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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Колективний договір укладений між представником Власника
(далі Роботодавець) в особі Генерального директора і трудовим колективом
ПРАТ «МК«АЗОВСТАЛЬ», який представляє ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПМГУ
МК «АЗОВСТАЛЬ» (далі Профком).
1.2. Колективний договір укладений на основі чинного законодавства України та
прийнятих Сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових,
соціально-економічних відносин та узгодження інтересів трудового колективу і
Роботодавця.
1.3. Положення Генеральної, Галузевої, Регіональної угод діють безпосередньо
і є обов’язковими для виконання на підприємстві в разі підписання їх посадовою
особою, яка має повноваження підписувати вищевказані Угоди від імені Роботодавця.
1.4. Проєкт Колективного договору розробляється Робочою комісією, затвердженою
спільною постановою Генерального директора і профспілкового комітету відповідно
до Порядку, затвердженого Генеральним директором і профспілковим комітетом.
1.5. Колективний договір приймається на Конференції трудового колективу.
1.6. Дія Колективного договору поширюється:
- на всіх працівників, які перебувають у трудових відносинах з підприємством;
- на працівників, обраних на штатні посади ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПМГУ
МК «АЗОВСТАЛЬ».
1.7. Взаємини з пенсіонерами «АЗОВСТАЛІ», штатними працівниками профкому,
членами визнаних громадських об’єднань та організацій регулюються окремими
угодами.
1.8. Виконання зобов’язань і заходів колективного договору забезпечено
фінансуванням відповідно до бізнес-плану.

2. РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ
Роботодавець зобов’язується:
2.1. Забезпечити організацію виконання основних напрямків діяльності комбінату,
визначених Наглядовою радою, згідно із затвердженими планами (бюджетами),
підвищення ефективності виробництва, стабілізацію обсягів випуску продукції з
урахуванням попиту на неї на традиційних і нових ринках збуту.
2.2. Забезпечувати виробництво необхідними якісними матеріально-технічними
ресурсами.
2.3. Проводити технічну політику, спрямовану на вдосконалення технологічних
процесів, впровадження нової техніки і передових технологій, рацпропозицій та
винаходів.
2.4. Новоприйнятих працівників знайомити під розпис з основними нормативними
документами, що регламентують діяльність підприємства (правилами внутрішнього
трудового розпорядку, колективним договором, умовами трудового договору та ін.).
2.5. Інформувати трудовий колектив про підсумки роботи і перспективні плани
розвитку підприємства і його структурних підрозділів на змінно-зустрічних і робочих
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зборах у трудових колективах, на сторінках періодичного видання підприємства.
2.6. Надавати профспілковому комітету інформацію про економічний і фінансовий
стан комбінату в межах державних форм статистичної звітності та іншу інформацію,
передбачену чинним законодавством.
2.7. У разі зниження обсягів виробництва, оптимізації виробництва, що тягнуть за
собою скорочення штатної чисельності персоналу:
- переводити працівників, за їх згодою і з урахуванням кваліфікації, на інші
ділянки, в інші підрозділи, на роботи з благоустрою території комбінату;
- надавати працівникам можливість підвищення кваліфікації, навчання необхідним
для підприємства професіям зі збереженням середньої заробітної плати;
- надавати можливість, з урахуванням інтересів виробництва і дотриманням
вимог законодавства про працю, встановлення графіка роботи з неповним
робочим тижнем або неповним робочим днем, зміною змінності роботи, з
оплатою пропорційно відпрацьованому часу або залежно від норм виробітку;
- надавати працівникові за його заявою щорічну відпустку в період, не
передбачений графіком відпусток, а також відпустки без збереження заробітної
плати відповідно до чинного законодавства.
2.8. Продовжити роботу по впровадженню системи відносин з працівниками
відповідно до вимог міжнародного стандарту SA 8000: «Соціальна відповідальність»
в частині, що не суперечить чинному законодавству».
2.9. У разі передачі підприємством частини функцій (робіт, послуг) іншим
підприємствам, з якою пов’язано переведення працівників, вживає всіх можливих
і залежних від нього заходів щодо забезпечення включення у договори, які
укладаються в цьому випадку з іншими підприємствами, пунктів по збереженню
протягом одного року працівникам, що переходять в інші підприємства, умов оплати
праці та її середньомісячного рівня, які вони мали на підприємстві, який здійснив
таку передачу.
Профспілковий комітет зобов’язується:
2.10. Сприяти Роботодавцю в реалізації заходів, спрямованих на підвищення
ефективності роботи підприємства, в т.ч. зміцнення трудової дисципліни, зниження
матеріало- та енергоємності, раціональне використання всіх ресурсів.
2.11. Проводити роботу по формуванню у працівників свідомого ставлення до
збереження матеріалів, інструменту, обладнання та інших матеріальних цінностей
підприємства.
Члени трудового колективу зобов’язані:
2.12. За умови забезпечення сировиною, матеріалами та енергоносіями виконувати
виробничі завдання у встановлені строки, якісно і з найменшими витратами,
забезпечувати безаварійну стабільну роботу обладнання.
Відповідальні за виконання розділу:
від Роботодавця:

Генеральний директор, директор фінансовий, директори по напрямках
і їх заступники, начальники управлінь, головні фахівці, начальники
структурних підрозділів.

від трудового колективу: Голова профспілкового комітету, голови цехових комітетів профспілки.
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3. РЕЖИМ РОБОТИ, РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ
Сторони домовились:
3.1. Для працівників комбінату встановлюється 5-денний 40-годинний робочий
тиждень з двома вихідними днями. У безперервно діючих структурних підрозділах,
де за умовами виробництва не може бути дотримана щоденна або щотижнева
тривалість робочого часу, встановлюються графіки з підсумованим обліком
робочого часу із зазначенням облікового періоду. Для професій і посад, перелік яких
затверджений наказом від 31.10.07 № 362, встановлюється скорочений робочий
тиждень.
3.2. Час роботи і відпочинку працівників комбінату регламентується затвердженими
та погодженими з профспілковим комітетом графіками роботи і відпочинку, що
розробляються з урахуванням вимог законодавства.
3.3. У разі зниження обсягів виробництва (робіт) для працівників можуть
встановлюватися нові графіки роботи з неповним робочим днем, зміною змінності
роботи за погодженням з профспілковим комітетом комбінату, з дотриманням
законодавства України.
3.4. Роботодавець надає головам цехових комітетів профспілки 8 годин на тиждень
(сумарно) зі збереженням середньої заробітної плати для виконання громадських
обов’язків.
3.5. Чергування працівників у вихідні та святкові дні узгоджується з профспілковим
комітетом і компенсується наданням іншого дня відпочинку тієї ж тривалості, що і
чергування, протягом найближчих 10 днів.
3.6. Надавати працівникам щорічні оплачувані відпустки відповідно до Закону
України «Про відпустки» та графіком відпусток, складеним щорічно до 01 вересня.
Не пізніше, ніж за два тижні письмово повідомляти працівника про дату початку
відпустки.
Тривалість основної відпустки для всіх працівників комбінату встановлюється
не менше 24 календарних днів; для промислово-виробничого персоналу основна
відпустка збільшується за кожні відпрацьовані два роки на 2 календарних дні, але
не більше 28 календарних днів.
Графік відпусток за погодженням з цеховим комітетом профспілки затверджувати
керівникам структурних підрозділів та, як правило, щорічні відпустки працівнику
чергувати за порами року. Графік відпусток вивішувати до 01 жовтня в доступному
для ознайомлення місці.
3.7. Додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці надавати
працівникам в календарних днях відповідно до Постанови КМ України від 17.11.1997
року № 1290 та розпорядженням заступника директора з мотивації, яка затверджує
Перелік професій і посад працівників структурних підрозділів комбінату, яким
встановлюється додаткова відпустка і доплата за роботу зі шкідливими і важкими,
особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за результатами атестації
робочих місць.
3.8. Надавати працівникам з ненормованим робочим днем щорічну додаткову
відпустку, відповідно до списку (Додаток №3).
Роботодавець зобов’язується:
3.9. Обов’язкове професійне навчання, навчання другій професії, підвищення
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кваліфікації та навчання з охорони праці за рахунок коштів комбінату, проводити в
робочий час з відривом від виробництва зі збереженням середньої заробітної плати.
3.10. Дотримуватися чинного законодавства України про працю, норми, встановлені
цим Колективним договором.
3.11. Забезпечувати необхідні умови для виконання членами трудового колективу
внутрішнього трудового розпорядку, посадових (робочих) інструкцій.
3.12. Працівникам, які отримали попередження про звільнення за скороченням
чисельності або штату працівників, надавати за їхніми заявами в робочий час 1
раз в тиждень можливість пошуку іншої роботи з оплатою 2/3 тарифної ставки
(окладу) за час відсутності на робочому місці. Роботодавець зобов’язується
надавати працівникам, які отримали не пізніше, ніж за 2 місяці попередження про
звільнення, відпустку без збереження заробітної плати для пошуку нового місця
працевлаштування в межах, встановлених ст.84 КЗпП
Профспілковий комітет зобов’язується:
3.13. Здійснювати своїми засобами контроль дотримання правил внутрішнього
трудового розпорядку, чинного законодавства України про працю.
3.14. Проводити роботу по формуванню у працівників свідомого ставлення до
раціонального використання робочого часу.
Відповідальні за виконання розділу:
від Роботодавця:

Директор з персоналу та адміністрації, заст. директора-начальник УМП,
заст. директора - начальник УПтаРП, начальники структурних підрозділів
п.п. 3.1. - 3.12.

від трудового колективу:

Голова профспілкового комітету, голови цехових комітетів профспілки
п.п. 3.13. - 3.14.

4. ОПЛАТА І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
Сторони домовились:
4.1. Оплата праці працівників комбінату здійснюється на підставі оцінки посад
відповідно до затвердженої спільною Постановою Генерального директора і
профспілкового комітету тарифної сітки , що включає розряди на оплату (грейди) і
відповідні їм схеми окладів.
4.2. На комбінаті застосовуються такі системи оплати праці: погодинна, погодиннопреміальна, контрактна.
4.3. Мінімальна заробітна плата працівника повинна бути не менше розміру,
встановленого законодавством.
4.4. Збільшити частку працівників, яким нараховано заробітну плату в розмірі трьох
і більше прожиткових мінімумів працездатної особи.
Роботодавець зобов’язується:
4.5. Підвищувати оклади працівників відповідно до спільної Постанови Генерального
директора і профспілкового комітету, з урахуванням підвищення ефективності
виробництва.
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4.6. Регулювання фондів оплати праці структурних підрозділів і суспільства в
цілому здійснювати відповідно до Положення про оплату праці та преміювання.
4.7. Преміювання за основні результати праці, додаткове стимулювання
працівників здійснювати в межах частини коштів, передбачених на ці цілі
плановим фондом оплати праці. При цьому величина коштів, спрямованих на
виплату премій, заохочувальних виплат, знаходиться в прямій залежності від
результатів господарської діяльності підприємства.
4.8. Доплати та надбавки встановлювати відповідно до Переліку доплат та
надбавок, встановлених Положеннями, узгодженими з профспілковим комітетом
(Додаток 1).
4.9. У випадках вимушених простоїв оплату трудящим здійснювати:
- з розрахунку 100% окладу присвоєного розряду з оплати (тарифної ставки),
якщо працівник перебуває на робочому місці в очікуванні роботи;
- з розрахунку 75% окладу присвоєного розряду з оплати (тарифної ставки)
при виході працівника на роботу і відправлення його додому через відсутність
роботи;
- з розрахунку 2/3 окладу присвоєного працівникові розряду з оплати (тарифної
ставки) при невиході працівника на роботу до особливого розпорядження;
- по виконуваній роботі, але не нижче середньої заробітної плати за основним
місцем роботи при переведенні за згодою працівника на іншу роботу не за
фахом або кваліфікації всередині комбінату та за умови виконання встановленої
норми виробітку (встановленого завдання);
- відповідно до об’єму виконаних робіт при переведенні за згодою працівника
на іншу роботу не за фахом або кваліфікації всередині комбінату і невиконанні
норми (завдання) з вини працівника.
4.10. Кожному працівникові комбінату не пізніше дня виплати заробітної плати
видавати розрахунковий лист, в якому відображати кількість відпрацьованого часу,
всі види нарахувань і утримань, а також суми до виплати.
4.11. Регулярно здійснювати виплату заробітної плати в робочі дні два рази на
місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не
пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Якщо
день виплати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна
плата виплачується напередодні відповідно до затвердженого графіка.
4.12. Переглядати діючі норми виробітку (за погодженням з профкомом) в міру
впровадження організаційно-технічних заходів, які забезпечують зростання
продуктивності праці, а також при виявленні застарілих норм. У період освоєння
нової технології виробництва (нових агрегатів, нових видів продукції), який
визначається наказом по комбінату, встановлювати тимчасові норми виробітку
(часу) і розцінки на термін до 3-х місяців.
4.13. Забезпечити своєчасне інформування працівників про причини перегляду
норм праці та роз’яснення щодо умов застосування нових норм.
Профспілковий комітет зобов’язується:
4.14. Здійснювати своїми засобами контроль за виконанням на підприємстві
чинного законодавства України про працю в частині оплати праці, цього
Колективного договору, розподілом і правильним використанням коштів фонду
оплати праці і фондів заохочень за системами преміювання.
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Відповідальні за виконання розділу:
від Роботодавця:

Директор фінансовий, директор з персоналу та адміністрації, заст. директора
- начальник УМП, начальники структурних підрозділів п.п. 4.1. - 4.13.

від трудового колективу: Голова профспілкового комітету, голови цехових комітетів профспілки п. 4.14.

