи Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
li,.l 1 .19,97 Jt |290 (у редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
lЗ;.05.20tЭЗ Nч 679)<Список виробництв, цехiв, професiй i посад iз шкiдливими i
важкимLt умовами працi, зайнятiсть працiвникiв на роботах в яких дае право на
щорiчнУ додаткову вiдпустку>. Конкретна трива.гliсть таких вiдпусток
встановJtюетьсЯ колектиВним чИ трудовим договором з€Lпежно вiд результатiв
атестацii'робочих мiсць за умовами працi та часу зайнятостi працiвника в цих
умовах;
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- працiвникам, зайнятим на роботах з особливим характером працi,-
згiдно здодатком2 до постанови Кабiнету MiHicTpiB УrqpаiЪи вiд 17.11.1997 Ns

|290 (у ;редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд 13.05.2003 ХЪ 679)

<<Список виробництв, робiт, професiй i посад праlдiвникiв, робота яких
пов'язана з пiдвищеним нервово-емоцiйним та iнтелекту€rльним навантЕDкенням

або виксlнуеться в особливих природних географiчних i геологiчних умовах та

y]vloBax rriдвищеного ризику для здоров'я, що да€ право на щорiчну додаткову
вi;цпустку за особливий характер працi>. Конкретна тривалiсть таких вiдпусток
встановлюсться колективним чи трудовим договором з€Llrежно вiд часу
зайнятос,тi працiвника в цих умовах;

- працiвникам iз ненормованим робочим днем, з урахуванням вимог
чaстини першоi cTaTTi 10 Закону Украiни <Про вiдпустки)) - вiдповiдно до
спискiв посад, робiт та професiй, визначених колективним договором.
Орiентоrlний перелiк професiй i посад працiвникiв Пiдприемств з

не)нормованим робочим днем визначаеться додатком 5 до Угоди.
6.2:".З. Надавати працiвникам додатковi вiдпустки у зв'язку з навчанням у

пс)рядку i на умовах, передбачених законодавством.
6.2:".4. Надавати працiвникам соцiальнi вiдпустки у порядку i на умовах,

пе:редба.Iених законодавством.
6.2:".5. Надавати визначеним законодавством категорiям працiвникiв на ix

ба,жання додатковi вiдпустки без збереження заробiтноi плати на встановлений

длtя цих категорiй працiвникiв строк.

6.зi.1. Здiйснювати громадський контроль за виконаннrIм положень цього

7. Охорона працi

7 .7 . Мiнiнфрасmрукmурu зобов'язуеmься:
7.1.|. Здiйснювати методичне керiвництво дiяльнiстю з питань охорони

працi та вiдомчий контроль за станом охорони працi на Пiдпри€мствах, що
напежать до сфери його управлiння.

7.1.2. Щорiчно розглядати питання стану охорони працi у га_ltузi,

вzrробничого травматизму, професiйноI захворюваностi та вживати вiдповiдних
заходiв, спрямованих на його полiпшення.

На пiдставi аналiзу стану охорони працi, а також за поданням профспiлок
ЗасJI).ховувати керiвникiв Пiдприемств, де ст€lлися смертельнi, груповi нещаснi
ВиПадки або не виконуються заходи з охорони працi, передбаченi колективними
договорi}ми (угодами).

Матерiали розгляду питань з охорони працi надавати вiдповiдним вищим
виборним профспiлковим органам.
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7.|.з. Забезпечити виконання заходiв, спрямованих на полiпшення стану
беЗПеКИ,, Гiгiени працi та виробничого середовища на Пiдприемствах, згiдно з
РОЗРОбЛrеНОЮ Г€lпузевою програмою полiпшення стану безпеки, гiгiени працi та
виробнlлчого середовища.

7 -|.4. БратИ участЬ в удоскОналеннi гаrrузевоi нормативноi бази з охорони
працi з урахуванням прiоритетних завдань, що стосуються полiпшення стану
безпеки, гiгiени працi та виробничого середовища.

7 .|.5. РОЗГЛЯдаТи та узагальнювати по галузi пропозицii Пiдпри€мств про
в_несенн.я змiн i доповнень до спискiв на пiльгове пенсiйне забезпечення,
наданняt щорiчних додаткових вiдпусток, скорочену триваrriсть робочого тижня
працiвнИкам, зайНятиМ на робоТах iЗ шкiдливими та важкими умовами працi,
що визначаються законодавством.

к.цопотати на пiдставi обцрунтованих пропозицiй з цих питань перед
вiдповiдцними органами державноi влади.

7.|.6. За ПОДаНням профспiлок розгJuIдати питання про притягнення до
вiiдповiдца_гrьностi керiвникiв Пiдприемств, якi не забезпечили виконання
положеl{ь роздiлу <охорона працi> у колективних договорах.

7 ..Z. Робоmоdавцi зобов'язуюmься
7..Z.I. ЗабеЗпеЧувати на-гrежнi, безпечнi i здоровi умови працi, а також

забезпе,rити додержаннЯ вимоГ законодавства щодо прав працiвникiв у сферi
охорони працi.

7.".Z.2. Надавати профспiлковим органам iнформацiю, роз'яснення,
вiдомос,тi, матерiа.гlи розслiдування нещасних випадкiв, облiкову та звiтну
документацlю щодо травматизму та професiйноi засворюв€lностi, а також щодо

договору та
нормативiв i

витрат rIа охорону працi.
7.,.z.3. Розробляти за у{астю cTopiH колективного

реагliзовlувати комплекснi заходи для досягнення встановлених
пiдвищеlння iснуючого рiвня охорони працi.

7.|z.4. Сприяти профспiлкам У здiйсненнi |ромадського контролю за
вI{конанняМ роботодавцями вимоГ законодавства з охорони працi та
забезпе,IеннЯ на ПiдприеМстваХ безпечних та нешкiдливих умов працi,
вlлробничоi caHiTapii.

7.,,z.5- Своечасно проводити атестацiю робочих мiсць працiвникiв,
зайняти:к на роботах iз шкiдливими i небезпечними умовами працi, дJuI
вllрiшення питань щодо призначення пенсiй за BikoM на пiльгових умовах,
iн:шиХ тtiльГ i компеНсацiй, а такоЖ розроблення та реа_пiзацii вiдповiдних
заtходiв щодо полiпшення умов працi, що визначаються колективними
договорiеми.

За результатами атестацii робочих мiсць за умовами працi надавати
iнформацiю працiвникам про наявнiсть на робочих мiсцях небезпечних i
шкiдливИх виробНичиХ факторiВ, можлиВi наслiдки ix впливу на здоров'я та
права пllацiвнИкiв на пiльгИ i компенсацii за роботу в таких умовах вiдповiдно
до закон,одавства.

7.r|..6. Забезпечити фiнансування заходiв з охорони працi на piBHi не
менше нiж 0,б вiдсотка фо"ду оплати працi за попереднiй piK.