5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ
Роботодавець зобов’язується:
5.1. Здійснити виконання заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці,
запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій
і пожеж (Додаток 2а «План комплексних заходів з охорони праці по досягненню
нормативів безпеки». Додаток 2б «План комплексних заходів з охорони праці по
досягненню нормативів безпеки в 2013р.». Додаток 2в «План комплексних заходів
з охорони праці по досягненню нормативів безпеки в 2014р.». Додаток 2г «План
комплексних заходів з охорони праці по досягненню нормативів безпеки в 2015р.».
Додаток 2д «План комплексних заходів з охорони праці по досягненню нормативів
безпеки в 2016р.». Додаток 2е «План комплексних заходів з охорони праці по
досягненню нормативів безпеки в 2017 р.». Додаток 2ж «План комплексних заходів
з охорони праці по досягненню нормативів безпеки в 2018 р.» Додаток 2з «План
комплексних заходів з охорони праці по досягненню нормативів безпеки в 2019 р.».
Додаток 2і «Комплексні заходи щодо досягнення нормативів безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання
випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій і пожеж у
2020 році». Додаток 2к «Комплексні заходи щодо досягнення нормативів безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони
праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань,
аварій і пожеж у 2021 році»).
5.2. Фінансування витрат на охорону праці здійснюється роботодавцем. Ці витрати
становлять не менше 0,6% від суми реалізованої продукції і відносяться на витрати,
передбачені чинним законодавством.
5.3. Забезпечити проведення вхідного контролю якості спецодягу, спецвзуття, інших
засобів індивідуального захисту і мила, що надходять, відповідно до встановленого
на комбінаті порядку за участю представника профспілкового комітету.
5.4. Забезпечити безкоштовно працівників, які виконують роботи з забрудненням,
рідким милом, захисними пастами і кремами. Забезпечити умивальники буфетів,
їдалень, медпунктів і туалетів дозаторами з рідким милом для миття рук, або за
заявками окремих структурних підрозділів забезпечити видачу працівникам
комбінату безкоштовно на руки мила по 400 грам на одного працюючого в місяць.
Списки осіб, які мають право на отримання мила, підписуються керівником підрозділу
і узгоджуються з профспілковим комітетом структурних підрозділів. Згідно заявок
підрозділів забезпечити умивальники для миття рук милом з розрахунку 800 грам на
місяць на кожен умивальник.
5.5. Для виконання працівниками комбінату прямих посадових обов’язків у
фактичних умовах праці видавати 2 комплекти основного спецодягу на два строки
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носіння. Основним спецодягом вважати:
- для робітників, зайнятих на вогневих роботах і на гарячих ділянках робіт
(горновий, сталевар, електрозварник, різальник тощо) - штани від підвищених
температур, іскор і бризок розплавленого металу;
- для робітників, зайнятих на роботах з агресивними середовищами (апаратники
тощо) - костюм КЛС;
- для робітників зайнятих на роботах, пов’язаних з загальновиробничими
забрудненнями (слюсар, електромонтер тощо) - костюм бавовняний.
Спецвзуття та інші ЗІЗ видавати відповідно до встановленого на комбінаті порядку
забезпечення працівників комбінату спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ.
5.6. З метою забезпечення рівня захисту працівників від передбачуваних небезпек
забезпечувати працівників додатково, понад встановлені норми засобами
індивідуального захисту на підставі аргументованих обґрунтувань, узгоджених з
УОП та ПБ та профспілковим комітетом комбінату.
5.7. За рахунок коштів підприємства (відповідно до затвердженого графіку)
здійснювати прання, хімчистку та ремонт спецодягу.
5.8. Враховувати та реалізовувати зауваження і пропозиції громадських інспекторів
і комісій з охорони праці. Щотижня на нарадах в цехах підприємства за підсумками
роботи за минулий тиждень розглядати виконання зауважень і пропозицій.
5.9. Звільняти зі збереженням середнього заробітку громадських інспекторів з
охорони праці, голів цехових комітетів профспілки та членів комісії з охорони праці
комбінату:
-на один день на місяць для виконання покладених на них обов’язків і навчання
питанням охорони праці;
-для участі в комісії з розслідування нещасних випадків на виробництві.
5.10. Трудящих підприємства, зайнятих на роботах зі шкідливими хімічними
речовинами («Перелік хімічних речовин ...», затверджений наказом МОЗ СРСР
№4430-87 від 04.07.1987 р), згідно із затвердженими списками професій і посад (на
підставі атестації робочих місць), безкоштовно забезпечувати молоком з розрахунку
0,5 літра за зміну незалежно від її тривалості і концентрації шкідливих речовин
в дні фактичної зайнятості працівника. Працівники інших професій, фактично
зайняті (за розпорядженням керівника структурного підрозділу) протягом повної
зміни на ділянках зі шкідливими умовами праці або зі шкідливими речовинами,
забезпечуються молоком в цю робочу зміну. Працівникам, які контактують із
неорганічними сполуками свинцю, крім молока, видавати яблучний сік, з розрахунку
250 грамів на зміну, незалежно від її тривалості, в дні фактичної зайнятості
працівників на роботах зі шкідливими умовами праці.
5.11. Видавати лікувально-профілактичне харчування в натуральному вигляді
працівникам лабораторії радіоактивних ізотопів і служби радіаційної безпеки,
бункерувальникам доменних печей доменного цеху в дні фактичної зайнятості за
відпрацьовану зміну в сумі, яку встановлено Постановою Генерального директора і
профспілкового комітету комбінату.
5.12. Працівникам, які перебувають на диспансерному обліку по захворюванню
«туберкульоз», виплачувати додатково два рази на рік (навесні і восени) доплату
на оздоровлення в дні фактичної зайнятості за відпрацьовану зміну в розмірах, що
встановлюються спільною Постановою генерального директора та профспілкового
комітету.
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5.13. Забезпечити утримання службових приміщень та санітарно-побутових
пристроїв (лазень, кімнат, кімнат відпочинку і прийому їжі, кімнат особистої гігієни
жінок тощо) підрозділів комбінату і об’єктів соцкультпобуту в належному стані.
5.14. Забезпечувати постійний передзмінний (передрейсовий) медичний контроль
водіїв і працівників, які експлуатують транспортні засоби.
5.15. Організувати за рахунок підприємства проведення попереднього (при
прийомі на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних
оглядів і обов’язкових щеплень всіх категорій трудящих в передбачених чинним
законодавством випадках згідно із затвердженим графіком, виключивши при цьому
їх проходження в неробочий час. Працівник, який ухиляється від проходження
обов’язкового медичного огляду та обов’язкових щеплень, притягується до
дисциплінарної відповідальності і відсторонюється від роботи без збереження
заробітної плати згідно із Законами України «Про охорону праці» та «Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».
5.16. Працівнику, який пройшов медичний огляд (в тому числі наркологічний і
психіатричний) в неробочий час, одноразово компенсувати витрачений час наданням
додаткового оплачуваного часу відпочинку, але не більше однієї робочої зміни.
5.17. Організувати роботу оздоровчих пунктів в т.ч. цілодобову за нормами, виходячи
з кількості працівників комбінату. Забезпечити їх обладнанням і медикаментами
першої необхідності. За заявками цехів забезпечувати структурні підрозділи
аптечками першої медичної допомоги і не рідше одного разу на місяць поповнювати
їх медикаментами.
5.18. Розпорядженням керівника структурного підрозділу підприємства закріпити за
кожним працівником конкретне обладнання, пристосування, інструмент і частину
території робочого місця для постійного утримання в справному, безпечному стані,
приймання та здачі їх по зміні.
5.19. Для вирішення питного режиму в структурних підрозділах комбінату,
забезпечити безперебійне постачання газованою, солоною водою працівників
гарячих цехів і виробничих ділянок і якісною питною водою працівників інших
підрозділів, а також - наявність чаю в зміну в кількості з розрахунку 5 г (сухого) чаю
на людину при 8-годинній зміні і 7,5 г - при 12-годинній зміні в місцях загального
користування.
5.20. Для оперативної організації і фінансування похорону загиблого внаслідок
виробничої травми на комбінаті за розпорядженням начальника підрозділу
призначається комісія з похорону, голова якої в бухгалтерії комбінату отримує
під звіт гроші для організації та проведення похорону з наступним звітом у
встановленому законом порядку. Витрати на ритуальні послуги при похованні
загиблого відшкодовуються комбінату за рахунок Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.
Сума витрат на похорони не повинна перевищувати «Розмірів витрат на похорони»,
затверджених ФСС НВВ та ПЗ.
При перевищенні суми фактичних витрат на похорони граничних витрат на
поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг, що затверджуються
Постановою ФСС НВВ та ПЗ, фінансування різниці здійснювати за рахунок коштів
комбінату.
5.21. За потреби здійснювати разові додаткові грошові виплати членам сім’ї
загиблого на виробництві працівника.
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5.22. За потреби надавати допомогу в працевлаштуванні дітей загиблих на
виробництві працівників (батька чи матері).
5.23. Оплачувати в розмірі 100% тарифної ставки встановленого розряду (окладу)
час, якщо працівник в робочі дні за графіком його роботи і на підставі офіційного
запиту на ім’я Генерального директора викликається на МСЕК для підтвердження
групи інвалідності по трудовій травмі або профзахворювання, або за пред’явленням
довідки про проходження МСЕК.
5.24. Щорічно укладати договір на медобслуговування працівників відповідно до
чинного законодавства.
5.25. Якщо нещасний випадок стався внаслідок невиконання потерпілим вимог
нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги за рішенням
комісії з питань охорони праці комбінату «АЗОВСТАЛЬ» може бути зменшений
згідно з таблицею №1, але не більше ніж на 50%.
Таблиця 1

КРИТЕРІЇ
визначення відсотка вини потерпілого від нещасного випадку на виробництві
для визначення розміру одноразової допомоги
№ п/п

Вид вини потерпілого

1

Первинне порушення вимог нормативних актів з охорони праці, що
проявилось в неуважності або необережності працівника

2

Незастосування наданих засобів індивідуального захисту, передбачених
нормативними актами з охорони праці:
- первинне
- свідоме повторне (підтверджене наказом, розпорядженням роботодавця,
іншими документами)

3

Первинне свідоме порушення вимог нормативних актів
з охорони праці під час обслуговування об'єктів та виконання робіт
підвищеної небезпеки

4

Неодноразове свідоме порушення вимог нормативних актів з охорони
праці, правил безпеки (підтверджене наказом, розпорядженням
роботодавця, іншими документами), яке призвело до створення виробничої
ситуації, небезпечної для життя і здоров'я потерпілого або для оточуючих
його людей.

5

Виконання роботи в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння,
токсикологічного отруєння, не обумовлених виробничим процесом.

Відсоток
провини
до 10%

до 20%
до 40%

до 25%

до 50%

до 50%

Профспілковий комітет зобов’язується:
5.26. Здійснювати громадський контроль за створенням здорових і безпечних
умов праці, станом виробничого та навколишнього середовища, дотриманням
законодавства з охорони праці.
5.27. Брати участь:
- у розробці програм, положень, локальних нормативних актів з питань охорони
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праці на підприємстві;
- в організації навчання працівників з питань охорони праці;
- у проведенні атестації робочих місць, за результатами якої вносити пропозиції
щодо поліпшення умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення
працівників, надання їм відповідних пільг і компенсацій;
- у розслідуваннях нещасних випадків, професійних захворювань, аварій,
складанні актів про нещасні випадки на виробництві, готувати власні висновки
і пропозиції, представляти інтереси потерпілих в судах;
- у проведенні перевірок знань посадових осіб з охорони праці.
Відповідальні за виконання розділу:

від Роботодавця:

Генеральний директор п.5.2.
Директор з ОП, ПБ та екології, директора за напрямками, головні фахівці, начальники
структурних підрозділів п.5.1.
Директор комерційний, заст. директора з соціальних питань, директор з ОП, ПБ та
екології, начальники структурних підрозділів п.п. 5.4., 5.19.
Директор фінансовий, директор комерційний п. 5.5.
Директор фінансовий, директор комерційний, директор з ОП, ПБ та екології п. 5.6.
Директор фінансовий, директор з ОП, ПБ та екології п. 5.21.
Директор з ОП, ПБ та екології, начальники структурних підрозділів п.5.25.
Директор фінансовий, головний бухгалтер, начальники структурних підрозділів п. 5.20.
Заст. директора з соціальних питань, директор фінансовий п.5.24. Начальник РГВ,
начальники структурних підрозділів п.5.7.
Начальники структурних підрозділів п.п. 5.8., 5.18.
Директор з персоналу та адміністрації, директор з ОП, ПБ та екології, начальники
структурних підрозділів п. 5.9.
Заст. директора з соціальних питань, головний бухгалтер, директор з ОП, ПБ та
екології, начальники структурних підрозділів п.п. 5.10., 5.11.
Заст. директора - начальник УМП, головний бухгалтер п.5.12.
Заст. директора з соціальних питань, начальники структурних підрозділів п.5.13.
Заст. директора з соціальних питань, заст. директора з транспорту п. 5.14.
Директор з персоналу та адміністрації, начальники структурних підрозділів п.п. 5.15,
5.16., 5.22, 5.23.
Заст. директора з соціальних питань, директор комерційний, начальники
структурних підрозділів п.5.17.

від трудового
колективу:

Голова профспілкового комітету, голови цехових комітетів профспілки
п.п. 5.3., 5.4., 5.6., 5.9., 5.20., 5.21., 5.25., 5.26., 5.27.

6. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ, ПІЛЬГИ І КОМПЕНСАЦІЇ
Роботодавець зобов’язується:
6.1. Щомісяця перераховувати профкому 1/12 коштів, передбачених на культурномасову, фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірі на рік не менше 0,5% від
фонду оплати праці.
6.2. Забезпечити утримання дитячого оздоровчого табору «Сєвєрний», санаторіюпрофілакторію «Азовсталець», Палацу культури комбінату відповідно до
затверджених кошторисів.
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6.3. Здійснювати одноразову виплату при звільненні працівника за власним
бажанням на пенсію (вперше) в залежності від стажу роботи в галузі, виходячи з
середньої заробітної плати в порядку і строки, передбачені Положенням:
- при стажі роботи від 7,5 до 15 років - середньомісячної заробітної плати;
- при стажі роботи від 15 до 20 років - двомісячної заробітної плати;
- при стажі роботи від 20 років і більше - тримісячної заробітної плати;
- при стажі роботи до 7,5 років за інвалідністю загального захворювання середньомісячної заробітної плати.
але не більше 60 000 (шістдесяти тис. грн.).
Стаж роботи визначати відповідно до Положення.
6.4. Оплату праці працюючим у професійне свято «День працівників металургійної
та гірничодобувної промисловості» здійснювати в подвійному розмірі.
6.5. Щорічно до Дня металурга працівникам, яким присвоєно звання
«Герой Соціалістичної Праці» - виплачувати по 1000 грн., а працівникам, яким
присвоєно почесні звання:
«Заслужений металург України»;
«Почесний металург СРСР»;
«Почесний Азовсталець»;
«Заслужений працівник транспорту України»;
«Заслужений енергетик»;
«Заслужений працівник промисловості»;
працівникам, нагородженим:
«Почесною грамотою Кабінету Міністрів України»;
«Почесною грамотою Верховної Ради України»;
«Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР»;
медаллю «За працю і звитягу»;
орденом «За заслуги III ступеня»
виплачувати по 500 грн.
Працівникам, нагородженим Почесною грамотою ВЦРПС, МЧМ і ВЦРПС,
Укрпрофради, Федерації профспілок України, Нагрудним знаком ЦК ПМГУ
«Ветеран ПМГУ», виплачувати по 500 грн. з коштів профкому по одному з видів
нагородження.
6.6. Особам, яким присвоєно почесне звання «Ветеран праці «АЗОВСТАЛІ»,
надаються пільги відповідно до Положення «Про почесне звання «Ветеран праці
«АЗОВСТАЛІ», узгодженим з профспілковим комітетом.
6.7. Проводити виплати:
6.7.1. У разі одруження (вперше) одному з подружжя в розмірі прожиткового
мінімуму для працездатної особи, з фонду начальника структурного підрозділу.
6.7.2. Працівникові комбінату при народженні дитини (одному з батьків) - 500 грн.
6.7.3. При прийомі на роботу осіб, звільнених в запас після строкової військової
служби, надавати безоплатну матеріальну допомогу в розмірі місячної тарифної
ставки (окладу). Допомога надається особам, які до служби працювали на
комбінаті, і протягом 3-х місяців після служби надійшли на комбінат, з фонду
начальника структурного підрозділу.
6.8. За рахунок коштів підприємства згідно з укладеними договорами забезпечити
навчання (заочна форма) молодих працівників комбінату в навчальних закладах
за спеціальностями, необхідними підприємству, за умови їх подальшої роботи на
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комбінаті за отриманою спеціальністю не менше трьох років.
6.9. Створити з числа молодих працівників кадровий резерв керівників усіх рівнів і
проводити цілеспрямоване навчання перспективної молоді, яка увійшла до його складу.
6.10. Виділяти кошти для участі ініціативної молоді в науково-технічних
конференціях, конкурсах і ділових зустрічах, що проводяться в суспільстві і
на підприємствах гірничо-металургійної галузі, і для заохочення учасників і
переможців конкурсів фахової майстерності та науково-технічних конференцій.
6.11. Сприяти творчій ініціативі, підвищенню активності молодих фахівців і
молодих робітників у виконанні і проведенні заходів, спрямованих на поліпшення
виробничо-господарської діяльності комбінату, культурно-масових та фізкультурнооздоровчих заходів, згідно з розробленою та затвердженою програмою.
6.12. Проводити конкурси науково-технічної творчості молоді, професійної
майстерності за основними спеціальностями, трудове змагання відповідно до
чинного на підприємстві Порядку.
6.13. Сприяти обміну досвідом з молоддю споріднених підприємств та участі в
конкурсах професійної майстерності, науково-технічних конференціях.
6.14. Надавати голові ради молодих фахівців підприємства та головам рад молоді
підрозділів два оплачуваних дні на місяць із звільненням від основної роботи для
виконання громадських обов’язків.
6.15. Працівник має право на додаткову оплачувану відпустку за сімейними
обставинами у випадках: вступу в шлюб - 2 дня, народження дитини - 1 день
(батьку дитини), смерті близьких родичів (батька, матері, чоловіка, дитини, брата,
сестри, батька або матері чоловіка ) - 2 дня, вступу в шлюб дітей - 2 дня.
Зазначені відпустки надавати працівникові в робочі дні, за його заявою в період
до 2-х місяців з моменту настання сімейного обставини.
Надавати працівникам додатково оплачувані відпустки: діти яких йдуть в перший
клас ( «Перший дзвоник») - 1 день; діти яких закінчують школу / ліцей / гімназію
(«Останній дзвоник») - 1 день; діти яких закінчують школу / ліцей / гімназію
(«Випускний вечір») - 1 день; працівникам, родич котрих покликаний на службу
до ЗСУ - 2 дня.
Зазначені відпустки надавати відповідно до умов індивідуального соціального
пакету (ІСП).
6.16. Здійснювати оплату страхового внеску за договорами добровільного
медичного страхування працівників, які перебувають у трудових відносинах з
підприємством і обраних на штатні посади профспілкової організації (і членів
їх сімей), укладеним з контрагентом, визначеним за результатами тендерного
відбору, відповідно до умов індивідуального соціального пакету (ІСП ).
6.17. Утримувати із заробітної плати працівника і перераховувати грошові кошти
за його особистою заявою в ЧБО ЛК «АЗОВСТАЛЬ» згідно з договором з цією
організацією.
6.18. За рахунок власних коштів надавати матеріальну допомогу для поховання
померлих працівників комбінату в розмірі 5 700 грн.
6.19. Організувати забезпечення працівників всіх змін якісним гарячим
харчуванням відповідно до режимів праці і відпочинку, встановлених за
погодженням з профспілковими комітетами цехів.
6.20. Відповідно до затвердженого графіка якісно і в строк виконувати ремонти
їдалень і буфетів.
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6.21. Забезпечити перевезення автотранспортом на роботу і з роботи (в т.ч.
територією комбінату) трудящих, які проживають в мікрорайонах міста, які
не мають надійного міського транспортного сполучення, в нічний час згідно з
постановою Генерального директора і профспілкового комітету.
6.22. Забезпечувати працівникам можливість придбання побутового палива
відповідно до постанови Генерального директора і профспілкового комітету.
6.23. Спільно з Профспілкою організовувати проведення культурно-масових та
фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів для працівників підприємства і
членів їх сімей.
6.24. Сприяти створенню для працівників підприємства необхідних умов для
реалізації їх прав заняття фізичною культурою і спортом, для проведення
спартакіади з масових видів спорту.
6.25. Звільняти від роботи без шкоди для виробництва за наказом Генерального
директора зі збереженням середньої заробітної плати трудящих комбінату для
участі в культурно-масових, фізкультурно-спортивних заходах, змаганнях за
програмою спартакіади комбінату:
- кубок Шепотініка;
- спартакіада серед підприємств металургійної промисловості Донецької
області;
- спартакіада серед підприємств металургів і гірників України;
- міська спартакіада серед трудових колективів. (Не поширюється на
працівників, які мають дисциплінарні стягнення).
6.26. Організовувати безкоштовне оздоровлення дітей трудящих в дитячих
оздоровчих таборах, розподіляючи путівки згідно із затвердженим на підприємстві
порядком, із забезпеченням доставки їх до місця оздоровлення.
6.27. Організувати цілорічне оздоровлення трудящих в профілакторії, що
знаходиться на балансі підприємства. Путівки розподіляти і видавати відповідно
до діючого порядку.
6.28. Виплачувати згідно з Положенням одиноким матерям, батькам і опікунам
(працівникам комбінату), багатодітним сім’ям (3 і більше дітей), діти яких йдуть в
перший клас, кошти на придбання шкільної форми та приладдя згідно зі спільною
Постановою генерального директора і профспілкового комітету в розмірі не
менше 500 грн. на дитину-першокласника.
6.29. Вагітним жінкам за особистою заявою для проходження необхідних
медичних обстежень надавати оплачуваний час, але не більше 4 годин на тиждень.
6.30. Забезпечити працівників підприємства індивідуальними соціальними
пакетами (ІСП) «Мій вибір», додатково до гарантій, передбачених чинним
Законодавством, згідно «Положення про порядок функціонування системі ІСП
«Мій вибір» (Додаток 4).
Будь-якою пільгою, що передбачена «Положенням про порядок функціонування
системи ІСП «Мій вибір» (включаючи пільги, що передбачені іншими пунктами
Колективного договору), працівник має право скористатися лише з урахуванням
вимог цього Положення та тільки у разі, якщо він попередньо обрав для себе
відповідну опцію на термін до завершення поточної ітерації ІСП при заповненні
бланку особистої заяви соцпакету «Мій вибір».
У разі настання кризових ситуацій чи обставин, які унеможливлюють надання
працівникам усіх чи окремих опцій ІСП «Мій вибір», встановлювати тимчасові
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(помісячні) обмеження стосовно їх надання на підставі постанови Генерального
директора та профспілкового комітету первинної ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ПМГУ МК «АЗОВСТАЛЬ».
6.31. Надавати додаткову оплачувану відпустку 1 день воїнам- інтернаціоналістам,
які пройшли службу в Афганістані, 15 лютого, учасникам ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС - 26 квітня.
6.32. Надавати один додатковий вихідний день на місяць з оплатою в розмірі
денного заробітку батькам, опікунам або піклувальникам, які виховують дитину з
інвалідністю віком не більше 18 років, а також особу з інвалідністю з дитинства,
яка є непрацездатною або навчається в ПТУ, середньому або вищому навчальному
закладі (до закінчення навчального закладу, але не старше 23-х років) і не
перебуває в шлюбі.
Примітка: За наявності у працівника 2-х дітей з інвалідністю або осіб з інвалідністю
з дитинства надавати додатковий вихідний день на місяць на кожну дитину.
Невикористаний додатковий вихідний день на інший місяць не переноситься.
6.33. Надавати щорічно додаткову оплачувану відпустку тривалістю сім
календарних днів, без урахування святкових і неробочих днів:
- батькам, які мають на вихованні дитину з інвалідністю у віці до 18 років;
- матерям (батькам, опікунам, піклувальникам), які мають на утриманні
непрацездатних осіб з інвалідністю з дитинства.
Примітка: Додаткова оплачувана відпустка не ділиться на частини, не переноситься
на наступний рік; не може бути замінена грошовою компенсацією.
6.34. Організувати надання безкоштовних путівок до дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку дітям з інвалідністю у віці до 16 років, батьки яких
працюють на комбінаті.
Профспілковий комітет зобов’язується:
6.35. Організовувати за участю Роботодавця проведення культурно-масових та
фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів для працівників підприємства і
членів їх сімей.
6.36. Надавати матеріальну допомогу за рахунок коштів профспілкового комітету
у вигляді грошової виплати членам профспілки комбінату, які опинилися у важкій
життєвій ситуації в межах кошторису профспілкового комітету.
6.37. Спільно з адміністрацією організовувати, проводити і фінансувати молодіжні
програми відповідно до плану роботи комісії профкому по роботі з молоддю.
6.38. Здійснювати грошові виплати:
1) учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС:
- 1-ша категорія - по 1 000 грн.
- 2-га категорія - по 700 грн.
- 3-тя категорія - по 500 грн.
Виплати здійснювати щорічно до Дня пам’яті загиблих в радіаційних аваріях
і катастрофах (26 квітня);
2) жінкам, які йдуть у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами - 1 000 грн.
3) сім’ї загиблого на виробництві (до 10 000 тис.).
Виплати здійснювати згідно з Положенням профспілкового комітету.
Відповідальні за виконання розділу:
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Генеральний директор, фінансовий директор п. 6.1.
Директор фінансовий, директор комерційний, директор з персоналу та
адміністрації, заст. директора з соціальних питань п. 6.2.
Директор з персоналу та адміністрації п.п. 6.3. - 6.6.
Заст. директора - начальник УМП п. 6.7.
Генеральний директор, директор фінансовий, директор з персоналу та
адміністрації п.п. 6.8. - 6.13.
Директор з персоналу та адміністрації п. 6.14.
Заст. директора - начальник УМП, начальники структурних підрозділів п.
6.15., 6.29., 6.31.
Директор фінансовий п.п. 6.16.
від Роботодавця:
Директор фінансовий, директор з персоналу та адміністрації п. 6.18.
Заст. директора з соціальних питань п. 6.19.
Заст. директора з ремонтів п. 6.20.
Заст. директора з транспорту п. 6.21.
Директор комерційний п. 6.22.
Заст. директора з соціальних питань п.п. 6.23., 6.24.
Директор з персоналу та адміністрації п. 6.25., 6.30 6.32, 6.33, 6.34
Заст. директора з соціальних питань п.п. 6.26., 6.27.
Генеральний директор, фінансовий директор п. 6.28.
Заст. директора - начальник УМП п. 6.28.
Головний бухгалтер п. 6.17.
від трудового
Голова профспілкового комітету п. 6.5, п.п. 6.8. - 6.13, 6.23, 6.24, 6.26, 6.27,
колективу:
6.35.- 6.38.

7. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА
Сторони домовились:
7.1. Дотримуватися прав людини і норм державного (конституційного) і міжнародного
права у всіх перелічених областях:
- право на свободу та особисту недоторканність;
- право на захист від рабства та примусової праці;
- право на справедливий судовий розгляд;
- право на захист від покарання, не передбаченого законом;
- право на рівний захист закону без будь-якої дискримінації;
- право на свободу думки, совісті та релігії;
- право на свободу вираження власної думки та отримання інформації;
- право на мирні зібрання та асоціації;
- право на повагу до приватного та сімейного життя;
- право брати участь у веденні державних справ безпосередньо або шляхом участі в
вільних виборах;
- право на захист власності, право на працю і справедливі, сприятливі умови праці,
право на соціальне забезпечення, право на освіту.
7.2. Виключити дитячу працю, примусову працю, дискримінацію при наймі на роботу,
оплаті, наданні доступу до навчання, підвищенні в посаді, звільненні або виході на
пенсію на підставі раси, національної приналежності, віросповідання, інвалідності,
статі, сексуальної орієнтації, приналежності до будь-якої організації, політичних
поглядів або віку (крім випадків, передбачених законодавством).
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7.3. Донести до кожного працівника, що комбінат «АЗОВСТАЛЬ» є соціальновідповідальним підприємством.
7.4. Основними напрямками соціальної відповідальності є:
- сучасні стандарти ведення бізнесу і корпоративного управління;
- гідні умови праці;
- турбота про навколишнє середовище;
- партнерські взаємовідносини з місцевими громадами;
- соціальні інвестиції;
- спонсорство та благодійні пожертвування.
Відповідальні за виконання розділу:
від Роботодавця:

Генеральний директор, директора за напрямками, головні фахівці,
начальники структурних підрозділів.

від трудового колективу: Голова профспілкового комітету, голови цехових комітетів профспілки.

8. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ РОБОТОДАВЦЕМ
І ПРОФСПІЛКОВОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
8.1. Норми і положення Колективного договору є обов’язковими для обох Сторін
і їхніх представників. Жодна зі Сторін не має права в односторонньому порядку
припиняти або призупиняти виконання взятих на себе зобов’язань протягом дії
Колективного договору.
8.2. Сторони визнають взаємні повноваження і зобов’язуються дотримуватися
принципів соціального діалогу, паритетного представництва, рівності сторін,
взаємної відповідальності при проведенні переговорів і вирішенні питань,
пов’язаних з виконанням зобов’язань договору.
Роботодавець і Профком зобов’язуються:
8.3. Будувати свої взаємовідносини, пов’язані з реалізацією повноважень
профспілкової організації та її виборних органів, відповідно до законодавства
України, цього Колективного договору.
8.4. Запобігати виникненню колективних трудових спорів, а в разі виникнення,
прагнути до їх вирішення без зупинки виробництва.
8.5. Вирішувати виникаючі суперечки і конфлікти з дотриманням процедури,
визначеної законодавством, а також залучати осіб, винних у невиконанні чи
неналежному виконанні зобов’язань колективного договору, до дисциплінарної
та інших заходів відповідальності, в тому числі позбавлення премії, винагород,
передбачених законодавством та Статутом ПМГУ.
8.6. Вести документальний облік витрат за відповідними пунктами Колективного договору.
Роботодавець зобов’язується:
8.7. Надавати всі права, передбачені чинним законодавством України.
8.8. Проводити аналіз цільового використання перерахованих Профкому грошових коштів.
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8.9. Запрошувати представника профспілкового комітету для участі в тендерних
комісіях на комбінаті з питань передачі юридичним особам обсягів робіт,
виконуваних працівниками комбінату і підрядними організаціями, в яких працюють
члени ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПМГУ МК «АЗОВСТАЛЬ».
Профком зобов’язується:
8.10. Сприяти Роботодавцю в зміцненні трудової і виробничої дисципліни. Випадки
грубих порушень дисципліни членами профспілки розглядати на засіданні цехових
комітетів і на профспілкових зборах.
8.11. Співпрацювати з Роботодавцем в ході його переговорів з державними та
іншими законодавчими органами, органами управління і влади з питань соціальноекономічного розвитку колективу.
8.12. Захищати інтереси працівників підприємства відповідно до чинного
законодавства України.
8.13. Представляти інтереси працівників у разі виникнення індивідуальних і
колективних трудових спорів, в тому числі в суді.
8.14. Аналізувати та розглядати питання охорони праці, техніки безпеки,
промсанітарії, захворюваності.

9. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Роботодавець визнає:
9.1. ЦК профспілки металургів і гірників України повноважним представником
працівників галузі і гарантує працівникам ЦК, Донецького обкому ПМГУ, профкому
комбінату (при пред’явленні відповідних документів) вільний прохід на територію
комбінату, відвідування й огляд робочих місць членів профспілки, а також
ознайомлення з документами, що стосуються їх трудових і соціально-економічних
прав та інтересів (за умови дотримання режиму конфіденційної інформації та
комерційної таємниці, що містяться в цих документах).
Роботодавець зобов’язується:
9.2. Завчасно (за 3 місяці) письмово інформувати Профспілку про реорганізацію,
реструктуризацію підприємства, передачу структурних підрозділів комбінату в
комунальну власність, процедуру банкрутства, ліквідацію підприємства та про
прийняті в цих випадках заходи, масове скорочення чисельності (понад 10%).
9.3. Своєчасно інформувати Профком про економічний стан підприємства, показники
оплати праці, трудової дисципліни та інші питання соціального розвитку колективу.
9.4. Щомісячно направляти представників дирекції для участі в змінно-зустрічних
і робочих зборах для інформування трудового колективу про зміни у виробничофінансовій діяльності підприємства та перспективи його розвитку, заходи щодо
забезпечення соціального та економічного розвитку трудового колективу.
9.5. Забезпечити всі необхідні умови для ефективної роботи Комісії по трудових спорах.
9.6. Здійснювати безкоштовно (щомісяця) за письмовою заявою членів профспілки
утримання з їх заробітної плати та перераховувати не пізніше 15-го числа поточного місяця
в безготівковому порядку на розрахункові рахунки профкому членські профспілкові внески.
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9.7. Сприяє діяльності ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПМГУ МК «АЗОВСТАЛЬ» і її
організаційних ланок в структурних підрозділах комбінату:
З цією метою передає в безкоштовне користування:
а) для профкому:
- приміщення та меблі по вул. Лепорського, 11, загальною площею 111,05
квадратних метрів (1-й поверх, кабінети 2,4,14,16) і здійснює його господарське
утримання (ремонт, техн. обслуговування, електропостачання, водопостачання,
водовідведення, опалення, прибирання, охорону та інше);
- приміщення та меблі по вул. Лепорського, 11, загальною площею 385,5 квадратних
метрів (2-й поверх) і здійснює його господарське утримання (ремонт, техн.
обслуговування, електропостачання, водопостачання, водовідведення, опалення,
прибирання, охорону та інше);
- автомобіль із забезпеченням всіх витрат, пов’язаних з його експлуатацією, в т.ч.
виплату заробітної плати на відрядження водієві;
- засоби зв’язку, в т.ч. для здійснення міських та міжнародних переговорів і вихід
в «Інтернет»;
- приміщення для проведення зборів, конференцій, навчання профспілки.
б) для цехових профорганізацій:
- приміщення для цехкому, обладнані меблями, засобами зв’язку (внутрікомбінатовска
і міська), опаленням, освітленням, а також прибирання та охорона;
- приміщення для проведення зборів, конференцій членів профспілки.
9.8. Надає на основі укладених договорів профспілковому комітету будівлі,
приміщення, споруди, оздоровчі табори, в тому числі орендовані для ведення
культурно-просвітницької, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи серед
працівників комбінату та членів їх сімей

10. РОЗГЛЯД СКАРГ (ЗВЕРНЕНЬ) ПРАЦІВНИКІВ
І ВИРІШЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ
10.1. Сторони цього договору створюють умови для своєчасного і об’єктивного
розгляду скарг і звернень працівників, врегулювання розбіжностей і вирішення
індивідуальних трудових спорів, як правило, у позасудовому порядку.
10.2. При виникненні у працівника скарг або звернень, пов’язаних з виконанням
колективного договору, працівник звертається (письмово або усно) до керівника
структурного підрозділу та голови цехкому, які повинні надати йому письмову
відповідь протягом 5 робочих днів. Якщо проблема не вирішена, працівник має
право звернутися до вищого керівництва або до профспілкового комітету.
10.3. Якщо працівник самостійно або з участю профспілкової організації не
врегулював розбіжності, які виникли при безпосередньому спілкуванні з відповідними
керівниками, то він має право звернутися до комісії по трудових спорах.
10.4. На час участі в засіданні КТС члени комісії, працівник, який звернувся в КТС,
інші учасники засідання (за рішенням КТС) звільняються від виробничої роботи зі
збереженням заробітної плати.
10.5. Профком, представляючи і захищаючи соціально-трудові інтереси членів
профспілки, за їх письмовим зверненням представляє заяви до КТС або до суду, що
розглядає трудові спори.
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Відповідальні за виконання розділу:
від Роботодавця:

Директор з персоналу та адміністрації, начальники структурних
підрозділів

від трудового колективу: Голова профспілкового комітету, голови цехових комітетів профспілки

11. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ
11.1. Конференція трудового колективу надає право Генеральному
директору і профспілковому комітету комбінату в разі необхідності, при досягненні
взаємної згоди, вносити в нього необхідні зміни або доповнення, уточнення, які не
погіршують умови чинного колективного договору, з наступним затвердженням
внесених змін на конференції трудового колективу. У разі необхідності, тлумачення
окремих положень даного колективного договору здійснюється спільно сторонами,
які підписали колективний договір.
Зміни і доповнення до колективного договору підлягають повідомній реєстрації в
порядку, передбаченому законодавством.

12. ОБСТАВИНИ, ЩО ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ ВИКОНАННЮ
КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
12.1. У разі дії обставин політичного, економічного, правового характеру, які
можуть істотно відбитися на можливості виконання прийнятих на себе зобов’язань,
одна Сторона повідомляє про ці обставини іншу Сторону. Сторони шляхом угоди
визначають пункти Колективного договору, дія яких припиняється до усунення і
нівелювання негативних наслідків даних обставин.
12.2. У разі важкого фінансово-економічного стану підприємства, відсутності
необхідного обсягу оборотних коштів внаслідок зміни ринків збуту металу та інших
обставин, що впливають на фінансово-економічний стан підприємства, Сторони за
погодженням можуть призупинити дію окремих пунктів розділу «Соціальні гарантії,
пільги та компенсації».

13. КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
13.1. Сторони домовилися двічі на рік спільно на засіданнях Робочої комісії
аналізувати виконання Колективного договору та заслуховувати звіти сторін про
реалізацію взятих зобов’язань.
13.2. Конференція трудового колективу при підведенні підсумків виконання
колективного договору дає оцінку його виконання - «виконано»; «не виконано»;
«виконано частково».
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13.3. Всі працівники ПРАТ «МК«АЗОВСТАЛЬ» повинні бути ознайомлені з цим
колективним договором шляхом його публікації в корпоративних ЗМІ і розміщенням
тексту колективного договору на інформаційних стендах в структурних підрозділах
комбінату.
13.4. При невиконанні зобов’язань однією зі сторін суперечки вирішуються в порядку,
передбаченому законодавством України.
від Роботодавця:

Директор з персоналу та адміністрації, директора за напрямками, головні
фахівці, начальники структурних підрозділів

від трудового колективу: Голова профспілкового комітету, голови цехових комітетів профспілки

14. ТЕРМІН ДІЇ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
14.1. Договір набуває чинності на наступний день від дати його прийняття конференцією
трудового колективу і діє до 31.12.2011р.
У разі неприйняття колективного договору на 2012р. цей колективний договір
продовжує діяти до прийняття нового колективного договору.

15. ОСНОВНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
15.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ
«АЗОВСТАЛЬ », 87500, м Маріуполь, Донецька область, вулиця Лепорського, 1.
Розрахунковий рахунок № 2600221941 в ПАТ «ПУМБ», м.Київ, МФО 334851, код
ОКПО 00191158.
15.2. ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ
І ГІРНИЧОВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ МЕТАЛУРГІЙНОГО
КОМБІНАТУ «АЗОВСТАЛЬ», 87505, м Маріуполь, Донецька область, вулиця
Лепорського, 11.
Розрахунковий рахунок № 2600234651 у відділенні № 11 «ПУМБ» м. Маріуполь, МФО
334851, код ЄДРПОУ 25809955.
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26
Доплати

За класність

Надбавки

За суміщення професій і посад
За роботу у вечірній час (з 18 до 22 години)
За роботу з важкими, шкідливими та особливо шкідливими умовами праці
у розмірі 4,8,12; 16, 20, 24%
За роботу в ізолюючих апаратах
За розширену зону обслуговування або збільшення обсягу робіт
За роботу в нічний час (з 22 до 6 години)
За переробку часу за графіком (при підсумованому обліку робочого часу)
За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника
За наукову ступінь

Оплата праці та преміювання працівників

Найменування документа, що регулює даний вид надбавок,
доплат, премій та інших заохочувальних та компенсаційних
виплат

Положення про оплату праці та преміювання працівників
підрозділів

Загальне положення про оплату праці та преміювання
працівників ПРАТ «МК« АЗОВСТАЛЬ».
Положення про оплату праці та преміювання працівників
структурних підрозділів

Загальне положення про оплату праці та преміювання
працівників ПРАТ «МК« АЗОВСТАЛЬ».

Оплата праці та преміювання

Найменування надбавок, доплат, премій та інших заохочувальних
та компенсаційних виплат

ПЕРЕЛІК
нормативних документів, що регулюють порядок установки і виплат надбавок, доплат, премій та інших
заохочувальних виплат, встановлених положеннями, погодженими з профспілковим комітетом комбінату
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Найменування документа, що регулює даний вид надбавок,
доплат, премій та інших заохочувальних та компенсаційних
виплат

Положення про преміювання працівників комбінату за
виконання особливо важливих завдань і надання матеріальної
допомоги разового характеру з фондів начальників структурних
підрозділів.
Положення про порядок одноразової виплати пенсіонерам за
довголітню і сумлінну працю при виході на пенсію
Положення про Почесне звання «Ветеран праці «АЗОВСТАЛІ»
Колективний договір

Постанова Генерального директора та профспілкового комітету

Колективний договір
Колективний договір
Постанова Генерального директора та профспілкового комітету

Колективний договір
Постанова Генерального директора та профспілкового комітету

Матеріальна допомога з фонду начальника підрозділу

Одноразова допомога при звільненні працівників за власним бажанням,
у зв'язку з виходом на пенсію

Виплати Ветеранам праці «АЗОВСТАЛІ» при звільненні на пенсію

Виплати за присвоєння почесних звань щорічно, за званнями

Виплата на оздоровлення працівникам, які перебувають на диспансерному
обліку по захворюванню туберкульоз

Одноразова допомога сім'ї померлого працівника

Одноразова матеріальна допомога одиноким матерям / батькам / опікунам /
багатодітним сім'ям (3 і більше дітей), діти яких йдуть в перший клас

Одноразова матеріальна допомога при народженні дитини

Інші види виплат і компенсацій

Найменування надбавок, доплат, премій та інших заохочувальних
та компенсаційних виплат

28
Поліпшити умови праці
та побуту для 60 працівників
Поліпшити умови праці
Забезпечення безпечних умов
праці

1 000
300

1 200

15

400

Ремонт кранової естакади гран басейну

Ремонт кранової естакади крана холодного
чавуну на ділянку розливної машини
у вісях 22-29

Конвертерний цех
Виконати ремонт-2-поверх переддушові
-жіночі душові

Конвертерний цех
Виконати поточний ремонт приміщень на
позначці 12,000 конвертерного відділення

Виконати ремонт приміщень АСУ ТП
на 4-му поверсі ЕТМ-2

ЦВВ
Виконати скління будівлі гарячих головок
з західної сторони

Виконати ремонт плит перекриття
в будівлі завантажувальних головок
відм. +36.000 м у вісях 8,9,10,11

3

4

5

6

7

8

Забезпечення безпечних умов
праці

Поліпшити умови праці
та побуту для 300 працівників

Підвищення рівня безпеки

Підвищення рівня безпеки

Підвищення рівня безпеки

2

3 000

Доменний цех
Ремонт будівельної конструкції 3-го шляху
бункерної естакади ДП-1

1

Планована ефективність
заходів

Підрозділ,
зміст заходу

№
п/п

Вартість робіт,
тис.грн.

Комплексні заходи
по досягненню нормативів безпеки у 2018 році

Грудень
2018

Начальник ЦВВ Комерційний
директор

Начальник ЦВВ
Комерційний директор

Начальник конвертерного
цеху

Травень
2018
Березень
2018

Начальник конвертерного
цеху

Начальник конвертерного
цеху,
Комерційний директор
Жовтень
2018

Серпень
2018

Начальник ЦО та РУ ДВ,
Комерційний директор

Начальник ЦО та РУ ДВ,
Комерційний директор
1-й квартал
2018
4-й квартал
2018

Начальник ЦО та РУ ДВ,
Комерційний директор

Відповідальний
за виконання

4-й квартал
2018

Термін
виконання
(Місяць)
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Поліпшення умов праці

10

6,5

500

115

Придбати балони під вуглекислоту

Котельний цех
Ремонт майданчика обслуговування

Цех обтискний
Провести ремонт 2 поверху санітарнопобутових приміщень обтискного цеху

Цех водопостачання
Виконати ремонт побутових приміщень
машиністів насосних установок на НОЧЦ.

ПЕПС
5
Розміщення приладу газованої води і
фільтруючого пристрою на турбінній ділянці

Рейкобалковий цех
Провести ремонт кімнати майстра дільниці
методичних печей

12

13

14

15

16

17
20

Поліпшення побутових умов
для 19 працівників станції

21

Коксовий цех
Провести заміну фільтруючих елементів

11

Начальник цеху
Комерційний директор
Начальник котельного
цеху
Комерційний директор

Поліпшення санітарно-побутових 1 квартал
2018
умов 350 чол., з них 96 жінок
Забезпечення безпеки робіт
при обслуговуванні сепараторів
конденсатоочищення

Квітень
2018

Травень
2018

Начальник РБЦ
Комерційний
директор

Начальник ПЕПС
Комерційний
директор

Начальник ЦВП,
Комерційний директор

Поліпшення санітарногігієнічних умов для 10 працівників (в тому числі 9 жінок)

Листопад
2018

Начальник обтискного
цеху,
Комерційний директор

Поліпшення санітарно-побутових Червень
2018
умов 70 чол.

Травень
2018

Начальник коксового цеху
Комерційний директор

Поліпшення санітарно-побутових Травень
2018
умов 350 чол., з них 96 жінок

Начальник ЦВВ
Комерційний директор

Січень
2018

Забезпечення безпечних умов
праці

1,250

Установка додаткової ємності з питною
водою в майстерні енергетиків

Начальник ЦВВ
Комерційний директор

Відповідальний
за виконання

Листопад
2018

Термін
виконання
(місяць)

Забезпечення безпечних умов
праці

10

Планована ефективність
заходів

400

Вартість робіт,
тис. грн.

Виконати ремонт плит перекриття
в будівлі завантажувальних головок
відм. +23.000 м у вісях 1,2,3,4

Підрозділ,
зміст заходу

9

№
п/п

30
Начальник УБТ
Комерційний директор
Начальник УБТ
Комерційний директор

Серпень
2018
Вересень
2018
Жовтень
2018

Серпень
2018

Травень
2018

Поліпшення умов праці 22 працівників, в тому числі 10 жінок
Підвищення рівня безпеки
пішоходів
Поліпшення умов праці для 10 працівників, в тому числі 1 жінка
Поліпшення побуту трудящих
і санітарно-гігієнічних
норм, забезпечення вимог безпеки
на будівлях і спорудах
Поліпшення побуту трудящих
і санітарно-гігієнічних
норм, забезпечення вимог безпеки
на будівлях і спорудах

УБТ
Виконати ревізію і ремонт системи опалення 6,5
в АПК УБТ

Відновлення та ремонт пішохідного тротуару
592
від Східних прохідних до ККЦ

49,794

20

0,8

УА
Замінити застарілі дерев'яні віконні блоки в
будівлі майстерень

Цех метрології
Метрологія, відділення ваговимірювання.
Заміна вікон на металопластикові в кімнаті
для цехових зборів

Метрологія, відділення ваговимірювання,
Ремонт покрівлі вагонних ваг №2
(ст. Бункерна)

23

24

25

26

Начальник цеху
метрології
Комерційний
директор

Начальник цеху
метрології
Комерційний
директор

Начальник управління
автоматизації,
Комерційний директор

Начальник ТЕЦ

22

Червень
2018

10

Виконати ремонт центрального опалення
приміщення лабораторії сектору ЕТС
дільниці АСКТП ТЕЦ

21

Поліпшення умов правці
для працівників

Начальник ТЕЦ
Комерційний директор

Грудень
2018

Підвищення рівня медичної
допомоги

600 + 50
-проект

Виконати ремонт будівлі медпункту

20

Начальник ТЕЦ
Комерційний директор

Вересень
2018

Поліпшення санітарно-побутових
умов для 100 робітників

127,729

ТЕЦ Виконати ремонт чоловічої лазні
3 пов. АПК

19

Відповідальний
за виконання
Начальник РБЦ
Комерційний
директор

Термін
виконання
(місяць)
Травень
2018

Планована ефективність
заходів
Поліпшення умов праці

25

Провести ремонт кімнати майстрів дільниці
прокатних валків

18

Вартість робіт,
тис. грн.

Підрозділ,
зміст заходу

№
п/п

31

120

ЦРС
Виконати ремонт 3 санвузлів в
шаропрокатному відділенні і на ділянці
рейкових скріплень

34

35

Поліпшення санітарних умов
для 135 робітників, в т.ч. 40 жінок

Листопад
2018

Начальник ЦРС,
Комерційний
директор

Начальник ЦМП,
Комерційний
директор

50,059

ЦМП
Виконати ремонт приміщення майстерні
будівлі трансформаторно-масляного
господарства ділянки КХП

Листопад
2018

Начальник ЦУтаС
Комерційний директор
Жовтень
2018

Поліпшення умов праці
для 24 робітників

5

Виконати ремонт туалету 1 поверху АПК
ЦУтаС

33

Поліпшення умов праці
37 робітників, в т.ч. 4 жінки

Начальник ЦУтаС

Жовтень
2018

Поліпшення умов побуту
для 120 робітників

Виконати ревізію вентиляції системи СПК-2 592

32

Начальник ЦУтаС
Комерційний директор

31

Начальник цеху
метрології,
Комерційний
директор

Червень
2018

1

Виконати ремонт системи каналізації в
захисній споруді

30

Липень –
серпень
2018

Поліпшення побуту трудящих
і санітарно-гігієнічних норм,
забезпечення вимог безпеки
на будівлях і спорудах

Начальник цеху
метрології
Комерційний
директор

Поліпшення умов правці
для 8-ми працівників

20

Цех уловлювання і сіркоочищення
Ремонт м'якої покрівлі будівлі лабораторії
відділення сіркоочищення, частково будівля
техн.компресорної

29

Липень
2018

Поліпшення побуту трудящих
і санітарно-гігієнічних норм,
забезпечення вимог безпеки
на будівлях і спорудах

Начальник ЦУтаС
Комерційний директор

10

Метрологія, відділення ваговимірювання.
Ремонт покрівлі АПК відділення
ваговимірювання

28

Начальник цеху
метрології
Комерційний
директор

Відповідальний
за виконання

Жовтень
2018

3

Метрологія, будівля ЦХЛ. Ремонт кімнати
прийому їжі

27

Червень –
серпень
2018

Термін
виконання
(місяць)

Поліпшення побуту трудящих
і санітарно-гігієнічних норм,
забезпечення вимог безпеки
на будівлях і спорудах

Планована ефективність
заходів

Поліпшення умов правці
для 8-ми працівників

1

Метрологія, відділення ваговимірювання.
Ремонт приміщення вагонних ваг №1
(ст. Сортувальна), №8 (ст. Листопрокатний),
№27 (ст. Коксова)

Вартість робіт,
тис. грн.

Підрозділ,
зміст заходу

№
п/п

32
Поліпшення умов праці для
Грудень
25 працівників, в т.ч. для 15 жінок. 2018
Поліпшення умов побуту
для 4 робітників

10,800

5

100
Роботи
виконуються
власними
силами

ЦМВ
Виконати заміну вікон в чоловічих
побутових приміщеннях

ЦРРС
Виконати ремонт кімнати прийому їжі
будівлі майстерні ст. Приморська

Господарський цех
Будівля ДПтаА. Ремонт санвузлів
та кабінетів

Товстолистовий цех.
Виконати ремонт стелі в диспетчерській

41

42

43

44

Поліпшення умов праці
для 38 працівників

Жовтень
2018

Жовтень
2018

Листопад
2018

Начальник ТЛЦ
Комерційний
директор

Начальник ГЦ,
Комерційний
директор

Начальник ЦРРС,
Комерційний
директор

Начальник ЦМВ.
Комерційний
директор

Начальник УСГ,
Комерційний
директор

Забезпечення вимог санітарноВересень
гігієнічних норм виробничих
2018
приміщень, поліпшення умов праці

89,356

Провести ремонт санвузлів АПК УСГ

40

Поліпшення санітарно-побутових
норм для 43 працівників
(чоловіків)

Начальник УСГ
Комерційний
директор

Забезпечення вимог санітарногігієнічних норм і забезпечення
Серпень
мікроклімату в приміщенні складу 2018
абразивів

УСГ
виконати ремонт м'якої покрівлі складу
абразивів ділянки складування допоміжних
матеріалів і устаткування

39
432,332

Начальник ЦЕ УЗТ,
Комерційний
директор

Поліпшення санітарно-побутових
умов для 50 працівників,
них 40 жінок

Виконати заміну дерев'яних віконних блоків
75
на металопластикові в будівлі АПК УЗТ

38

Листопад
2018

Начальник ЦЕ УЗТ,
Комерційний
директор

Начальник ЦРС

Відповідальний за
виконання

Поліпшення санітарно-гігієнічних
Грудень
умов для 150
2018
працівників.

Травень
2018

Термін
виконання
(місяць)

ЦЕ УЗТ
Виконати ремонт чоловічого санвузла в АБК 15
служби вивантаження.

Поліпшення санітарних умов
для 135 робітників, в т.ч. 40 жінок

Планована ефективність
заходів

37

1,500

Вартість робіт,
тис. грн.

Провести ревізію і ремонт системи
водопостачання в душових санітарно
побутових приміщень АПК ЦРС

Підрозділ,
зміст заходу

36

№
п/п

33

Начальник ЦХЛ,
Комерційний
директор
Липень Забезпечення санітарно-гігієнічних
Вересень
вимог для 10 осіб
2018
500

ЦХЛ
Ремонт побутових приміщень цеху

52

Начальник ЦАНК
Комерційний
директор
Червень
2018

379,570

51

Забезпечити відповідність
пожежної сигналізації будівель
ЦАНК
вимогам ДБН В.2.5-56-2014
"Інженерне обладнання
будівель та споруд. системи
протипожежного захисту "

ЦАНК
Устаткування автоматичної системи
пожежної сигналізації, оповіщення людей
про пожежу та управління евакуацією
в будівлях ЦАНК

Начальник газового цеху
Комерційний директор
Лютий
2018

Поліпшення умов праці та побуту
для 60 осіб

400

Встановити сушарку для верхнього одягу
в приміщенні лазні АПК цеху

50

Начальник газового цеху
Комерційний директор
Березень
2018

49

Поліпшення умов праці для 25 осіб

Поліпшення умов праці та побуту
для 70 осіб в т.ч. 8 жінок

Поліпшення умов праці для 25 осіб

500

Встановити стаціонарний газоаналізатор
в приміщенні ВРП газоочищення ДП-5

48

Начальник ТЛЦ

Начальник газового цеху
Комерційний
директор

500

Встановити стаціонарний газоаналізатор
в приміщенні ВРП газоочищення ДП-4

47

Серпень
2018

Лютий
2018

150

Газовий
Встановити в холі 1 поверху АПК цеху
бак з питною водою на 450 л

46

Начальник ТЛЦ
Комерційний
директор

Відповідальний
за виконання

Начальник газового цеху
Комерційний
директор

Поліпшення санітарно-побутових
умов для 30 осіб, з них 12 жінок

Роботи
виконуються
власними
силами

На ділянці лінії різання в кімнаті
гідропроцедур зробити косметичний
ремонт

Листопад
2018

Термін
виконання
(місяць)

Січень
2018

Поліпшення умов побуту
для 100 осіб, з них 40 жінок

Планована ефективність
заходів

45

Вартість робіт,
тис. грн.
Роботи
виконуються
власними
силами

Підрозділ,
зміст заходу

Виконати ремонт кімнати зміннозустрічних зборів ділянки стану

№
п/п

34
150

200

8

Кисневий цех
Ремонт покрівлі будівлі КТК

Великосортний прокатний цех
Виконати ремонт ПК – дільниці стану
та ПК – 14 дільниці сортообробки

ВПКР
Встановлення дверей

Облаштування евакуаційних виходів

Облаштування освітлення коридору

54

55

56

57

58

Начальник ВПКР
Комерційний

грудень
2018

Е.В. Кисленко
О.В. Чеботок

Заст. голови профкому комбінату								

Поліпшення умов праці 15 осіб

Начальник ВПКР
Комерційний

Грудень
2018

Організація безпечних умов праці
50 осіб

Начальник ВПКР
Комерційний
директор

Начальник ВПЦ,
Комерційний
директор

Начальник кисневого
цеху

Начальник ЦХЛ
Комерційний
директор

Відповідальний
за виконання

Січень
2018

Грудень
2018

Грудень
2018

Травень –
серпень 2018

Термін
виконання
(місяць)

Поліпшення умов праці

Поліпшення умов праці робітників
дільниці стану та с/о у кількості 20
осіб

Поліпшення санітарно-побутових
умов

Забезпечення рівня безпеки
персоналу

Планована ефективність
заходів

Директор з охорони праці,
промислової безпеки та екології								

7,015

60,100

43,856

Вартість робіт,
тис. грн.

Ремонт будівельних конструкцій будівлі
аргонної рампи (інв. № 4065)

Підрозділ,
зміст заходу

53

№
п/п

35

Поліпшення санітарно-побутових
умов праці працівників газового Травень
підрозділу (115 чол) (в тому числі 2019
22 жінок)
Поліпшення умов праці та безнебезпеки 158 працівників цеху.