,16

7.Z.7. Органiзувати проведення попереднього (пiд час прийняття на

РОбОТУ) i перiодичних (упродовж трудовоi дiяльностi) медичних оглядiв
ПРаЦiВНИКiв, заЙнятих на важких роботах i роботах iз шкiдливими чи
небезпечними умовами працi, вiдповiдно до законодавства.

Заr РеЗУлЬтатами перiодичних медичних оглядiв забезпечити проведенЕя
вiдповiд(них оздоровчих заходiв.

7.'.Z.8. ЩоквартаJIьно розглядати питанЕя стану охорони працi
П[iДПРИС:МСТВах, виконання заходiв щодо cTBopeHHlI нuulежних, безпечних

на

i
ЗlIОРОВИХ УМов працi, а також вживати необхiдних заходiв щодо профiлактики
виробничого тавматизму.

7.".Z.9. ЗВiЛЬняти представникiв профспiлки вiд основноi роботи на строк,
П,еРеДбаЧениЙ колективним договором, iз збереженням за рахунок коштiв
пiдприс:мства за ними середнього заробiтку у випадках з€tл}п{ення до навчаннrI,

У'rаСТi .У ПРОведеннi розслiдувань нещасних випадкiв та обстежень стану
бrэзпеки i умов працi на Пiдприемствах, якi проводять державнi органи

б,удiвни,Цтва (виготовлення) та реконструкцii об'сктiв i засобiв виробництва
Пiдприс:мств вiдповiдно до законодавства.

виконавчоi вгlqди та вищi виборнi профспiлковi органи.

зеrбрудненням або несприятливими
встанов.ценими нормами спецодягом,

механiз:rцii та автоматизацii важких робiт i робiт iз шкiдливими чи
нrэбезпечнимИ умовамИ працi, а такоЖ заборони з€шучення жiнок до цих робiт.

шкiдливlими i небезпечними умовами працi, а також роботах, пов'язаних iз

7.|Z.|0. Щотримуватися вимог щодо охорони працi пiд час проектування,

7.,.z,||. РозроблятИ та впровадЖувати на Пiдприсмствах заходи щодо

7 -:z.I2. Забезпечити безоплатно працiвникiв, зайнятих на роботах iз

lнtдивlд}'аJlьного захистУ (да-rri _ зIз), а також мийними та знешкоджув€UIьними
засобам.и. Видача ЗIз понад передбаченi норми встановлю€ться колективними
дOговорiами.

Забезпечити придбання, комплектування, видачу та утримання зIз
вiдповiдно до норматиВно-правових aKTiB з охорони працi та колективних

У разi придбання працiвником ЗIЗ, мийних i знешкоджув€uIьних засобiв за
своi кошrти компенсувати Bci витрати на умовах, передбачених колективними
договорilми.

7.r|-|з- Забезпечувати безоплатно працiвникiв, зайнятих на роботах iз
в€l,жкими та шкiдливими умовами працi, молоком або рiвноцiнними харчовими
продуктiами в порядку, визначеному законодавством.

метеорологiчними умовами, зd
спецвзуттям та iншими засобами



7.'.Z.T4. ОРганiзовувати проходження навчання посадовими особами
П[iДПРИС:МСтв, якi безпосередньо пов'язанi з органiзацiею безпечного виконання

Р,ОбiТ. ГIРОводити перевiрку знань з питань охорони працi на Пiдприемствах
проводItти за )частю профспiлок.

7."2.|5. Визнавати право працiвникiв на вiдмову виконання доруlеноi
р,эботи:

- якщо виникJIа виробнича сиryацiя, небезпечна для його життя чи
з2lоров'я або життя чи здоров'я людей, якi його оточують, а також для
виробничого середовища чи довкiлля;

- ЯКЩО ЙОгО не забезпечено спецодягом, спецвзуттям чи iншими ЗIЗ
згiдно i:l встановленими нормами з вини Роботодавця.

7.,.3.l ).l!роФспulкu зооов язvюmься..
7.'.3.1. ЗДiйСНюВати громадський контроль за дотриманням роботодавцями

з€tконодавства про охорону працi, створенням безпечних i нешкiдливих умов
працi, l{€Lпежних виробничих та санiтарно-побутових умов, забезпеченням
працiвнlпкiв спецодягом, спецвзуттям, iншими засобами iндивiдуального та
кOлективного захисту.

7 .-\.2. За реЗультатами перевiрок стану охорони працi вносити
р<эботодавцям, державним органам управлiння i нагляду подання з цих питань.

7 .-\.З. ПРеДСтаВляти iнтереси членiв профспiлки пiд час вирiшеннrl питань
охорониt працi у випадка:(, визначених законодавством.

7.:|.4. IНфОрмувати працiвникiв про ik права i гарантii у сферi охорони
працi та змiни у законодавствi з охорони працi.

7 .,\.5. Брати участь:
- :F РОЗРОбЛеннi г€tлузевоi програми полiпшення стану безпеки, гiгiени

пlэацi та виробничого середовища;
- в опрацюваннi, прийняттi, переглядi та cкacyBaнHi нормативно-правових

arlTiB з охорони працi;
- в атестацii робочих мiсць за умовами працi та подавати пропозицiТ;
- у роботi комiсiй з перевiрки знань з охорони працi;
- J/ проВеденнi навчань, нарад, ceMiHapiB профактиву з питань охорони

- у заходах з охорони працi, якi проводить представник власника;
- )/ розсЛiдуваннi нещасних випадкiв i профзахворювань на виробництвi

та, надавати у разi потреби своi висновки.

17
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8. Соцiальнi гарантii', пiльгп та компенсацii
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8.1.1. Сприяти створеннЮ недержаВного пенсiйного фоr,ду з метою
здiйснеrrня недержавного пенсiйного забезпеченIUl працiвникiв гапузi.

8.1.2. Здiйснювати на Пiдприемствах обов'язкове страхування
працiвн,икiв згiдно i з законодавством УкраiЪи.

Рс:комендувати адмiнiстрацiям Пiдприемств, за рахунок коштiв
пiдприемств, здiйснювати добровiльне медичне cTpaxyBaHHjI та страхування
здоров'я на випадок хвороби працiвникiв за ix згодою.

8.1.3. Зберiгати i пiдтримувати роботу медичних пунктiв та медичних
закладiвl, якi дiють на Пiдприемств€lх, основних об'ектiв профiлактики та
вiдновлlэння здоров'я працiвникiв.

8.1.4. ЗДiйснювати заходи щодо органiзацiйного та фiнансового
забезпе,rеннЯ участi представникiв Пiдприемств у г€tлузевих та Всеукраiнських
спартакj[адах, оглядах-конкурсах колективiв художньоi самодiяльностi.

8.1.5. ЗДiйСНЮвати двiчi на piK аналiз стану тимчасовоi втрати
працездiатностi на Пiдприемств€lх та причин з€lхворюваностi. Вживати заlодiв
ш;одО зниженНя рiвнЯ захворюВаностi працiвникiв та зменшення втрат робочого
часу.

8.1.6. Не ДОПУскати змiн форIvr власностi, вiдчуження, перепрофiлювання,
лiквiдацii та передачi об'ектiв соцiально-культурного, медшIного та
спортивного призначення, що перебувають на бапансi Пiдприемств, без
погодж€)нш з трудовим колективом.

8.1.7. РекоменДуватИ ПiдприеМстваМ у рамкаХ колективних договорiв
р()зглян\/ти можливiсть запровадження пiльгового проlзду
транспо]ртом для працiвникiв i BeTepaHiB галузi та членiв ix сiмей.

8.|?.. Р обоmоdавцi зобов' язуюmься ;

8.:}.1. Забезпечувати згiдно з чинними нормативними актами
безкоштовним харчуванням при ка_гlорiйностi добового рацiону не менше нiж
3,5 тис. кк€Lп. з урахуванням норм споживчих бiлкiв, жирiв та вуглеводiв, що
необхiдrri для вiдновлення енерговитрат:

- пrрацiвникiв льотного та iнженерно-технiчного складу пiд час виконання
п<lльотiпl. При цьому суми, що спрямовуються на харчування членiв екiпажiв та
пllацiвнllкiв iнженерно-технiчного складу на борту лiтака пiд час виконання
п<lльотiвl, вiдносити до в€uIових витрат Пiдприемства i пiд час нарахування
добовиХ витраТ не зменшувати ikню суму на BapTicTb обов'язкового харчування
на борту, ПС;

- iнженерно-технiчний склад у разi виконання робiт iз технiчного
обслугоВуваннЯ пС пiд час авiацiйно-хiмiчних роботiт, у тому числi й за
меrItами краiЪи;
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- керiвникiв польотiв i диспетчерiв, якi безпосередньо здiйснюють УПР
пiд час черryвання.

У разi неможливостi забезпечення харчуванням Пiдпри€мство компенсуе
ВИТрати зазначеним категорiям працiвникiв на харчування за цiнами базового
аеРОПОРТУ. KoHKpeTHi розмiри витрат та порядок виплат на харчування
визначаються колективними договорами.

Порядок забезпечення безкоштовним харчуванням членiв екiпажiв ПС та
працiвнlакiв iнженерно-технiчного скJIаду на борту ПС в днi польотiв
ВItЗНача€ться Iнструкцiсю про органiзацiю безкоштовного харчування членiв
еlСiПаЖiв ПС та працiвникiв iнженерно-технiчного складу на борту ПС в днi
П<ЭЛЬОТiв та iншими нормативно-правовими актами MiHicTepcTBa
iнфрасцэуктури Украiни та .Щержавноi авiацiйноi служби Украihи.

лiкарськ:о-льотноi
ЗаtХВОРЮВаНнЯ ОДИН

лiкyванrrя, iнших
договорiах.

сертифiкацiйноi KoMicii за наявностi дiагнозу про

рц} на piK пiльговою гryтiвкою до санаторiю за профiлем

8.r|,.2. Забезпечувати льотний та диспетчерський склад за висновками

8.jl.З. За членами екiпажiв ПС, бортпровiдниками, диспетчерами, якi
ЗД(iЙСНЮють УПР, а також iнженерно-технiчними працiвниками, зайнятими
беЗПосередньо обслуговуванням ПС, усуненими тимчасово вiд виконаннJI

отримання висновку KoMicii, у разi вiдсутностi вини у зв'язку з

подiею, членам екiпажу, авiадиспетчерам, iнженерно-технiчним
виплачусться рiзниця мiж середньою заробiтною платою i

СЛУЖбОвих обов'язкiв у зв'язку з авiацiйною подiею або iнцидентом,
ЗбеРiГае'гЬся посадовий оклад до отримання висновку KoMicii з розслiдування
цiсi подii.

Пiсля
авlацlиною
пlrацiвнlлкам
ПOСаДОВ]иМ окладом за час, на який ix було усунено вiд виконання службових
обов'язк:iв.

8.r|..4. Забезпечувати членiв екiпажу ПС, працiвникiв, якi безпосередньо
ОбСЛУгоlзУЮть авiапасажирiв (клiентiв), а також авiадиспетчерiв, якi
безпосеllедньо здiйснюють УПР, фiрмовим одягом.

ФiРМОВий одяг повинен комплектуватися вiдповiдно до осiнньо-зимового
Tat ВеСНЯНО-ЛiТнього перiоду. Одяг та взуття мають бути виготовленi з

матерiалtiв, що вiдповiдають вимогам захисту органiзму вiд несприrIтливих
фrПКТОРiв Навколишнього середовища, та вiдповiдати BciM потребам екiпажу пiд
ч€lс трив €Lпих трансконтинент€Lпьних польотiв.

УПЛОВИ Забезпечення, строк використання та комплектацiя фiрмового
оlцгу визначаються колективними договорами.
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8.2,5. ВидiлятИ кошти на покращенЕя медичного обслуговування,

змiцнення здоров'я працiвникiв, оздоровлення дiтей працiвникiв, пРОВеДеНЕЯ

культурн,о-масових, спортивних та озлоровчих заходiв. обсяг коштiв на вказанi

цiлi виз]FIачаеться колективними договорами i не може бУти МеНШИМ За

визначен ий у попереднiх колективних договорЕlх.
8.2.6. Здiйснювати розподiл i використання коштiв на соцiальНО-

культурI]ti заходи спiльно з профспiлковими органами.

8.З . Профспiлкu зобов'язуюmься:

8.3.1. Сприяти проведенню оздоровлення, сiмейного вiдпочинкУ Та

лiкуванню працiвникiв, органiзацii оздоровлення дiтей у дитячих оЗДОРОВЧИХ

за]кладах.

8.З.2. Здiйснювати як представники застрахованих осiб здiЙснюваТИ

контролI) за правильним нарахуванням i своечасним наданням працiВНИКаМ

малерiаrrьного забезпечення та соцiальних послуг за окремиМи ВИДаМИ

за]г€tпьнообов'язкового державного соцiа_гtьного cTpaxyBaHHrI, ПРеДсТаВЛЯТИ

iн,гереси працiвникiв у комiсiях iз соцiалъного страхування.

8.З.3. Здiйснювати громадський контроль за дотриманням житловоГО Та

трудового законодавства, за об'ектами соцiальноТ сфери, забезпечеННЯМ

соцiа_гrьних гарантiй працiвникiв i надавати iM безкоштовно консультатиВНУ

дс)помогу з цих питань.
8.З.4. Постiйно вивчати потреби працiвникiв у соцiаrrьному захистi,

узаг€Lпьнювати i поширювати досвiд, який е у галузi з цих питань.