200
75
75

0

2

ПЕПС
Ремонт жіночого туалету, АПК

ПЕПС
Ремонт чоловічого туалету, АПК

Газовий цех
Роботи
Установка в санітарно-побутові приміщення цеху
виконуються
дозаторів Peter Greven пластик 2л, для лосьйону
власними силами
для тіла SOFT К
39,44

ПЕПС
Ремонт кімнати прийому їжі

ЦМВ
Заміна дверних блоків

ВПКР Встановити в кімнатах гігієни будівлі
ВПКР сушарки для рук - 2шт-власними силами

ВПКР
Заміна двох кондиціонерів

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Липень
2019

Поліпшення санітарних норм
(мікроклімат) для 11 працівників

Поліпшення умов праці
51 працівника

Жовтень
2019

Травень
2019

Травень
2019

Поліпшення санітарно-побутових Травень
умов для 51 працівника
2019

Поліпшення санітарно-побутових Травень
умов для 30 працівниць
2019.

Поліпшення умов прийому їжі
для 19 працівників

Листопад
2019

3.

Підвищення безпеки персоналу
при переміщенні під кабельної
галереєю для 231 працівників

219,170

ЦМП
Виконати ремонт покрівлі кабельної галереї від
ПС АРЗ-8 до ЕП-1А

2.

Термін
виконання
(місяць)

Поліпшення санітарно-побутових Травень
умов для 76 працівників ГРС
2019

Планована ефективність
заходів

12

Вартість робіт,
тис. грн.

ГРС
Чистка кондиціонерів

Підрозділ,
зміст заходу

1.

№
п/п

Комплексні заходи
по досягненню нормативів безпеки у 2019 році

ДОДАТОК № 2з ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ НА 2010-2011 РР.

Начальник ВПКР

Начальник ВПКР

Начальник ЦМВ

Начальник
газового цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Відповідальний
за виконання

36
Поліпшення санітарно-побутових Жовтень
умов для 25 прац., з них 9 жінок 2019

Кисневий цех
Ремонт м'якої покрівлі прибудови основної
будівлі КАР-30

19.

120

У Поліпшення санітарних
норм для 142 робітників, з них
47 жінок

ЦРС
Провести ревізію і ремонт системи
0,9
водопостачання в душових приміщеннях АПК

18.

Липень
2019

Листопад
2019

Поліпшення санітарних
норм для 100 робітників

ЦРС
У захисній споруді інв. №18178 провести ревізію
1,5
і ремонт: холодного водопостачання, каналізації,
електропроводки

17.

Травень
2019

Поліпшення умов праці
для та санітарних норм для
142 робітників, з них 47 жінок

1

ЦРС
Провести профілактичний огляд, ревізію і
ремонт холодильників і кондиціонерів цеху

16.

Серпень
2019

Поліпшення умов праці для
69 робітників

50

ЦХЛ
Ремонт укосів після установки вікон

15.

Квітень
2019

Поліпшення умов праці
для 78 працівників

48

УБТ
Придбання 6 кондиціонерів

14.

Грудень
2019

Поліпшення санітарно –
побутових умов для 70
працівників

2295,160

Обтискний цех
Провести ремонт 2 поверху санітарно побутових приміщень обтискного цеху

13.

Травень
2019

Перешкода проходженню по
сторонніх осіб через санітарну
зону

18

Котельний цех.
Ремонт забірного огородження резервуара
питної води КХП

12.

Вересень
2019

Поліпшення санітарних
норм (мікроклімат) для 75
працівників, з них 40 жінок

48

ЦУЖШ
провести ревізію побутових кондиціонерів

11.

Грудень
2019

Термін
виконання
(місяць)

Підвищення рівня безпеки

Планована ефективність
заходів

18

Вартість робіт,
тис. грн.

ВПКР
Установка протипожежних дверей -3 шт.

Підрозділ,
зміст заходу

10.

№
п/п

Начальник цеху

Начальник ЦРС

Начальник ЦРС

Начальник ЦРС

Начальник цеху

Начальник УБТ

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник ВПКР

Відповідальний
за виконання

37

Термін
виконання
(місяць)

Вересень
2019
Серпень
2019

Поліпшення побутових умов
праці 35 осіб
Поліпшення побутових умов
праці 448 осіб
Поліпшення побутових умов
праці 103 осіб
Поліпшення санітарногігієнічних умов
для 15 працівників

Власними силами

ТЛЦ
Установка кондиціонерів в кімнатах змінноВласними силами
зустрічних зборів учасників лінії різання, ТО і
ОРЗ, термічних печей, відділення листообробки
Власними силами

15

ТЛЦ
Виконати ремонт кімнати прийому їжі
в АПК-1 3-й поверх

ТЛЦ
Виконати ремонт кімнати прийому їжі на
ділянці лінії різання

ЦЕ УЗТ
Виконати ремонт сан. вузла в будівлі ст. Прокат

26.

27.

28.

Листопад
2019

Вересень
2019

Листопад
2019

25.

Поліпшення санітарнопобутових умов 330 трудящих
конвертерного цеху

1 200

Конвертерний цех.
Виконання ремонту санітарно-побутових
приміщень (чол.) АПК-1 5-го поверху

24.

Начальник цеху

Квітень
2019

Начальник
ЦЕ УЗТ

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник
конвертерного
цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Відповідальний
за виконання

Травень
2019

Поліпшення санітарно-побутових Серпень
умов праці для 8 працівників
2019

Поліпшення санітарно-побутових
умов праці для 350 працівників з
них 96 жінок
Поліпшення санітарно-побутових
умов праці для 10 працівників
(тільки чоловіки)

Поліпшення санітарно-побутових Грудень
умов праці для 350 працівників
2019

Планована ефективність
заходів

50

414

21

Відомість
на ремонт
мед. пункту
знаходиться в
кошторисній
відділі

Вартість робіт,
тис. грн.

ЦУтаС
Виконати ремонт покрівлі технічної насосної
в відділенні сіркоочищення

Коксовий цех
Провести заміну фільтруючих елементів на
установці з очищення питної води.
Коксовий цех
Встановити кондиціонери
на вуглезагрузочні вагони №1 і №2

ТЕЦ
Комплексний ремонт приміщення
мед. пункту в ТЕЦ

Підрозділ,
зміст заходу

23.

22.

21.

20.

№
п/п

38
90 ,9

280

5 000
70
70
500
35
15
15
15

300

ЦЕ УЗТ
Виконати заміну дерев'яних віконних блоків на
металопластикові в будівлі АПК ст. Сортувальна

Доменний цех
Установка кондиціонерів на робочих ділянках
доменного цеху

Доменний цех
Ремонт душових санітарно-побутових
приміщень доменного цеху

Доменний цех
Придбання кулерів для питної води

Доменний цех
Придбання побутових холодильників на
виробничі ділянки цеху

Цех великосортний прокатний
Капітальний ремонт кімнати ЗЗЗ

Цех метрології,
Виконати ремонт кондиціонерів

РБЦ
Ремонт поста видачі на ділянці методичних печей

РБЦ
Ремонт кімнати помічника начальника РБЦ
з НВ АПК-1

РБЦ
Ремонт кімнати інженера РБЦ АПК-1

ЦО та РО ДВ
Установка кондиціонерів
у майстернях ремонтного персоналу

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Вартість робіт,
тис. грн.

Підрозділ,
зміст заходу

№
п/п

Термін
виконання
(місяць)
Начальник
ЦЕ УЗТ

Відповідальний
за виконання

Підвищення рівня безпеки
для 75 працівників цеху

Червень
2019

Поліпшення санітарно-побутових Липень
2019
умов для 2 працівників.

Поліпшення санітарно-побутових Травень
2019
умов для 1 працівників.

Поліпшення санітарно-побутових Квітень
2019
умов для 7 працівника.

Начальник цеху

Начальник РБЦ

Начальник РБЦ

Начальник РБЦ

Начальник цеху
метрології

Поліпшити санітарно-побутові
умови праці для 133 працівників
цеху метрології

Травень
2019

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Грудень
Поліпшення санітарно-побутових
умов праці для 340 працівників цеху 2019

Поліпшення санітарно-побутових 2 квартал
2019
умов для 300 працівників.

Поліпшення санітарно-побутових 2 квартал
2019
умов для 300 працівників.

Поліпшення санітарно-побутових Грудень
2019
умов для 400 працівників.

Поліпшення санітарно-побутових Січень- грудень
Начальник цеху
2019
умов для 300 працівників.

Поліпшення санітарно-побутових
Жовтень 2019
умов для 60 працівників, з них
20 жінок

Планована ефективність
заходів

39

Поліпшити санітарно-побутові
умови праці для 8 робітників
Поліпшити санітарно-побутові
умови праці для 14 робітників

ВВЦ
Установка кондиціонерів в будівлі вагоноперекидача,
12
побутове приміщення електрофільтрів, побутове
приміщення складу вапна
16

270

ВВЦ
Скління галереї конвеєрів
№ 7,9,19,20

ЦО та РОПВ
Ремонт побутового приміщення

44.

45.

46.

Січень
2019

Січень
2019

Квітень
2019

Серпень
2019

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Відповідальний
за виконання

Р.О. Костенко
О.В. Чеботок

Директор з охорони праці,
промислової безпеки та екології 								

Заст. голови профкому комбінату								

Примітка. Обсяги робіт з виконання заходів можуть бути змінені відповідно до виділеного фінансуванням
за погодженням з профспілковим комітетом.

Поліпшити санітарно-побутові
умови праці для 75 робітників

Поліпшення умов праці 14 осіб,
в т.ч. 10 жінок.

22

УСГ
Ремонт покрівлі АПК ділянки складування
нестандартного обладнання

43.

Листопад
2019

Поліпшити санітарно-побутові
умови праці для 35 робітників

168

ЦВС
Ремонт будівлі НСМВ

42.

Березень
2019

Підвищення рівня безпеки
для 45 працівників цеху

600

ЦО та РО ДВ
Ремонт покрівлі майстерні термозитної ділянки

41.

Вересень
2019

Термін
виконання
(місяць)

Підвищення рівня безпеки
для 20 працівників цеху

Планована ефективність
заходів

800

Вартість робіт,
тис. грн.

ЦО та РО ДВ
Ремонт покрівлі мех. майстерні ЦПМШ

Підрозділ,
зміст заходу

40.

№
п/п

40
13

6

ВВЦ
ТО апаратів газ води

9.

60

15

1483

4,7

150

100

2

Вартість робіт,
тис. грн.

ВВЦ
ТО кондиціонерів

ЦРС
Провести профілактичний огляд, ревізію
і ремонт холодильників і кондиціонерів
цеху
ЦУтаС
Ремонт м'якої покрівлі флотаторної БХУ
Кисневий цех
Ремонт м'якої покрівлі будівлі компресії
повітря К-1500
Котельний цех
Виконати заміну теплообмінника для
нагріву ємності запасу гарячої води
котельного цеху
ТСЦ
Виконати ремонт побутових приміщень
компресорної станції № 2
ГРС
Чищення кондиціонерів (11 од.)
ЦУЖШ
Виконати ревізію побутових кондиціонерів

Підрозділ, зміст заходу

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

Травень
2020
Листопад
2020
Вересень
2020

Поліпшення побутових умов трудящих в
кількості 15 чол, з низ 8 жінок
Поліпшення санітарно-побутових умов
праці для 75 осіб
Поліпшення санітарно-побутових умов праці
для 75 працівників дільниці, з них 40 жінок
Поліпшення санітарно-побутових умов
праці для 74 працівників дільниці, з них 43
жінки
Поліпшення санітарно-побутових умов
праці для 74 працівників дільниці, з них 43
жінки

Травень
2020

Забезпечення санітарно-гігієнічних норм
для персоналу котельного цеху (10-ти
жінкам і 34-м чоловікам)

Травень
2020

Липень
2020

Жовтень
2020

Поліпшення санітарно-побутових умов для
18 осіб, з них 9 жінок

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Вересень
2020

Поліпшення умов праці для 8 працівників,
з них 8 жінок

Відповідальний
за виконання
Начальник цеху

Термін
виконання
(місяць)

Поліпшення санітарних норм для 178 чол, з Травень
них 45 жінок
2020

Планована ефективність заходів

Комплексні заходи щодо досягнення нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого
рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій і пожеж у 2020 році
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Грудень
2020
Травень
2020

Поліпшення санітарно-побутових умов
для 24 працівникам
Поліпшення побутових умов праці
16 працівникам
Поліпшення побутових умов праці
12 працівникам
Поліпшення побутових умов праці
12 працівникам
Поліпшення побутових умов праці
8 працівникам
Поліпшення санітарно-побутових умов
праці для 50 працівників ділянки, з них
46 жінок

Власними
силами
Власними
силами
Власними
силами
Власними
силами
Власними
силами
Власними
силами

О.В. Чеботок

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Відповідальний
за виконання

Заст. голови профкому ПМГУ МК «АЗОВСТАЛЬ»						

Листопад
2020

Жовтень
2020

Червень
2020

Травень
2020

Березень
2020

Поліпшення санітарно-побутових умов
для 24 працівникам

Власними
силами

Травень
2020

Термін
виконання
(місяць)

Поліпшення санітарно-побутових умов
праці для 182 працівників ділянки, в т.ч.
92 жінок

Планована ефективність заходів

56

Вартість робіт,
тис. грн.

А.А. Савченко

ТЕЦ
Провести технічне обслуговування
кондиціонерів
ТЛЦ
Виконати ремонт кімнати формування
ділянки ТО та ОРМ
ТЛЦ
Виконати ремонт кімнати прийому їжі на
ділянці ТО та ОРМ
ТЛЦ
Виконати ремонт кімнати чергового
персоналу слюсарів-ремонтників по
кранах проліт ІК вісь 87
ТЛЦ
Виконати ремонт ПК 39, 41 дільниці
листообробки
ТЛЦ
Виконати ремонт ПК 35, 37 дільниці
ліній різання
ТЛЦ
Виконати ремонт кімнати майстрів
ділянки стану
ЦХЛ
Профілактичний огляд, чистка
кондиціонерів в кімнатах зміннозустрічних зборів в будівлі ЦХЛ і
Лабораторії КХП ЦХЛ

Підрозділ, зміст заходу

Директор з охорони праці,
промислової безпеки та екології								

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10

№
п/п

42

10

9

8

7

6

5

4

Конвертерний цех
Провести ремонт санвузла на ділянці складу сипучих та
феросплавів
Конвертерний цех
Провести ремонт операторської на позначці + 56м.
Конвертерний цех
Виконати ремонт ПК відділення БРС
ЦУтаС
Виконати ремонт покрівлі технічної насосної у
відділенні сіркоочищення 150м²
ПЕПС
Додатково обладнати обігрівачами робочі місця
працівників ПЕПС.
ЦЕ УЗТ
Виконати ремонт сан. вузла в будівлі станції Прокат
ЦЕ УЗТ
Виконати ремонт сан. вузла в будівлі станції
листопрокатній
ТЛЦ
Повністю змінити захисне поручневе огородження
приямків пересування передавальних возів в прольотах
А прим А / А-Б (завантажувальні пристрої №№ 1-3)
350

200

200

7,2

50

80

200

180

260

Конвертерний цех
Провести ремонт санвузлів у скрапному відділенні

2

3

50

Вартість
робіт,
тис. грн.

Конвертерний цех
Виконати ремонт приміщення ГПК конвертера №1

Підрозділ, зміст заходу

1

№
п/п

3 кв. 2021р. Начальник цеху

Начальник цеху

Поліпшення санітарно-гігієнічних умов Грудень
для 15 працівників (в т.ч. 14 жінок)
2021р.
Підвищення рівня безпеки
для 112 співробітників

Начальник цеху

Поліпшення санітарно-гігієнічних умов Листопад
для 17 працівників (в т.ч. 15 жінок)
2021р.

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Вересень
2021р.

Липень
2021р.
Грудень
2021р.

Начальник цеху

Начальник цеху

Поліпшення санітарно- гігієнічних умов Січень
для 32 працівників (в т.ч. 13 жінок)
2021р.

Забезпечення безпечних умов праці для
30 працівників (в т.ч. 22 жінок)
Забезпечення безпечних умов праці для
20 працівників
Забезпечення і підвищення існуючого
рівня охорони праці для 8 працівників
(в т.ч. 0 жінок)

Поліпшення санітарно-гігієнічних умов Квітень
для 45 працівників (в т.ч. 27 жінок)
2021р.

Поліпшення санітарно-гігієнічних умов Квітень
для 64 працівників (в т.ч. 35 жінок)
2021р.

Термін
Відповідальний
виконання
за виконання
(місяць)
Забезпечення безпечних умов праці для Грудень
Начальник цеху
4-х працівників
2021р.
Планована ефективність заходів

Комплексні заходи щодо досягнення нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого
рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій і пожеж у 2021 році
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18

17

16

15

14

13

12

11

№
п/п
2 кв. 2021р. Начальник цеху

Термін
Відповідальний
виконання
за виконання
(місяць)

Травень
2021р.

Забезпечення санітарно-гігієнічних
умов для 56 чол.
Забезпечення, поліпшення санітарногігієнічних умов для 62 працівників

50, 0
Своїми
силами

Начальник цеху

Поліпшення санітарно-гігієнічних умов 3-й квартал
Начальник цеху
для 7 працівників, в т.ч.
2021 р

Липень
2021р.

2 кв. 2021р. Начальник цеху

Підвищення рівня безпеки
для 40 співробітників

50

Начальник цеху

2 кв. 2021р. Начальник цеху

Забезпечення і підвищення існуючого
рівня охорони праці
для 4 співробітників

80

1

2 кв. 2021р. Начальник цеху

Забезпечення, поліпшення безпечних
1 кв. 2021р. Начальник цеху
умов праці для 16 співробітників             

Забезпечення і підвищення існуючого
рівня охорони праці
для 112 співробітників

Планована ефективність заходів

Підвищення рівня безпеки
для 28 співробітників

160

3 , 00

Вартість
робіт,
тис. грн.