9. .Гарантii дiяльностi Профспiлок

9.1. Права Профспiлок визначаються Законом Украiни uПро професiйнi

спtiлки, Тх права та гарантii дiяльностi>, iншими законами УкРаiЪИ,

Гс:нералtьною та Галузевою угодами, статутами Профспiлок.
9 .2|. С mоро Hu d ом о вtдtuся :

9.r|,.|. Сприяти реаrriзацii прав та гарантiй дiяльностi Профспiлок,

установjIених законодавством, не допускати втручання в ii дiяльнiсть,
обмеження прав або перешкоджання ix здiйсненню.

9.r|..2. Iнформувати Сторони про призначення або звiльнення з посаД

кс:рiвнилliв Пiдприемств та профспiлкових органiв.
9.r|,.З. Проводити зустрiчi, консультацii на принципах соцiального

п€tртнер(этва. Iнформувати Профспiлки про плани i напрями розвитку гаrrУзi та

Пiдприемств, запрошувати представникiв Профспiлок для 1частi в нарадах,

за,сiданнях колегii з питань, що стосуються трудових, соцiально-економiчниХ
iHTepecilB працiвникiв галузi.

9.:Z.4. Брати участь у заходах Профспiлковоi Сторони на ix запрошення.
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9.2.5. Сприяти навчанню профспiлкового активу з питань охорони працi

за рахун(эк коштiв Пiдприемств.
9 .З . Мiнiнфрасmрукmурu з обов' язуеmься:

9.3.1. Розглядати проекти нормативно-правових aKTiB з питань, що
стос)aються трудових, соцiально-економiчних iHTepeciB працiвникiв гагlузi, з

урzlхуваЕtням пропозицiй Профспiлок. Своечасно доводити до вiдома CTopiH

прийнятi[ нормативно-правовi акти.

Здj[йснювати розгJlяд пропозицiй Профспiлок в установленому порядку.

9.4. Робоmоdавцi зобов'жуюmься:
9.4,.|. Надавати профспiлковим органам Пiдприемств безкоштовно:
- н,еобхiднi для ixHboi дiяльностi примiщення з обладнанням, опаJIенням,

освiтленням, прибиранням, охороною, засобами зв'язку дJIя постiйного
користуI}ання i в разi потреби - тр:шспорт;

- примiщення для проведенЕя профспiлкових зборiв (конференцiй), нарад

профспi;lкового активу;
- мtожливiсть розмiщення власноi iнформацii у примiщеннях i на територii

ПiLдприеlиств у доступних дJuI працiвникiв мiсцях;
- можливiсть використовувати наявнi на Пiдприемствах засоби

iнформа.цii, друкованi видання.
9.41.2. Забезпечити працевлаштування працiвникiв, звiльнених з роботи у

зв'язку з обранням ik до складу виборних профспiлкових органiв, пiсля

закiнчення TepMiHy iх повноважень на попередню роботу (посаду) або, за

згодою працiвника, на рiвноцiнну роботу (посаду), оплату навчаннJI або

перекв€LIIiфiкацii за рахунок коштiв Пiдприемств i не допускати ik звiльненнrl
протяголд року.

9.4l.З. На умовах колективних договорiв можуть проводитись заохочення
пllофспi,пкового активу за виконання обов'язкiв, пов'язаних iз реаlriзацiею
колектиI}них договорiв.

9.11.4. Забезпечувати безоплатний, безготiвковий збiр членських
профспi.пкових BHecKiB за наявностi письмових з€uIв членiв профспiлок
центраrriзовано через бухгалтерiю Пiдприемств зi свосчасним перерахуванням
зi(5раних BHecKiB на рахунки профспiлкових органiв у день виплати заробiтноi
пJIати в,установах банкiв на виплату заробiтноi плати.

9.Zt.5. Забезпечувати членiв виборних профспiлкових органiв
Пiдприемства та представникiв вищих профспiлкових органiв можливiстю
безпереrlrкодно вiдвiдувати та оглядати мiсця роботи на Пiдприемств€lх,
ОЗнаЙомлюватися з документами, що стосуються трудових прав та iHTepeciB
працiвнlлкiв.
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9.11.6. Надавати можливiсть Профспiлковiй CTopoHi перевiряти

розрахунки з оплати прачi та державного соцiагlьного стр€lхуванНя,

використання коштiв на соцiапьнi заходи i житлове булiвництво.

9.z1.7 . Щомiсячно вiдраrовувати кошти первинним профспiлковим

органiзацiям Пiдприемств на культурно-масову, фiзкультурну та оздоровчу

рсlботу в розмiрах, передбачених колективним договором, €L[e не менше нiж 0,З

вiдсотка фо"ду оплати працi Пiдприемств, з вiднесенням цих сум на ва-гtовi

витрати, а у бюджетнiй сферi - за рФryнок видiленЕя додаткових бюджетних
асигнувiлнь.

9.4.8. Надавати працiвникам Пiдприемств, що обранi до профспiлкових
органiв i не звiльненi вiд своiх виробничих чи службових обов'язкiв, вiльний
вiд робсlти час трива_rriстю не менше нiж 4 години на тиждень для виконання
громадських обов'язкiв в iHTepecax трудового колективу, участi в роботi
вIлборни:х профспiлкових органiв, а також додаткову вiдгryстку трив€LIIiстю до
6 каленlIарних днiв на час профспiлкового навчання iз збереженням середньоi

заробiтнrоi плати на умовах i в порядку, визначених колективними договорами.
9.,+.9. На запит Профспiлковоi Сторони надавати протягом семи

кirленда]рних днiв вiдповiднi документи, iнформацiю та пояснення, що
стосуються додержання законодавства про працю, умов Угоди i колективного

договору.
9.,1.10. Розглядати протягом семи кZLJIендарних днiв вимоги i подання

профспiлкових органiв щодо усунення порушень законодавства про працю,

у]иов Угоди i колективного договору, вживати невiдкладних заходiв щодо ix

усунення.
9 .:5 . Профспiлкu зобов'язуюmься :

9.:5.1. Поширювати на виборних та штатних профспiлкових працiвникiв
оlэганiзацiйних ланок профспiлок пiльги i гарантii, що передбаченi
колективними договорами.

10. Контроль за виконанням Угоди

1 с). 1. Сmоронu dомовuлuся:
1с|.1.1. Контроль за виконанням Угоди здiйснюе Спiльна комiсiя

пOвнова.жних представникiв CTopiH, якi вели переговори щодо if укладення
(да_rri - I(омiсiя).

Рс:зультати перевiрки зобов'язань Угоди оформлюються актом, який
дOводиться до вiдома CTopiH Угоди.