Газовий цех
Придбати електричні чайники в кімнати відпочинку
ЦПУГ газоочищення № 2, в приміщеннях АБК (каб. З
5
ОП, кабінет старшого майстра, Електрика, Бустерная№1,
ГСС№2, приміщення цехового профспілкового комітету, в
приміщенні старшого майстра дільниці аварійної служби)

ТЛЦ
Провести ремонт бічних і торцевих стін самих приямків
і спусків в приямки, а також виконати своїми силами
побілку і фарбування ( при наявності фарби).
ТЛЦ
Заміна крісел для мостових кранів поз. 28 які плануємо
поставити.
ТЛЦ
Захистити зону зберігання мастильних матеріалів
металевою огорожею
ТЛЦ
Відновити в проектне стан висвітлення в жолобі гідрозмиву
окалини на завантаження і вивантаження методичних
нагрівальних печей товстолистового цеху. Місцезнаходження:
прольоти «Б-В» і «В-Г» в осях від 25 до 47.
ТЛЦ
Відновлення ступенів спуску в приміщення бункерів
окаліно-сбірників методичних нагрівальних печей
товстолистового цеху. Спуск на майданчики «-3 метра» і
«- 6 метрів». В даний час ступені практично зруйновані
(особливо це стосується методичних печей №№ 3 і 4).
ЦПМШ
Чистка кондиціонерів 16 шт.
Котельний цех
Виконати заміну трубопроводу питної води з ДУ 15 на
ДУ25 з нержавіючої сталі на туалет котельного цеху.

Підрозділ, зміст заходу

44
20
40

50

80

ЦУЗШ
Провести ревізію побутових кондиціонерів

УБТ
Локальний ремонт сантехніки, санвузла будівлі 1
пов. виробничого корпусу управління безрейкового
транспорту.

УСГ
Ремонт бетонної підлоги на складі SО14 інв. №1

27

28

29

15

2

50

25 0

125

45

Своїми
силами

Вартість
робіт,
тис. грн.

Газорятувальна станція
Чистка кондиціонерів (11 од.)

РБЦ
Провести ремонт санвузла ділянки рейкообробки
ЦРС
В АПК ЦРС 3 поверх виконати ремонт в кабінеті
провідного інженера по надійності
Цех водопостачання
Установка кондиціонера в кімнаті машиністів насосних
установок ділянки НДО-5

Кисневий цех
Ремонт м'якої покрівлі АБК

Газовий цех
Установка кондиціонера на ЦПУГ газоочісткі№2
в кількості 1 шт.
ТСЦ
Встановити кондиціонери в АБК ТСЦ в кількості 3 шт.
ТСЦ
Отримати і видати на робочі місця переносні
газоаналізатори в кількості 5 шт.

Підрозділ, зміст заходу

26

25

24

23

22

21

20

19

№
п/п

Начальник цеху

Червень
2021р.

Начальник цеху

Травень
2021р.
Лютий
2021р.

Поліпшення санітарних норм для
3 чол, з них 1 жінки

Жовтень
2021р.
Вересень
2021 р.

Поліпшення умов праці для водіїв при
навантажувальних операціях вилковими
навантажувача для 8 працівників ділянки

Травень
2021р.

Забезпечення санітарногігієнічних умов праці для 75 осіб
(в т.ч. 40 жінок)
Забезпечення санітарно-гігієнічних
умов праці 30 осіб, з них 2 жінок

Травень
2021 р

Забезпечення санітарно- гігієнічних
умов праці для 75 осіб

Поліпшення мікроклімату в приміщенні
Червень
для 10 працівників, в тому числі
2021р.
4 жінки

Начальник цеху

Вересень
2021р.

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Вересень
2021р.

Забезпечення безпеки працівників при
виконанні газонебезпечних робіт
в кількості 30 чол, з них 4 жінки
Забезпечення безпечних умов
праці для 50 працівників
(в т.ч. 28 жінок)
Поліпшення санітарно-гігієнічних умов
для 130 чол. в тому числі 45 жінок.             

Поліпшення умов праці працівників

Начальник цеху

Термін
Відповідальний
виконання
за виконання
(місяць)

Поліпшення санітарно-гігієнічних умов Квітень
для 44 працівників
2021р.

Планована ефективність заходів

45

40

ВВЦ
Установка системи зрошення вапняку тракту
завантаження на стрічковому конвеєрі №8.
Цех обтискний
Провести ревізію побутових і промислових
кондиціонерів

85

2

5000

ВВЦ
Заміна системи аспірації конвертерних трактів

38

39

13

15

21

50

90,54

25

20

5

Вартість
робіт,
тис. грн.

ВВЦ
ТО кондиціонерів

УСГ
Чистка кондиціонерів в кількості 3-х од. на ділянці
складування нестандартного обладнання.
УГЕ
Виконати ревізію побутових кондиціонерів.
ВПЦ
Провести ремонт майстерні по ремонту мастильного
обладнання S 20м²
Доменний цех
Установка робочих кондиціонерів на ділянках доменного
цеху.
Господарський цех
Будівля НВК - ремонт кімнати прийому їжі, ремонт
душової.
Коксовий цех
Провести заміну фільтруючих елементів на установці з
очищення питної води.
Коксовий цех
Ремонт приміщення приймальні працівників коксового
цеху

Підрозділ, зміст заходу

37

36

35

34

33

32

31

30

№
п/п

Термін
Відповідальний
виконання
за виконання
(місяць)

Травень
2021р.
Червень
2021р.

Поліпшення санітарно-гігієнічних
умов праці для 378 працівників
з них 96 жінок
Поліпшення умов праці працівників
з них 40 жінок

Січень
2021р.
Червень
2021р.

Поліпшення умов праці
для 8 працівників з них 8 жінок
Забезпечення санітарно- гігієнічних
умов праці для 70 осіб

Грудень
2021р.

Травень
2021р.

Начальник цеху

Листопад
2021р.

Поліпшення умов побуту для 30 осіб

Забезпечення санітарногігієнічних умов праці
для 74 працівників з них 43 жінок
Попередження випадків професійних
захворювань для 163 працівників
з них 71 жінок.

Начальник цеху

Поліпшення санітарно- гігієнічних умов Серпень
праці для 250 осіб (в т.ч. 42 жінок)
2021р.

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Начальник цеху

Липень
2021р.

Забезпечення безпечних умов праці  
для 6 слюсарів-ремонтників

Забезпечення санітарно- гігієнічних
Травень
умов праці для 12 працівників ділянки,
Начальник цеху
2021 р.
в т.ч. 10 жінок
Забезпечення санітарно2 кв. 2021р. Начальник цеху
гігієнічних умов праці працівників

Планована ефективність заходів

46
Начальник цеху

Травень
2021р.

О.В. Чеботок

Поліпшення рівня охорони праці

Начальник цеху

Термін
Відповідальний
виконання
за виконання
(місяць)

Поліпшення санітарно- гігієнічних умов Грудень
праці для 70 осіб
2021р.

Планована ефективність заходів

Заст. голови профкому ПМГУ МК «АЗОВСТАЛЬ»					

5

10

Вартість
робіт,
тис. грн.

С.В. Калиниченко

ЦРРС
Придбати і встановити кондиціонер в кімнаті майстрів
ділянки по ремонту локомотивів
ЦРРС
Придбати мотокосу на дільницю з обслуговування та
ремонту електро- і енергоустаткування

Підрозділ, зміст заходу

Директор з охорони праці,
промислової безпеки та екології							

42

41

№
п/п

ДОДАТОК № 3 ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ НА 2010-2011 РР.
ПЕРЕЛІК
посад, яким встановлюється додаткова відпустка за ненормований робочий день
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Доменний цех
Доменний цех
Доменний цех
Доменний цех
Доменний цех
Доменний цех
Доменний цех
Цех конвертерний
Цех конвертерний
Цех конвертерний
Цех конвертерний
Цех конвертерний
Цех конвертерний
Цех конвертерний
Цех конвертерний
Цех конвертерний
Цех конвертерний
Цех обтискний
Цех обтискний
Цех обтискний
Цех обтискний
Цех рейкобалковий
Цех рейкобалковий
Цех рейкобалковий
Цех рейкобалковий

начальник цеху
заст. начальника цеху з інжинірингу
заступник начальника цеху
начальник відділу
заст. нач. цеху з технології
пом.нач.цеху з безперервного вдосконалення
старший майстер
начальник цеху
заст. нач. цеху з технології
заст. начальника цеху з інжинірингу
заст. начальника з переробки брухту
майстер з підготовки ремонтів
начальник бюро
заст. нач. цеху з виробництва
пом. нач. цеху з безперервного вдосконалення
старший майстер з ремонту устаткування
механік дільниці
начальник цеху
заст. начальника цеху з устаткування
пом. нач. цеху з безперервного вдосконалення
помічник начальника цеху з технології
начальник цеху
заст. начальника цеху з інжинірингу
заст. нач. цеху з обробки та відвантаження
майстер з ремонту устаткування

26

Цех рейкобалковий

начальник дільниці

2

27
28

Цех рейкобалковий
Цех рейкобалковий
Цех великосортний
прокатний
Цех великосортний
прокатний
Цех великосортний
прокатний
Цех великосортний
прокатний
Цех великосортний
прокатний
Цех великосортний
прокатний

заст. нач. цеху з технології
пом.нач.цеху з безперервного вдосконалення

2
2

начальник цеху

2

майстер з ремонту кранового устаткування

2

майстер з ремонту устаткування

2

заст. начальника цеху з інжинірингу

2

пом.нач.цеху з безперервного вдосконалення

2

старший майстер

2

29
30
31
32
33
34

Найменування цеху

Штатна посада

Кількість
днів
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

47

48

№
пп
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Цех товстолистовий
Цех товстолистовий
Цех товстолистовий
Цех товстолистовий
ЦРС
ЦРС
ЦРС
ЦЛТВ
Цех водопостачання
Цех водопостачання
Цех водопостачання
Цех водопостачання
Цех водопостачання
Цех водопостачання
Цех водопостачання
ПЕПС
ПЕПС
ПЕПС
ПЕПС
ПЕПС
ПЕПС
ПЕПС
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
Цех газовий
Цех газовий
Цех газовий
Цех газовий
ЦМП
ЦМП
ЦМП
ЦМП
ТСЦ
ТСЦ
ТСЦ
Цех кисневий
Цех кисневий
Цех кисневий

начальник цеху
заст. нач. цеху з електроустаткування
заст. нач. цеху з технолог. и виробництва
пом.нач.цеху з безперервного вдосконалення
начальник цеху
пом.нач.цеху з безперервного вдосконалення
старший майстер з ремонту устаткування
начальник ЦЛТВ
начальник цеху
начальник технологічної служби
начальник служби
пом.нач.цеху з безперервного вдосконалення
старший майстер
старший майстер з рем. та експлуатації
механік дільниці
начальник цеху
начальник відділення
начальник лабораторії
начальник дільниці
начальник електровідділення
пом. нач. з підготовки виробництва
пом.нач.цеху з безперервного вдосконалення
начальник цеху
майстер з ремонту устаткування
менеджер з організації
начальник відділення
начальник служби
майстер
пом.нач.цеху з безперервного вдосконалення
начальник цеху
заступник начальника цеху
заст. начальника цеху з устаткування
механік дільниці
начальник цеху
начальник дільниці
майстер з обслуговування
пом.нач.цеху з безперервного вдосконалення
начальник цеху
начальник дільниці
пом.нач.цеху з безперервного вдосконалення
начальник цеху
начальник служби
начальник дільниці

78

Цех кисневий

начальник лабораторії

Найменування цеху

Штатна посада

Кількість
днів
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1

№
пп
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Цех кисневий
Цех кисневий
ЦРМП
ЦРМП
ЦРМП
ЦРМП
Цех КВПтаА
Цех КВПтаА
Цех КВПтаА
ВВЦ
ВВЦ
ВВЦ
ВВЦ
ЦЕТЛ
Цех експл. УЗТ (ЗЦ-1)
Цех експл. УЗТ (ЗЦ-1)
Цех експл. УЗТ (ЗЦ-1)
Цех експл. УЗТ (ЗЦ-1)
Цех експл. УЗТ (ЗЦ-1)
Цех експл. УЗТ (ЗЦ-1)
Цех експл. УЗТ (ЗЦ-1)
ЦМП
ЦМП
ЦМП
ЦУЗШ
ЦУЗШ
ЦУЗШ
ЦУЗШ
ЦТВС
ЦТВС
ЦТВС
ЦХЛ
ЦАНК
ЦАНК
ЦМВ
ЦМВ
ЦМВ
ЦМВ
ЦМВ
УСГ
УСГ
УСГ
УСГ

пом.нач.цеху з безперервного вдосконалення
механік дільниці
начальник цеху
пом. нач. цеху з підгот. виробництва
пом.нач. цеху з підготовки ковш. кон.вир.
пом.нач.цеху з безперервного вдосконалення
начальник цеху
начальник дільниці
пом.нач.цеху з безперервного вдосконалення
начальник цеху
пом.нач.цеху з безперервного вдосконалення
старший майстер
старший майстер з ремонту устаткування
начальник лабораторії
начальник цеху
майстер
начальник району
начальник служби
начальник дільниці
заступник начальника району
пом.нач.цеху з безперервного вдосконалення
начальник цеху
майстер з ремонту устаткування
старший майстер
начальник цеху
пом.нач.цеху з безперервного вдосконалення
старший майстер
старший майстер з ремонту устаткування
начальник цеху
начальник дільниці
майстер з експлуатації
начальник лабораторії
начальник цеху
начальник відділення
начальник цеху
начальник лабораторії
начальник відділення
начальник дільниці
пом.нач.цеху з безперервного вдосконалення
заст.нач.управління з устаткування
начальник УСГ
начальник дільниці
заст. нач. управл. з підгот. виробництва

122

УСГ

старший майстер з рем. об.(механич.)

Найменування цеху

Штатна посада

Кількість
днів
1
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

49

50

№
пп
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

УСГ
Цех коксовий
Цех коксовий
Цех коксовий
Цех коксовий
Цех коксовий
Цех коксовий
Цех котельний
Електроцех
Електроцех
Електроцех
Електроцех
Електроцех
Електроцех
Електроцех
ЦПМШ
ЦПМШ
ЦПМШ
ЦПМШ
ЦОУЕ
ЦРРС
ЦРРС
ЦРРС
ЦРРС
ЦРРС
ЦРРС
ЦРРС
ЦРРС
ЦРРС
ЦРРС
ЦРРС
ЦРРС
ЦРРС
ЦРРС
ЦРМУ
ЦРМУ
ЦРМУ
ЦРМУ
ЦРМУ
ЦРМУ
ЦРМУ
ЦРМУ
ЦРМУ

старший майстер з ремонту устаткування
начальник цеху
майстер
заст. начальника цеху з інжинірингу
пом.нач.цеху з безперервного вдосконалення
старший майстер
начальник відділення готування вугілля
начальник цеху
начальник цеху
майстер
майстер з рем. и обсл. облад.
майстер з ремонту устаткування
начальник дільниці
заступник начальника цеху
старший майстер з ремонту устаткування
начальник цеху
пом.нач.цеху безперервного вдосконалення
старший майстер з виробництва
старший майстер з ремонту устаткування
начальник цеху
начальник цеху
майстер шляховий авар-відновл дільниці зал. колії
майстер
майстер з обслуговування
майстер з обслуговування та ремонту
майстер з ремонту
майстер з ремонту вагонів
майстер з ремонту и обслуговування
начальник служби
начальник дільниці
шляховий майстер
пом.нач.цеху з безперервного вдосконалення
старший майстер з ремонту
старший майстер з ремонту локомотивів
начальник цеху
заст. нач. цеху з механ. обладн.
заст. нач. цеху з оперативного ремонту устаткування.
заст. нач. цеху з електроустаткування
заст.нач.цеху з енергоустаткування
майстер
майстер з ремонту устаткування
майстер з ремонту устаткування (механич)
майстер з ремонту устаткування (електр.)