1С).1.2. Надавати повноважним представникам CTopiH на безоплатнiй
o,cHoBi iнформацiю та документи, необхiднi для здiйснення контролю за

в]иконанням Угоди.
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виявленню порушень виконанIIя Угоди заiнтересована в iх
ycyHeHHi Сторона письмово iнформуе iH-y Сторону про порушенЕя.

Взаемнi консультацii та рiшення KoMiciT з цього питання мае бути

проведеIIо та прийнято у двотижневий строк.

10.1.4. У разi потреби (невведення норм та положень Угоди, неукJIаденн;I

колектиЕ}ного договору, заборгованiсть iз виплати заробiтноi плати, тощо), за

згодою CTopiH, направляти на Пiдприемства Комiсiю з метою оцiнки ситуацii
на мiсця.к i н4дання необхiдноi допомоги.

10,1.5. Розглядати питанЕя щодо стану виконання Угоди не рiдше нiж
один раз на piK на спiльному засiданнi CTopiH, що укJI€tпи Угоду.

10.1.б. Рекомендувати роботодавцям i профспiлковим органаNI

Пiдприеlиств не рiдше нiж один раз на piK звiтувати в трудових колектив€lх про

викон€tн]ш умов колективних договорiв.

11,, Критерii оцiнки виконання положень Угоди

Пi,ц час розгляду стану виконання Угоди на засiданнях KoMicii за

пiдсумкzrми роботи за вiдповiдний звiтний перiод Сторони застосовують TaKi

оцiнки виконанЕя положень Угоди: ((виконано), ((виконуеться), (не виконано).
Тлумачення TepMiHiB оцiнок виконання положень Угоди та умов ix

застосування:
- (квикон€}но>) - ця оцiнка застосовуеться до положень iз фiксованим

термiнопд виконання або тих, якi сформульованi як завершена дiя, у разi ix

сформульованi як правило або принцип поведiнки CTopiH чи ix суб'сктiв
протягоIчr усього строку дii Угоди за умови здiйснення протягом звiтного
пс:рiоду вiдповiдних заходiв iз реаrriзацii цих положень;

- (<не виконано) - ця оцiнка застосову€ться до положень, якi виконано не

в повному обсязi або щодо яких не проводилася робота на час пiдбиття
пiдсумкiв Комiсiсю, iз з€Lзначенням причин ix невиконання.

12. Вiдповiдальнiсть CTopiH

Спцоронu dомовuttuся:
l2.1. Сторони, якi уклали Угоду, несуть безпосередню вiдповiда;rьнiсть за

виконання взятих зобов'язань згiдно iз законодавством Украiни.
|2.2. У разi невиконання на Пiдприемствi положень, норм i умов Угоди

за,спуховувати звiти керiвника Пiдприемства i голови первинноi профспiлковоТ
оllганiзацii на спiльному засiданнi CTopiH та приймати вiдповiднi рiшення щодо
вiдповiдапьностi посадових осiб.
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угода пiдписана у чотирьох примiрниках, якi зберiгаються у кожнот iз
CTopiH i мають однакову юридичну силу.

УГОДУ ШДПИСАЛИ:

вiд Сторони Органiв виконавчоi Вiд Сторони Профспiлок:
влади:

Професiйноi спlлки
краlни

М. Козич

20|7 р.

20|7 р.

К роботодавцiв

Президент
<Федерацiя

Всеукраiнськоi профспiлки
профспiлок авiапрацiвникiв

радiонавiгацii i зв'язку

. Смольський

профспiлки
авiацiйних

Голова
Tpalr

,о& 2017 р.

! А i-!;

"Бrш
Вiд Стоl)они Роботодавцiв:

iйноi спiлки - Асоцiацii
,т авiацiт Укратни

в. Рачительний

20|7 р.

ВсеукраТнськоi
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Додаток 1

до Галузевоi угоди на 2018 - 2020 роки
мiж MiHicTepcTBoM iнфраструктури
УкраiЪи, Федерацiею роботодавцiв
транспорту УкраiЪи та профспiлками
працiвникiв цивiльноi авiацii Украiни

МiНiМаЛЬнi коефiцiснти спiввhношень мiсячних посадовпх окладiв
працiвникiв загальнпх (паскрiзнпх) професiй до тарифноi ставки

робiтника першого розряду

Прluмimка: мiнiма.пъний мiсячний посадовий окJIад не нижче
встановлеFIого гIунктом 5.1.1. цiеТ Угоди.

Nb Найменування професiй мiнiмальнi
коефiцiенти

1.

Гардеробник,
примiщень,
швейцар

кур'ер, сторож,
прибирапьник

прибирагlьник виробничих
с.гryжбових примiщень, 1,0

2. агент з постачання,Ка.штелян, секретар-друкарка,
дi.тtовод, apxiBapiyc, експедитор 1,15

.l
J.

ОгIератор копiювальних та розмножув€uIьних машин,
сцэiлець, пожежник, телеграфiст III класу, радiооператор
III класу, друкарка II категорii, оекретар-стенографiстка,
ек(эпедитор транспортний, апаратник хiмiчного чищення
спrэцодяо, водiй самохiдних механiзмiв

|,з2

4.
Касир, комплектув€Lпьник ToBapiB, комiрник, вантажник,
оперц9р_ч{9д9IрФц1 II класу, радiооператор II класу 1,5 1

5.

коректор
класу,

засобiв

Старший касир, старший оператор, iнспектор,
(коригування TeKcTiB), телеграфiст I

ра;цiооператор I класу,оператор технiчних
коlптролю на безпеку

1,72

6.
Старший iнспектор, завiдувач: канцелярii, центр€Lльного
скJIаду, господаРства, бюрО перепусток, архiву,старший
оператор технiчних засобiв контролю на безпеку

l,95
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,Щодаток 2

до Галузевоi угодина2018 - 2020 роки
мiж MiHicTepcTBoM iнфраструктури
УкраiЪи, Федерацiею роботодавцiв
транспорту Украiни та профспiлками
працiвникiв цивiльноi авiацii УкраТни

пЕрЕлIк
доплат i надбавок до тарифних ставок i посадових окладiв

працiвникiв цивiльноi авiацii Украiни

Назва доплат i надбавок Розмiри доплат та надбавок

ДОПЛАТИ:
Зiл сумirцення професiй
(гIосад)

доплата одному працiвнику не обмежуються
максим€lпьним розмiром i встановлюеться в межах
eKoHoMii фонду заробiтноi плати за тарифною
ставкою i окладом сумiщуваноi посади працiвника

Зiл ро:}ширення зони
обслуговування або
збiльшення обсяry робiт

розмiр доплати одному працiвнику не
обмежусться i визначасться н€lJявнiстю eKoHoMii за
тарифними ставками i окладами, якi могли б
виплачуватися за умови дотримання нормативноi
чисельностi працiвникiв

За безпосередне
п]эоведення стажування
дJIя одержання допуску
до самостiйноi роботи на
пtэрiод стажування, якщо
Hil Пiдприемствi не
пtэредба,чено iншу
систему оплати за
проведення стажуваннrI,
або яtкщо це не
передба,чено

фyнкцiон€L[ьними
обов'язк:ами працiвника

для зайнятих технiчним обслуговуванням ПС
24О/о; для льотного складу - ЗOО/о; для iнженерно-
технiчних працiвникiв та позаштатних
диспетчерiв-iнструкторiв - 20% вiд встановленоi
тарифноi ставки (посадового окладу)

за викоrlання обов'язкiв
тимчасово вiдсутнього
пlrацiвнlлка

до 100% тарифноi ставки (окладу) вiдсутнього
працiвника

Зzr робсlту в важких i
шкiдливих та особливо
ваtжких i особливо
шкiдливих умовах працi

за роботу в важких i шкiдливих умовах працi - 4, 8
i 12 вiдсоткiв тарифноi ставки (окладу)
за роботу в особливо важких i особливо
шкiдливих умовах працi - 16, 20 i 24 вiдсотки
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тарифноТ ставки ( окладу)
для працiвникiв, якi виконують роботу в особливо
важких i особливо шкiдливих умовах працi на
борту ПС в польотi - до 24Yо вiд тарифноi частини
заробiтку та оплати за виконання роботи в
польотi;
для lнженерно-технlчних
безпосередньо зайнятих

працlвникlв
технiчним

обслуговуванням ПС - до lбО/о тарифноТ ставки
(посадового окладу);
для 1нженерно-технlчних працlвникlв

технiчнимбезпосередньо зайнятих
обслуговуванням ПС при виконаннi авiацiйно-
хiмiчних робiт до 24Оh тарифноТ ставки
(посадового окладу);
для iнженерно-технiчних працiвникiв постiйно
зайнятих обслуговуванням та експлуатацiею
засобiв зв'язку, навiгацii та спостереження (ЗНС) -
до \2О/о посадового окладу;
водiям спецмашин, обладнаних реактивною
установкою <BiTpoBi, тепловi, обдувнi> i
робiтникам по обслуговуванню цього обладнання
- до 24О/о вiд тарифних ставок (посадових окладiв)
за час роботи цiеi установки;
для працiвникiв, якi здiйснюють безпосередньо
УIР - до 24Yo посадового окладу

При обсlлуговуваннi ПС
i зайнятостi при цьому
неменш€: 50Yо робочого
часу

посадовi оклади i погодиннi тарифнi ставки
iнженерно-технiчних працiвникiв, безпосередньо
зайнятих обслуговуванням Пс, пiдвиц{уються на:
- |0% для ПС з г€вотурбiнними двиryнами;
- |5Yо для широкофюзеляжних ПС

За роботу в нiчний час (з
22.00 до 06.00 год. за
часом базового
аеропорrу)*

40% годинноi тарифноi ставки (посадового
окладу) за кожну годину роботи в цей час

За роботу у вечiрнiй час
- з 18.00 до 22.00 год.
(при багатозмiнному
режимi роботи,
починаючи з З-х
змiнного графiку роботи
на добу)'F

20Yо годинноi тарифноi ставки (окладу) за кожну
годину роботи в цей час

На перiод освоення
НОВИХ ]IOPM ТРУДОВИХ
затрат

пiдвищення вiдрядних розцiнок до ZО%,rарифни"
ставок - до 10%
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За керiвництво
бригадою

доплати диференцiюються заJIежно вiд
чисельностi робiтникiв у бригадi:
до5чол. -l0%;
вiд 5 до 10 чол. - l5%;
понад 10 чол. - 20%

За iнтенrэивнiсть працi до l2o/o тарифноi ставки (окладу)
За науко,вий ступiнь:
- кандидата наук
- доктора наук

- 15% посадового окладу;
-25% посадового окладу
доплата за науковий ступiнь кандидата або
доктора наук встановлюсться, якщо дiяльнiсть
працiвника за профiлем збiгаеться з наявним
ступенем. Пiдставою для встановлення цiеi
доплати с дипломи доктора i кандидата наук

НАДБАВКИ:
За високу професiйну
майстернiсть

диференцiйованi надбавки
(окладiв) робiтникiв :

2 розряду - 6%;
З розряду - |2О/о;
4 розряду - 16%;
5 розряду - 20% ;

до тарифних ставок

6 i бiльш високих розрядiв - 24%
За високi досягнення у
працi, за складнiсть у
роботi

до 50% посадового окладу

за виконання особливо
важливо'[ роботи на
певний T,epMiH

до 50% посадового окладу

Працiвнl{кам, якi
здiйснюrоть УПР

працiвникам I та II кJIасу, якi здiйснюють УПР,
посадовi оклади збiльшуються на 25% та |0%
вiдповiдно до посадового окладу диспетчера III
класу, а працiвникам I та II класу, якi
безпосередньо здiйснюють УПР, посадовi оклади
збiльшуються на 40% та 20Оh вiдповiдно до
посадового окладу диспетчера III класу

За клаlснiсть водiям
легкових i вантажних
автомобiлiв, автобусiв

водiям 2 -го класу - I0oA,
1 -го класу -25% встановленоТтарифноiставки,
посадового окладу
Прtuиimк4: доплата за класнiсть iншим категорiям
працiвникiв визначаеться у колективних
договорах згiдно з дiючою системою оплати працi
на даному Пiдцриемствi

за поlчеснi звання
УкраiЪи, СРСР, союзних

I
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республiк СРСР та
галузi:
(заслужений>>

<<почесний>>

20О/о ПОСаДОВОГО ОКЛаДУ
15Ой посадового окладу

(ставки заробiтноТ плати)
(ставки заробiтноi плати)

За спортивнi звання:
<заслужений тренер),
<<заслужений майстер
спорту),
<маЙстер спорту
мiжнародного класу>,
<<майстер спорту))

- 20% посадового окладу (ставки заробiтноТ
плати)

15Оlо посадового окJIаду (ставки заробiтноi плати)

- |0% посадового окладу (ставки заробiтноi плати)
За наявностi двох або бiльше звань посадовi
оклади (ставки заробiтноТ плати) працiвникiв
пiдвищуються за одним (вищим) званням.
Посадовi оклади (ставки заробiтноi плати)
працiвникiв Пiдприсмств пiдвищуються, якщо
дiяльнiсть працiвникiв за профiлем збiгасться з
наявним почесним або спортивним званням

I1iдприемства можуть самостiйно встановлювати в колективних
договорах замlсть цих двох доплат одну - за роботу в нiчну змiнlz, в якiй не
менше 50% робочого часу припадас на нiчний час.