166

ЦРМУ

начальник відділу

Найменування цеху

Штатна посада

Кількість
днів
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1

№
пп
167
168
169
170
171
172
173
174
175

Найменування цеху

Штатна посада

183
184
185

ЦРМУ
ЦРМУ
ЦРМУ
ЦРМУ
ЦОтаРУ ПВ
ЦОтаРУ ПВ
ЦОтаРУ ПВ
ЦОтаРУ ПВ
ЦОтаРУ ПВ
Цех уловлювання та
сіркоочищення
Цех уловлювання та
сіркоочищення
Цех уловлювання та
сіркоочищення
Цех уловлювання та
сіркоочищення
Цех уловлювання та
сіркоочищення
Цех уловлювання та
сіркоочищення
Цех уловлювання та
сіркоочищення
УЗТ
Грузова служба УЗТ
ЦОтаРУДВ

186

ЦОтаРУДВ

187

ЦОтаРУДВ

188
189
190
191
192

ЦОтаРУДВ
ЦОтаРУДВ
ЦОтаРУДВ
ЦОтаРУСВ
ЦОтаРУСВ

193

ЦОтаРУСВ

194

ЦОтаРУСВ

195

ЦОтаРУСВ

196

ЦОтаРУСВ

197

ЦОтаРУСВ

198

ЦОтаРУСВ

начальник управління
начальник служби
начальник цеху
заступник начальника цеху з устаткування доменного
виробництва
заступник начальника цеху з устаткування переробки
металургійних шлаків
пом.нач.цеху з безперервного вдосконалення
старший майстер з ремонту механослужби
старший майстер з ремонту энергослужби
начальник цеху
пом.нач.цеху з безперервного вдосконалення
заступник начальника цеху з механічного
устаткування
заступник начальника цеху з устаткування вапняновипалювального виробництва
заступник начальника цеху з електрич. устаткування
заступник начальника цеху з энергетичн.
устаткування
старший майстер з ремонту устаткування дільниць
основного виробництва
старший майстер з ремонту устаткування УСГ

199

ЦОтаРУСВ

енергетик цеху

176
177
178
179
180
181
182

начальник відділення
начальник дільниці
головний інженер
пом.нач.цеху з безперервного вдосконалення
начальник цеху
начальник дільниці
майстер з ремонту устаткування
пом.нач.цеху з безперервного вдосконалення
старший майстер з ремонту устаткування

Кількість
днів
2
2
2
2
2
1
1
1
2

начальник цеху

2

начальник відділення

2

майстер

2

пом.нач.цеху з безперервного вдосконалення

2

старший майстер

2

старший майстер з ремонту устаткування

2

старший майстер виробництва

2
1
2
2

2

2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
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№
пп
200
201
202

ЦОтаРУ КХВ
ЦОтаРУ КХВ
Цех конвертерний

203

Цех конвертерний

204

Цех конвертерний

205

Цех конвертерний

206
207
208
209
210
211
212

ЦРС
ТЕЦ
ПЕПС
ТСЦ
ТСЦ
ЦЕ УЗТ
ЦОтаРУ ПВ

213

ЦОтаРУ ПВ

214
215
216

ЦОтаРУ ПВ
ЦОтаРУ ПВ
ЦОтаРУ ПВ

Найменування цеху

Штатна посада
начальник цеху
старший майстер з ремонту устаткування
заст. нач. цеху з виробництва та відвантаження
заст. нач. цеху з розливання та позапічного оброб.
сталі
заст. нач. цеху з виплавки сталі та підготовки ковшів
старший майстер з переробки брухту та підготовці
складів
пом. начальнику цеху з технології
пом. нач. цеху з інжинірингу
пом. нач. цеху з інжинірингу
пом. нач. цеху з інжинірингу
енергетик цеху
начальник дільниці морських перевезень
заступник начальника цеху з устаткування ТЛЦ
заступник начальника цеху з устаткування обтискного
цеху
заступник начальника цеху з устаткування РБЦ
заступник начальника цеху з устаткування ВПЦ
заступник начальника цеху з устаткування ЦРС

Директор з персоналу та адміністрації		

52

Кількість
днів
2
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

К.В. Войцеховський

ДОДАТОК № 4 ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ НА 2010-2011 РР.
Положення
про порядок функціонування системи індивідуальних соціальних пакетів
«Мій вибір»
1.

Загальні положення

1.1 Це Положення визначає порядок функціонування та фінансування соціального
пакету «Мій вибір», а також надання його опцій персоналу ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
(надалі – підприємство).
1.2 Забезпечення функціонування опцій соцпакету «Мій вибір» здійснюється за
рахунок коштів підприємства та профспілкового комітету первинної організації
профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України «МК
«АЗОВСТАЛЬ» (надалі – профспілковий комітет підприємства).
1.3 Отримувачами опцій соцпакету, на умовах передбачених цим Положенням, є всі
штатні працівники підприємства незалежно від інших умов їх трудового договору, а
також працівники профспілкового комітету.
1.4 Строк дії соціального пакету «Мій вибір» (надалі - поточна ітерація ІСП) –
1(один) рік (з 1 жовтня 2020 р., у якому було затверджено це Положення, та
по 30 вересня 2021 року). Під час щорічного затвердження Положення про систему
«Мій вибір» склад опцій та їхній еквівалент “ціни” у балах можуть бути переглянуті.
1.5 Основною метою цього положення є організація вибору працівниками, а також
надання їм та адміністрування використання ними опцій соцпакету «Мій вибір», а саме:
− визначення пільг, що можуть входити до соцпакету «Мій вибір» (Додаток 1 до
Положення);
− визначення права працівників на отримання цих пільг та порядку їх надання
підприємством, профспілковим комітетом або сторонніми підприємцями
(юридичними або фізичними особами), які є соціальними партнерами проекту
«Мій вибір»;
− розподіл відповідальності між структурними підрозділами підприємства,
які беруть участь у проекті. Зокрема, відповідальним за збір і обробку заяв про
вибір працівниками опцій для своїх власних соцпакетів є фахівець по роботі з
персоналом, який закріплений за даним структурним підрозділом, а відповідальним
за процедурні аспекти функціонування системи «Мій вибір» в цілому є менеджер
цього проекту на підприємстві, котрий контролює надання опцій користувачам.
1.6 Алгоритм функціонування соцпакету «Мій вибір».
1.6.1
Отримувачі опцій соцпакету щороку здійснюють їх вибір на термін дії ІСП,
що вказаний в заяві (Додаток 2 до Положення), але не більше, ніж на один календарний
рік. Вибір здійснюється шляхом подачі стандартних заяв, заповнених працівниками
власноруч, у яких вони відмічають обрані опції. Одночасно із оформленням заяв на
вибір опцій працівники складають заяви щодо умов використання окремих опцій,
якщо це передбачено цим Положенням (наприклад, заяви на страхування членів
сім’ї, заяви на виділення сімейних чи дитячих путівок, заяви на участь у поїздках
вихідного дня тощо).
1.6.2
Заповнені заяви працівники здають фахівцеві по роботі з персоналом, який
закріплений за даним структурним підрозділом, не пізніше, ніж через 5 робочих днів
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після її отримання, але в будь-якому випадку до 25 вересня року, в якому починається
новий цикл дії опцій системи «Мій вибір» (надалі – ітерація ІСП). Фахівець по
роботі з персоналом, який закріплений за даним структурним підрозділом, здійснює
зберігання заяв до завершення поточної ітерації ІСП.
1.6.3
Щойно прийняті на роботу працівники отримують бланки заяв при
оформленні на роботу і заповнюють та здають їх фахівцеві по роботі з персоналом
свого структурного підрозділу. Щойно прийняті працівники повинні заповнити
заяву протягом місяця з моменту працевлаштування. В іншому випадку працівник
не може скористатися благами, які вказані в ІСП
1.6.4
Право на отримання обраних опцій (пільг) в усіх працівників настає у
місяці, наступному за місяцем подачі ними заяви про їх вибір.
1.6.5
Будь-якою пільгою, що передбачена цим Положенням, працівник має право
скористатися лише з урахуванням вимог цього Положення та тільки у разі, якщо
він попередньо обрав для себе відповідну опцію на строк до завершення поточної
ітерації ІСП при заповненні бланку особистої заяви соцпакету «Мій вибір» (Додаток
2 до Положення).
1.6.6
Отримувачі опцій мають право вибору будь-яких опцій соцпакету «Мій
вибір» згідно з цим Положенням на загальну суму не більше 100 балів (Додаток
1 до Положення). Невикористані працівниками бали не підлягають накопиченню
чи передачі іншим працівникам, та анулюються після подачі заяви працівника про
вибір ним опцій соцпакету.
1.6.7
Обрані працівником опції не підлягають заміні чи передачі іншим
працівникам та діють лише до кінця поточної ітерації ІСП.
1.6.8
У разі, якщо працівник відмовляється від отримання обраної опції, надання
відповідної пільги працівникові припиняється за його рішенням, однак бали за
опцію не повертаються і не відшкодовуються працівникові ні в якій формі.
1.6.9
У разі втрати картки соцпакету «Мій вибір», отримувач опцій повинен
звернутися до фахівця по роботі з персоналом свого структурного підрозділу, з
метою заблокування карти та подальшого її відновлення.
1.6.10 У разі звільнення працівника, а також у разі, коли працівник не звернувся за
отриманням опцій протягом строку дії ІСП (з 1 жовтня 2020 року по 30 вересня 2021
року), усі невикористані ним бали анулюються без будь-якої компенсації (а карта
звільненого працівника підлягає поверненню працівником у момент отримання
ним трудової книжки та блокується). Натомість усі працівники отримують 100
персональних балів на новий період.
1.6.11 Працівникам, які відсутні на робочому місці без поважної причини більше
2-х тижнів, припиняються всі виплати по опціях «Індивідуального соціального
пакету «Мій вибір».
1.6.12 Вилучені (або раніше загублені та знайдені) карти соцпакету «Мій вибір»
підлягають здачі відповідальному менеджеру проекту «Мій вибір» на підприємстві
для їх зберігання. Такі карти можуть використовуватися в обігу лише на наступну
ітерацію ІСП.
1.6.13 У разі прийому працівника на роботу на підприємство протягом 9 місяців
(включно) з початку поточної ітерації ІСП також надаються 100 персональних балів,
що діють до кінця поточного періоду, а також право вибору опцій на власний розсуд.
При цьому для такого працівника встановлюється обмеження на вибір тих опцій, які
вже не можуть бути надані протягом дії поточного соцпакету через спливання строку
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їх надання, та на отримання індивідуальних/сімейних путівок через відсутність
цього працівника у затвердженому графіку щорічних відпусток.
1.6.14 Угоди/договори по кожній опції, що надається зовнішніми провайдерами
послуг (підприємствами соціального сервісу), укладає структурний підрозділ, який
закріплений за тією чи іншою опцією системи «Мій вибір» відповідними пунктами
цього Положення.
1.6.15 У разі відмови соціальними партнерами у наданні замовленої опції, працівник
повинен повідомити про це менеджера проекту «Мій вибір» на підприємстві, який
забезпечує усунення порушення угоди/договору у 3-денний строк.
2

1
Порядок надання опцій.