посадового окладу Texнil(a
КатегорiI i посади працiвнпкiв Мiнiмальнi коефiцiенти

I. Технiкп загальнпх професiй
бlэз категорii 1,00

|,|4
1 категорii 1,30

II. Фахiвцi, професiопали загальнпх професiй (iнженери, екопомiстп,
бухгалтери, юристш, тощо)

1,3

\,42

1,56

|,,72

III. Начальникti
1,9

2,I
Прtuпimка:
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.Щодаток З

до Га-гrузевоi угоди на 2018 - 2020 роки
мiж MiHicTepcTBoM iнфраструктури
УкраiЪи, Федерацiсю роботодавцiв
транспорту Украiни та профспiлками
працiвникiв цивiльноi авiацii Украiни

]Иiнiмальнi коефiцiенти мiжквалiфiкацiйних (мiжпосадових)
спiввiдношень окладiв керiвникiв, професiоналiв, фахiвцiв Пiдпри€мств до

1. ПОсадовi оклади заступникаI\,r встановлюються на 5-25 вiдсоткiв менше
посадового окJIаду вiдповiдного керiвника (начальника).

ЩiЯ ЦЬОгО пункгу не поширюеться на заступникiв керiвника Пiдприемствц головних
бухгаlrтерiв.

2. ПОСадовi оклади заступникам керiвника Пiдпри€мства, головним бухгаlrтерам
встаIIовлюються у колективних договор€tх.

3. ЗГiДНО З пУнктом 5.1.4.Гаlrузевоi угоди мiнiмальний посадовий оклад TexHiKa без
категорii встановлюеться на piBHi не нижче тарифноi стtвки робiтника третього розряду,
тобто k: I,З2.

4. МiжкваlriфiкшдiйНi спiввiдНошення професiоналiв, фа"хiвцiв провiдних професiй
для Пiдприемств (командир Пс, диспетчер Упр, iнженер з технiчного обслуговування,
ремоЕтУ i дiагносТикl,r авiацiйноТ технiки, застоСуваннЯ авiацii в народному господарствi,
тощо, iнженер Рл та Рп) У зв'язку зi специфiкою виконуваних робiт кожним окремо
взятиМ ПiдприсМствоМ (обстryгоВув€lння пасокирiв, лiтакiв - аеропорти; експлуатацiя ПС

авiакомпаrrii; обспуговувttння повiтряного руху, тощо) встановлюються
ПiдприемстваI\{и carr,rocTiЙHo.
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,Щодаток 4

до Гаlrузевоi угодпна2018 - 2020 роки
мiж MiHicTepcTBoM iнфраструктури
Украiни, Федерацiею роботодавцiв
транспорту Украiни та профспiлками
працiвникiв цивiльноi авiацii УкраiЪи

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок i умовп виплати щомiсячноi винагородп за вислугу poKiB

працiвникам цпвiльно[ авiацii Украiни

1. Загальнi положення

1.1. Щим ПоложеннJIм визначаються порядок i умови виплати щомiсячноi
винагороди за вислуry poKiB у цивiльнiй авiацiТ Украiни.

1.2. ,Щане Положення розроблено вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про оплату
працЬ з метою заIсpiплення ква"пiфiкованих кадрiв та пiдвищення ix професiйноi
майстерностi i матерiапьноi зацiкавленостi у роботi на Пiдприемствах цивiльноТ
авiацii.

1.З. Ще Положення Угоди дiе безпосередньо i е обов'язковим для Bcix суб'екгiв,
що перебувають у сферi дii CTopiH, якi iT пiдписаJIи, в ToIrry числi на навча.гlьнi

закJIади, що мtlють ПС таlабо здiйснюють пiдготовку авiацiйного персонilлу.

2. Розмiр щомiсячпоi винагороди за вис.пугу poKiB

2.1. Винагорода за вислуry poKiB працiвникам системи Пiдприемств цивiльноi
авiацii Украiни (даlri - системи ЩА) вигrлачуеться зtшежно вiд стажу роботи в таких

розмiрах:
Стаж роботп, що да€ право
на одержанпя впнагородп

за виспугу poKiB

Розмiр щомiсячноi впнагороди у
вiдсотках до посадового окладу

(тарпфноi ставки)
понад 1 piK

понад З роки
понад 5 poKiB
понад 10 poKiB
понад 15 poKiB
понад 20 poKiB
понад 25 poKiB

5

10

15

20

25

30

40

2.2|,.Нарахування та виплата винагороди за вислугу poKiB провадяться щомiсяшя
за факги,rно вiдпрацьований час.
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3. Обчислення стажу роботи, який дас право на одержання щомiсячноi
винагороди за вислугу poKiB

3.1. Щомiсячна винагорода за вислугу poKiB у системi ЦА установлю€ться
зilJIежно вiд загального трудового стажу, що дае право на одержання винагороди за

вислугу poKiB i включас час роботи:
- у системi ЩА УкраТни та колишнього СРСР;
- на звiльнених посадах у профспiлкових органах працiвникiв цивiльноТ авiацii,

а також стаж роботи в органiзацiях (KpiM роботи у кооперативних та iнших
громадських органiзацiях), передбачених статтею 118 Кодексу законiв про працю
УкраТни;

З.2. Що стажу роботи, що дае право на одержання винагороди за вислугу poKiB у
ЩА, зараховуеться також:

- час дiйсноi строковоТ служби, якщо працiвник призваний на вiйськову службу
з Пiдприемств I]A i повернувся на Пiдприемство ЩА протягом трьох мiсяцiв пiсля
демобiлiзацii;

- час перерви у роботi, пов'язаноТ iз звiльненням за станом здоров'я в

результатi трудового калiцтва або через профзахворювання, якщо пiсля одужання
працiвник повернувся на роботу в систему ЩА;

- перiод вiдпустки по догляду за дитиною, наданоi вiдповiдно до чинного
законодавства;

- час навчання в аспiрантурах, докторантурах, на курсах пiдготовки,
перепiдготовки та пiдвищення квitлiфiкашiТ з вiдривом вiд виробництва, якщо до
направлення на навчання i пiсля його закiнчення працiвник був зайнятий на роботах у
системi ЩА;

- час навчання в аспiранryрах, докторантурах, на курсах пiдготовки,
перепiдготовки та пiдвищеннrl квitлiфiкацiТ з вiдривом вiд виробництва, якщо до
направлення на навчаннJI i пiсля його закiнчення працiвник був зайнятий на роботах у
системi I]A;

- час навчання в середнiх i вищих навчiulьних закJIадах, якщо працiвник до
вступу в навчальний закJIад працював на Пiдприсмствi ЦА i пiсля закiнчення
повернувся на робоry в систему ЩА.

З.З. Зарахування шрацiвникам ЦА стажу попередньоi роботи на iнших
Пiдприемствах до загального стажу роботи в ЩА, що дае право на одержаншI
винагороди за вислуry poKiB у l_{A, встановлюеться Пiдприемствами самостiйно у
колективних договорах та iнших розпорядчих документах.

4. Порядок обчислення i виплати щомiсячноi винагороди за вислуry poKiB

4.1. ВинагОрода за вислугу poKiB обчислюсться, виходячи з посадового окJIаду
(тарифноТ ставки) працiвника без урахування iнших надбавок i доплат.

У разi виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника щомiсячна
винагорода за вислуry poKiB обчислюсться з посадового окJIаду (тарифноi ставки)
за основною посадою.
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4,2. При виникненнi у працiвника права на одержання винагороди за висЛУГУ

poKiB протягом поточного мiсяця, перша виплата провадиться за час, вiдпрацьований

пiсля виникнення цього права.

4.3. Прачiвникам, у яких протягом календарного мiсяця виникло право на

пiдвиrцення розмiру винагороди за вислугу poKiB або змiнився посадовий ОКJIаД

(тарифна ставка), розмiр винагороди змiнюсться з моменту настання цього праВа.

4.4. Винагорода за вислугу poKiB ураховуеться пiд час обчислення середнього

заробiтку, який зберiгасться за працiвниками вiдповiдно до чинного законодавства на

час вiдпустки, за перiод тимчасовоТ непрацездатностi, у разi призначення пенсiй та в

iнших випадках.
4.5. Витрати на виплату винагороди за вислугу poKiB на Пiдприсмствах ЩА

вiдносяться до скJIаду ваJIових витрат платника податку та провадяться в межах

фонлу оплати працi.
В органах державного управлiння в га,rузi цивiльноТ авiацii, навчальних

закладах, що мають ПС, органiзацiях, установах та Пiдприемствах, що фiнансуються З

flержавного бюджету УкраiЪи, iз спецiальних коштiв, витрати на виплату винагороди

за вислугу poKiB tIровадяться в межах затвердженого кошторису та на умовах,
визначених у колекtивному договорi.

5. Порядок визначення трудового стдж}l який да€ право на виплату

винагороди за вислугу poKiB

5.1. Стаж роботи для виплати щомiсячноi винагороди за вислугу poKiB

визначаеться створеною на Пiдприемствi комiсiсю з питань установлення трудоВоГо

стажу (далi - Комiсiя), необхiдного для нарахуваннJI винагороди за вислугу poKiB.

Склад KoMicii затверджуеться керiвником Пiдприемства за rrогодженням iз

профспiлковим органом або iншим уповноваженим трудовим колективом органом iЗ

числа керiвних працiвникiв Пiдприемства (структурних пiдроздiлiв), працiвникiв

економiчних, юридичних, кадрових служб i представника профспiлкового органу.

5.2. Основним документом для визначення стажу роботи € трудова книжка.

Стаж роботи може бути пiдтверджений iншими документами вiдповiдноТ

форми за пiдписом керiвникiв Пiдприсмств, в яких працiвник працював певний час,

або якi с правонаступниками цих Пiдприемств.
5.3. Пiдтвердження стажу роботи, який дае право на виплату винагороди за

вислуry poKiB, свiдченнями свiдкiв не допускаеться.
5.4. Рiшення KoMicii про встановлення стажу роботи або його змiну

оформляються на кожного працiвника окремим протоколом i е пiдставою для видання

накtlзу про виплату винагороди за вислуry poKiB.

5.5. У разi незгоди працiвника з рiшенням KoMicii, BiH може оскаржити його

згiдно з чинним законодавством Украiни.
Скарги на рiшення KoMiciT розглядаються вищестоящим органом управлiнrrя,

до сфери якого входить Пiдприсмство ЩА разом з вiдповiдним профспiлковим

органом.
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Додаток 5

до Галузевоi угоди на 201 8 - 2020 роки
мiж MiHicTepcTBoM iнфраструктури
Украiни, Федерацiею роботодавцiв
транспорry Украiни та профспiлками
працiвникiв цивiльноi авiацii Украiни

Орiентовний перелiк
професiй i посад працiвникiв Пiдприемств

з ненормованим робочим днем

КерiвникИ Пiдприемств, ix заступники, помiчники ycix найменувань,

диIректори структУрних пiдроздiлiв та iх заступники,

головнi: iнженери ycix найменувань, бухга-птери, економiсти, експерти,

енергетики, конструктори, механiки, технологи та ix заступники.

Начальники та ix заступники структурних пiдроздiлiв, колон, майстерень,

дiльниць, бюро, тощо.

МайстрИ виробничоТ дiльницi, майстри контрольнi (дiльницi, цеху).

Фахiвцi (головнi, провiдний, старший).

IнженерИ та економiсти ycix спецiальностей, бухгалтери,

касири,iнспектори-ревiзори, юрисконсульти, механiки, енергетики,

МrОТеоРоЛоги, стаРшi викладачi, викладачi, перекладачi, ceKpeTapi, референти,

рtэференти з основноi дiяльностi.
Технiки ycix спецiа-гtьностей та категорiй.

Завiдувачi ycix найменувань.

Старшi : оператори, iнспектори.

Адмiнiстратори, архiварiуси, дiловоди.
старший диспетчер-iнспектор, старший диспетчер з центрування,

д.испетчер-iнспектор, диспетчер-iнспектор (регiональний), диспетчер з

центрування.

,Щиспетчери автоТранспорту, водii автотранспортних засобiв, автобусiв,

я,кi обслуговують Пiдприсмство.
медичнi працiвники: статистики медичнi, сестри медичнi (старшi сестри

мrедичнi), сестри-господинi, фельдшери (старшi фельдшери), ре€стратори
мгедичнi.

Пршиimка: Орiентовний перелiк може бути конкретизоваНИЙ Та

доповнений професiями i посадами, передбаченими в колективних договорах.
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Додаток 6

до Галузевоi угоди на 201 8 - 2020 роки
мiж MiHicTepcTBoM iнфраструктури
УкраiЪи, Федерацiею роботодавцiв
транспорту УкраiЪи та профспiлками
працiвникiв цивiльноi авiацii Украtни

Погодrrпнi cTaBKrr для оплатп працi
комашдпру (пiлоту) пс за налiт годпн за тппами Пс

Таблиця Jфl

злiтна маса Пс
Тпп ПС

коефiцiенти для розрахупку погодпнних ставок

для оплатш за rrалiт годин вй окладу (ставки)

працiвпrrка 1 тарифного розряду едпноi
таршфноi сiтки

,Що l тонни,
нАРП-t, К-10, iншi

0,074,22

Понад l тонну,
Як-l8Т, Як-52, ДА-40, ДА-42,
Ан-2, Л-410, iншi

0,09 _ 0,3l

Таблиця Ns2

Тип ПС Коефiшiептш для розрахунку погодпнппх ставок

для оплатп за налiт годин вiд окладу (ставкп)

працiвника 1 тарифного розряду едппоi
тарифноi сiтки

MI-8MTB 0,22-0,зз

MI-8 0,18-0,28

MI-2 0,15-0,19

АК-1-3, Robinson-22 0,10-0,13