2.1 Пільгові заняття спортом працівників у спортивному залі та басейні
Фізкультурно-оздоровчого комплексу (далі - ФОК) працівниками
підприємства із здешевленням вартості абонемента за рахунок
підприємства на 80%
2.1.1
Ця опція передбачає можливість відвідування спортивного залу та басейну
Фізкультурно-оздоровчого комплексу (далі – ФОК) працівника на пільгових умовах,
зі знижкою у розмірі 80 % звичайної вартості за рахунок підприємства.
2.1.2
Відповідальний працівник служби заступника директора з соціальних
питань укладає договір з постачальником послуги, формує та передає загальний
список працівників, які обрали для себе цю опцію, адміністрації ФОКа. На підставі
цього списку працівникам надається можливість оплати 20 відсотків вартості
абонемента.
2.1.3
Пільга поширюється на працівника особисто та надається у порядку,
встановленому адміністрацією Палацу спорту/комерційного спортзалу.
2.1.4
Обираючи цю опцію, працівник має усвідомлювати, що він не має
протипоказань для занять спортом та приймати на себе ризик травмування чи інших
загроз його здоров’ю.
2.1.5
Строки та обсяги дії пільги на послуги, що надаються – без обмежень
впродовж одного року з моменту вибору даної опції.
2.1.6
Працівник звертається до ФОК, де знайомиться з переліком послуг, надає
картку соцпакету «Мій вибір», документ, що засвідчує особу працівника та довідку
терапевта і дерматолога. Після оформлення адміністрацією спортивного закладу
його допуску до занять у порядку, встановленому у цьому закладі, працівник має
право на відвідування басейну і тренажерного залу.
2.1.7
Працівник самостійно уточнює дату, час відвідування і організаційні
вимоги, що пред’являються постачальником послуг до відвідувачів ФОК.
2.1.8
При зміні умов постачальника послуг УВК видається інформаційний
листок для поширення в структурних підрозділах.
2.1.9
Адміністрація ФОКа надає список працівників, які скористалися цією
опцією, в дирекцію з персоналу та адміністрації підприємства для оплати послуг за
осіб, які скористалися цією опцією.
2.1.10 Відповідальний працівник служби заступника директора з соціальних
питань в триденний строк з моменту отримання списку працівників, які скористалися
цією опцією, передає відомість на працівників на суму додаткового блага в ОЦО
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«МБС» для утримання податку на доходи фізичних осіб і військового збору від суми
одержуваного додаткового блага відповідно до чинного законодавства.
2.2 Пільгові заняття спортом чоловіка/дружини працівника у ФОК,
із здешевленням вартості абонемента за рахунок підприємства на 80%
2.2.1
Ця опція передбачає можливість відвідування спортивного залу та басейну
ФОК чоловіка/дружини працівника, що не працює на підприємстві, на пільгових
умовах, зі знижкою у розмірі 80 % звичайної вартості за рахунок підприємства.
2.2.2
Відповідальний працівник служби заступника директора з соціальних
питань укладає договір з постачальником послуги, формує та передає загальний
список працівників, які обрали для себе цю опцію, адміністрації ФОКа. На підставі
цього списку чоловіку/дружині працівника надається можливість оплати 20 відсотків
вартості абонемента.
2.2.3
Обрана опція поширюється тільки на чоловіка/дружину працівника та
надається у порядку, встановленому адміністрацією ФОК.
2.2.4
Обираючи цю опцію, працівник має усвідомлювати, що його чоловік/
дружина не має протипоказань для занять спортом та приймає на себе ризик
травмування чи інших загроз його/її здоров’ю.
2.2.5
Строк дії пільги на послуги, що надаються – без обмежень впродовж одного
року з моменту вибору даної опції.
2.2.6
Працівник звертається до ФОК, де знайомиться з переліком послуг, надає
картку соцпакету «Мій вибір», документ, що посвідчує особу чоловіка/дружини та
довідку терапевта і дерматолога. Після оформлення адміністрацією спортивного
закладу чоловік/дружина працівника має право на відвідування басейну і
тренажерного залу.
2.2.7
Працівник самостійно уточнює дату, час відвідування і організаційні
вимоги, що пред’являються постачальником послуг до відвідувачів ФОК.
2.2.8
При зміні умов постачальника послуг УВК видається інформаційний
листок для поширення в структурних підрозділах.
2.2.9
Адміністрація ФОКа надає список працівників, які скористалися цією
опцією, в дирекцію з персоналу та адміністрації підприємства для оплати послуг за
осіб, які скористалися цією опцією.
2.2.10 Відповідальний працівник служби заступника директора з соціальних
питань в триденний строк з моменту отримання списку працівників, які скористалися
цією опцією, передає відомість на працівників на суму додаткового блага в ОЦО
«МБС» для утримання податку на доходи фізичних осіб і військового збору від суми
одержуваного додаткового блага відповідно до чинного законодавства.
2.3 Базова програма ДМС (зі сплатою страхового внеску за працівника
підприємством).
2.3.1
Ця опція передбачає страхування здоров’я працівників за програмою,
встановленою для посад відповідного рівня управління – страхові пакети
«Персонал» та «Керівник» (обсяг страхових послуг і поточна вартість страхування
встановлюється умовами договору між підприємством та страховою компанією,
визначеною по результатам тендерного відбору).
1.1.1
Працівники, які обрали дану опцію, звертаються до фахівця по роботі з
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персоналом, закріпленого за їх структурним підрозділом, та власноруч заповнюють
заяву (Додаток 3 до Положення) до страхової компанії про страхування за програмою,
доступною для рівня їхніх посад, за встановленим страховою компанією зразком.
2.3.2
Фахівець по роботі з персоналом структурного підрозділу вносить отримані
заяви до реєстру застрахованих осіб та передає його в електронному виді та на
паперовому носії разом із зібраними по структурному підрозділу заявами до відділу
по взаємодії з персоналом (далі – ВВП) не пізніше 25 числа місяця, що передує
страховому періоду.
2.3.3
Відповідальний працівник ВВП формує консолідований реєстр та направляє
до страхової компанії заяви про страхування працівників за програмами, умови яких
встановлені договором зі Страхувальником (програма «Персонал» – для посад всіх
працівників, за виключенням посад лінійних керівників і вище, які страхуються за
програмою «Керівник»).
2.3.4
Також відповідальний працівник ВВП надає ОЦО ТОВ МБС відомості
застрахованих осіб із сумами місячних страхових платежів, що сплачуються за
працівника підприємством, для їх оподаткування (як додаткове благо). Загальна
відомість надається одноразово, щомісячно - надаються зміни 1-го числа звітного
місяця.
2.3.5
Страхування відбувається з першого числа місяця, наступного за місяцем, в
якому написана заява про страхування, за умовою подання працівником заяви до 20
числа місяця, що передує страховому періоду.
2.3.6
Умови страхування доводяться до відома працівників фахівцем по роботі з
персоналом структурного підрозділу шляхом видачі на руки відповідної пам’ятки
страхової компанії та індивідуальної картки застрахованої особи, котра діє в період,
поки є дійсним договір страхування, але не більше строку дії поточної ітерації ІСП
«Мій вибір».
2.3.7
У разі настання страхового випадку працівник самостійно звертається до
служби страхового асистансу та діє згідно умов надання страхових послуг, описаних
у пам’ятці застрахованої особи.
2.3.8
Заява працівника, що обрав цю опцію, на участь у програмі ДМС складається
один раз протягом циклу дії опії і є чинною до кінця поточної ітерації ІСП. У разі,
якщо працівник прийме рішення достроково припинити користуватися програмою
ДМС, він повинен подати заяву на відмову (Додаток 4 до Положення) фахівцеві по
роботі з персоналом свого структурного підрозділу, яке в подальшому передається
відповідальному працівнику ВВП. У цьому випадку починаючи з місяця подання
заяви працівникові більше не нараховується вартість ДМС до його щомісячного
доходу та не утримуються суми податкових та інших обов’язкових платежів, однак
опція вважається використаною у попередні місяці і бали за неї не повертаються.
2.4 Надання права страхування здоров’я членів сім’ї за рахунок коштів
працівника за корпоративним тарифом (із можливістю багаторазового
вибору опції).
2.4.1
Ця опція передбачає страхування здоров’я членів сім’ї працівників віком
старше 16 та молодше 60 років за програмою, встановленою для самих працівників
(обсяг страхових послуг і поточна вартість страхування встановлюється умовами
договору між підприємством та страховою компанією).
2.4.2
Одна обрана опція поширюється лише на одного члена сім’ї. Працівники
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можуть обирати цю опцію декілька разів (на декількох членів сім’ї). При цьому
кожний наступний вибір цієї опції призводить до додаткового витрачання
працівником відповідної кількості його персональних балів. Програма страхування
членів сім’ї може поширюватися лише на подружжя (чоловік/дружина) та на дітей
працівника віком від 16 років.
2.4.3
Працівники, які обрали дану опцію, особисто звертаються до регіонального
відділення страхової компанії, яка надає послуги страхування родичів віком від
16 до 60 років та при пред’явленні картки соцпакету «Мій вибір» за власні кошти
здійснюють придбання полісу за корпоративними тарифами.
2.4.4
На підставі особистих заяв працівників і відомостей, переданих страховою
компанією до 25 го числа місяця, що передує страховому періоду у робітника
утримують із заробітної плати вартість страхування членів сім’ї.
2.4.5
Відповідальний працівник ВВП надає до ОЦО ТОВ «МБС» відомість на
утримання щомісячних страхових внесків із заробітної плати працівника. Загальна
відомість надається одноразово, щомісячно - надаються зміни 1-го числа звітного
місяця.
2.4.6
Страхова компанія забезпечує оформлення та видачу працівникам полісів
індивідуального страхування.
2.4.7
Обсяг страхових послуг і поточна вартість страхування встановлюється
умовами договору між працівником та страховою компанією за корпоративним
тарифом.
2.4.8
Відповідальний за цю опцію працівник підприємства щомісяця формує та
подає до страхової компаній список працівників підприємства, що обрали цю опцію.
2.4.9
У разі настання страхового випадку застрахований член сім’ї працівника
самостійно звертається до служби страхового асистансу та діє згідно умов надання
страхових послуг, описаних у пам’ятці застрахованої особи.
2.5 Надання права страхування дітей у віці від 3 до 16 років за рахунок
працівника за корпоративним тарифом (із можливістю багаторазового
вибору опції).
2.5.1
Ця опція передбачає страхування здоров’я дітей працівників віком від 3
до 16 років за програмою, встановленою умовами договору між працівником та
страховою компанією.
2.5.2
Одна обрана опція поширюється лише на одну дитину працівника у віці від
3 до 16 років. Працівники можуть обирати цю опцію декілька разів (на декількох
дітей). При цьому кожний наступний вибір цієї опції призводить до додаткового
витрачання працівником відповідної кількості його персональних балів.
2.5.3
Працівники, які обрали дану опцію, особисто звертаються до регіонального
відділення страхової компанії, яка надає послуги страхування та при пред’явленні
картки соцпакету «Мій вибір» за власні кошти здійснюють придбання полісу за
корпоративними тарифами.
2.5.4
На підставі особистих заяв працівників і відомостей, переданих страховою
компанією до 25 го числа місяця, що передує страховому періоду у робітника
утримують із заробітної плати вартість страхування членів сім’ї.
2.5.5
Відповідальний працівник ВВП надає до ОЦО ТОВ «МБС» відомість на
утримання щомісячних страхових внесків із заробітної плати працівника. Загальна
відомість надається одноразово, щомісячно - надаються зміни 1-го числа звітного місяця.
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2.5.6
Страхова компанія забезпечує оформлення та видачу працівникам полісів
індивідуального страхування.
2.5.7
Обсяг страхових послуг і поточна вартість страхування встановлюється
умовами договору між працівником та страховою компанією за корпоративним
тарифом.
2.5.8
Відповідальний за цю опцію працівник підприємства щомісяця формує та
подає до страхової компаній список працівників підприємства, що обрали цю опцію.
2.5.9
У разі настання страхового випадку працівник самостійно звертається до
служби страхового асистансу та діє згідно умов надання страхових послуг, описаних
у пам’ятці застрахованої особи.
2.6 Пільгова путівка працівнику до санаторію-профілакторію.
2.6.1
Вибір цієї опції передбачає придбання працівником путівки до санаторіюпрофілакторію на пільгових умовах (за 10 % її вартості) на період дії поточного ІСП
(за виключенням літнього періоду).
2.6.2
Під час складання заяви на вибір цієї опції працівник подає фахівцеві по
роботі з персоналом, закріпленому за їх структурним підрозділом, заяву (Додаток
5 до Положення) на отримання путівки до санаторію-профілакторію, у якій вказує
період/оздоровчий заїзд, коли він планує пройти лікувальний курс.
2.6.3
Фахівець по роботі з персоналом структурного підрозділу передає зібрані
заяви голові цехового комітету профспілки. Закупівлю й видачу путівок здійснює
профспілковий комітет, який щомісяця інформує менеджера проекту ІСП «Мій
вибір» на підприємстві стосовно фактичної реалізації путівок працівникам.
2.7 Сімейна путівка ( батько/мати з дитиною у віці 4-17) та індивідуальна
путівка до санаторію-профілакторію працівникові за пільговою вартістю
на заїзди у літній період.
2.7.1
Вибір цієї опції передбачає придбання працівником путівки до санаторіюпрофілакторію на заїзд у літній період (відпочинок працівників комбінату – батька/
матері із дітьми незалежно від їх кількості) на один заїзд, або індивідуальної путівки
до санаторію-профілакторію на заїзд у літній період на пільгових умовах за 10 % її
вартості.
2.7.2
Дітьми в цьому випадку вважаються рідні діти працівника від 4 до 17 років
включно. У разі, якщо для працівника дитина не є рідною, то право використання
цієї опції надається лише на підставі копій документів про всиновлення або про
оформлення опікунства.
2.7.3
Під час складання заяви (Додаток 6 до Положення) на вибір цієї опції
працівник подає фахівцеві по роботі з персоналом, закріпленому за їх структурним
підрозділом, заяву на отримання путівки до санаторію-профілакторію, у якій вказує
період/оздоровчий заїзд, коли він/вона з дитиною планують пройти лікувальний курс.
2.7.4
Умови придбання путівок на заїзд у літній період , за наявності яких
підтверджується право працівника, що обрав цю опцію, на отримання путівки:
працівник повинен мати у затвердженому графіку відпусток по цеху на 2021 рік
не менше 18 к.д. щорічної планової відпустки. Фактичне надання працівникові
відпустки, не підтвердженої графіками відпусток, або соціальної, учбової чи інших
видів відпусток не дає права на отримання путівки;
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2.7.5
Фахівець по роботі з персоналом структурного підрозділу передає зібрані
заяви голові цехового комітету профспілки. Закупівлю й видачу путівок здійснює
профспілковий комітет, який щомісяця інформує менеджера проекту ІСП «Мій
вибір» на підприємстві стосовно фактичної реалізації путівок працівникам.
2.8 Додаткова оплачувана відпустка (1 к. д.) для участі батька/матері
першокласника у святі «День знань» в його робочий день.
2.8.1
Ця опція передбачає надання працівникові додаткової оплачуваної відпустки
за сімейними обставинами у разі настання події у робочий день працівника згідно
графіку його роботи. У разі відсутності працівника на роботі з інших причин
(щорічна відпустка) додаткова відпустка не надається. У разі настання тимчасової
непрацездатності в цей день – відпустка не підлягає перенесенню.
2.8.2
Працівник, який обрав дану опцію, не пізніше як за 14 днів до настання події
пише заяву про надання відпустки на ім’я керівника свого структурного підрозділу,
яку здає фахівцеві по роботі з персоналом, що закріплений за структурним
підрозділом, разом із довідкою з учбового закладу (в довільній формі) про прийняття
дитини до школи.
2.8.3
Заява працівника попередньо візується фахівцем по роботі з персоналом
структурного підрозділу, який підтверджує обрання працівником цієї опції, а також
перевіряє наявність довідки зі школи.
2.8.4
Начальник структурного підрозділу візує заяву, після чого вона разом
із копіями документів, наданих працівником, повертається фахівцеві по роботі з
персоналом структурного підрозділу, який здійснює документальне оформлення
надання працівникові додаткової оплачуваної відпустки.
2.9 Додаткова оплачувана відпустка (1 к. д.) для участі батька/матері
випускника у святі «Останнього дзвоника» в його робочий день
(11 клас школи/ліцею/гімназії).
2.9.1
Ця опція передбачає надання працівникові додаткової оплачуваної відпустки
за сімейними обставинами у разі настання події у робочий день працівника згідно
графіку його роботи. У разі відсутності працівника в цей день на роботі з інших
причин (вихідний/святковий/неробочий день, щорічна відпустка) додаткова
відпустка не надається. У разі настання тимчасової непрацездатності в цей день –
відпустка не підлягає перенесенню.
2.9.2
Працівник, який обрав дану опцію, не пізніше як за 14 днів до настання події
пише заяву про надання відпустки на ім’я керівника свого структурного підрозділу,
яку здає фахівцеві по роботі з персоналом, що закріплений за структурним
підрозділом, разом із довідкою з учбового закладу (в довільній формі) про дату
майбутньої події.
2.9.3
Заява працівника попередньо візується фахівцем по роботі з персоналом
структурного підрозділу, який підтверджує обрання працівником цієї опції, а також
перевіряє наявність довідки зі школи.
2.9.4
Начальник структурного підрозділу візує заяву, після чого вона разом
із копіями документів, наданих працівником, повертається фахівцеві по роботі з
персоналом структурного підрозділу, який здійснює документальне оформлення
надання працівникові додаткової оплачуваної відпустки.
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2.10

Додаткова оплачувана відпустка (1 к. д.) для участі батька/матері
випускника у випускному вечорі в його робочий день
(11 клас школи/ліцею/гімназії).

2.10.1 Ця опція передбачає надання працівникові додаткової оплачуваної відпустки
за сімейними обставинами у разі настання події у робочий день працівника згідно
графіку його роботи. У разі відсутності працівника в цей день на роботі з інших
причин (вихідний/святковий/неробочий день, щорічна відпустка) додаткова
відпустка не надається. У разі настання тимчасової непрацездатності в цей день –
відпустка не підлягає перенесенню.
2.10.2 Працівник, який обрав дану опцію, не пізніше як за 14 днів до настання події
пише заяву про надання відпустки на ім’я керівника свого структурного підрозділу,
яку здає фахівцеві по роботі з персоналом, що закріплений за структурним
підрозділом, разом із довідкою з учбового закладу (в довільній формі) про дату
майбутньої події.
2.10.3 Заява працівника попередньо візується фахівцем по роботі з персоналом
структурного підрозділу, який підтверджує обрання працівником цієї опції, а також
перевіряє наявність довідки зі школи.
2.10.4 Начальник структурного підрозділу візує заяву, після чого вона разом
із копіями документів, наданих працівником, повертається фахівцеві по роботі з
персоналом структурного підрозділу, який здійснює документальне оформлення
надання працівникові додаткової оплачуваної відпустки.
2.11

Додаткова оплачувана відпустка 1 к. д. на річницю шлюбу
працівника.

2.11.1 Ця опція передбачає надання відпустки тривалістю 1 к. д. у день річниці
шлюбу (20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 років). У разі відсутності працівника в цей день
на роботі з інших причин (вихідний/святковий/неробочий день, щорічна відпустка)
додаткова відпустка не надається. У разі настання тимчасової непрацездатності в
цей день – відпустка не підлягає перенесенню.
2.11.2 Працівник, який обрав дану опцію, не пізніше як за 14 днів до настання події
пише заяву про надання відпустки на ім’я керівника свого структурного підрозділу,
яку здає фахівцеві по роботі з персоналом, що закріплений за структурним
підрозділом, разом із копією свідоцтва про шлюб.
2.11.3 Заява працівника попередньо візується фахівцем по роботі з персоналом
структурного підрозділу, який підтверджує обрання працівником цієї опції, а також
перевіряє наявність підтверджуючих документів та дату майбутньої події.
2.11.4 Начальник структурного підрозділу візує заяву, після чого вона разом
із копіями документів, наданих працівником, повертається фахівцеві по роботі з
персоналом структурного підрозділу, який здійснює документальне оформлення
надання працівникові додаткової оплачуваної відпустки.
2.12
Додаткова оплачувана відпустка (2 к. д.) працівникові,
чий член сім’ї (син, дочка, чоловік, дружина) був призваний на службу
до ЗСУ (відпустка використовується протягом строку служби).
2.12.1 Ця опція передбачає надання працівникові додаткової оплачуваної відпустки
за сімейними обставинами у разі настання події у робочий день працівника згідно
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графіку його роботи. Відпустка може бути використана як у вигляді 2 к. д. підряд,
так і нарізно. У разі відсутності працівника в цей день на роботі з інших причин
(вихідний/святковий/неробочий день, щорічна відпустка) додаткова відпустка не
надається. У разі настання тимчасової непрацездатності в цей день – відпустка не
підлягає перенесенню.
2.12.2 Працівник, який обрав дану опцію, не пізніше як за 14 днів до настання події
пише заяву про надання відпустки на ім’я керівника свого структурного підрозділу,
яку здає фахівцеві по роботі з персоналом, що закріплений за структурним
підрозділом, разом із копіями документів, що підтверджують призов до лав ЗСУ
а також ступінь споріднення працівника із призовником (свідоцтво про шлюб,
свідоцтво про народження, паспорт тощо).
2.12.3 Заява працівника попередньо візується фахівцем по роботі з персоналом
структурного підрозділу, який підтверджує обрання працівником цієї опції, а також
перевіряє наявність підтверджуючих документів.
2.12.4 Начальник структурного підрозділу візує заяву, після чого вона разом
із копіями документів, наданих працівником, повертається фахівцеві по роботі з
персоналом структурного підрозділу, який здійснює документальне оформлення
надання працівникові додаткової оплачуваної відпустки.
2.13

Додаткова оплачувана відпустка у День народження
працівника (1 к. д.).

2.13.1 Ця опція передбачає надання працівникові додаткової оплачуваної відпустки
за сімейними обставинами у разі збігу Дня народження працівника з його робочим
днем згідно графіку його роботи. У разі відсутності працівника в цей день на роботі
з інших причин (вихідний/святковий/неробочий день, щорічна відпустка) додаткова
відпустка не надається. У разі настання тимчасової непрацездатності в цей день –
відпустка не підлягає перенесенню.
2.13.2 Працівник, який обрав дану опцію, не пізніше як за 14 днів до настання події
пише заяву про надання відпустки на ім’я керівника свого структурного підрозділу,
яку здає фахівцеві по роботі з персоналом, що закріплений за структурним
підрозділом.
2.13.3 Заява працівника попередньо візується фахівцем по роботі з персоналом
структурного підрозділу, який підтверджує обрання працівником цієї опції, а також
перевіряє дату його народження на предмет її збігу з робочим днем згідно графіку
роботи працівника.
2.13.4 Начальник структурного підрозділу візує заяву, після чого вона повертається
фахівцеві по роботі з персоналом структурного підрозділу, який здійснює
документальне оформлення надання працівникові додаткової оплачуваної відпустки.
2.14
Включення частини щорічної відпустки (до 7 к. д.) працівником
із безперервним стажем роботи на підприємстві понад 20 років, за його
бажанням на будь-яку пору року, до цехового графіку щорічних відпусток під
час його складання на наступний рік.
2.14.1 Ця опція передбачає можливість для працівника обрати період, на який буде
заплановано частину його щорічної відпустки (до 7 к. д.), при складанні графіку
відпусток по цеху на наступний рік (що наступає після обрання працівником опції).
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Опція використовується у липні-серпні 2021 року, тобто поширюється на планування
у 2021 році відпустки, фактичне надання якої настане у 2022 році.
2.14.2 Працівник, що обрав цю опцію, пише на ім’я керівника структурного
підрозділу заяву (Додаток 7 до Положення), у якій вказує тривалість та бажаний
строк надання йому частини щорічної відпустки. Ця заява попередньо візується
фахівцем по роботі з персоналом структурного підрозділу, який підтверджує
обрання працівником цієї опції, а також наявність у працівника формальних підстав
для її отримання (безперервний стаж працівника на момент обрання опції соцпакету
«Мій вибір» мусить становити понад 20 років).
2.14.3 Начальник структурного підрозділу зобов’язаний задовольнити прохання
працівника та затвердити планування частини його щорічної відпустки у графіку
згідно вказаного працівником бажаного для нього періоду.
2.14.4 Начальник структурного підрозділу візує заяву, після чого вона зберігається
протягом року у фахівця по роботі з персоналом структурного підрозділу (до моменту
включення частини відпустки працівника у графік згідно вказаного ним строку).
2.15

Перенесення щорічної відпустки працівника (батька)
у зв’язку із народженням дитини.

2.15.1 Ця опція передбачає одноразове перенесення планової щорічної відпустки
працівнику (батькові) (незалежно від того, на який місяць року вона була запланована)
на період, що наступить після народження його дитини.
2.15.2 Працівник, що обрав цю опцію, пише на ім’я керівника свого структурного
підрозділу заяву, у якій вказує бажаний строк надання йому усієї чи частини щорічної
відпустки. Відпустка, що надається такому працівникові, не повинна починатися
пізніше 3-х місяців з дати народження дитини (підтверджується копією свідоцтва
про народження дитини або довідки з пологового будинку).
2.15.3 Заява працівника попередньо візується фахівцем по роботі з персоналом
структурного підрозділу, який підтверджує обрання працівником цієї опції, а також
перевіряє дату народження дитини на підставі наданого працівником свідоцтва про
народження дитини.
2.15.4 Начальник структурного підрозділу візує заяву, після чого вона разом із
копією свідоцтва про народження дитини, наданого працівником, повертається
фахівцеві по роботі з персоналом структурного підрозділу, який здійснює
документальне оформлення надання щорічної відпустки працівникові згідно нового
строку її використання.
2.16

Оплачувана практика для дітей працівників за робочими професіями,
що були заявлені підприємством, у якості учнів.

2.16.1 Ця опція передбачає прийом на роботу у якості учнів за робітничими
професіями дітей (з 18 років) працівників підприємства із їх навчанням
безпосередньо на робочому місці з метою набуття ними практичного досвіду роботи
на виробництві.
2.16.2 Дія опції поширюється тільки на дітей працівників підприємства, котрі
на момент початку практики не мають академічної заборгованості у своєму
навчальному закладі. Опція поширюється на всіх студентів-дітей працівника, що
обрав її, не зважаючи на їхню кількість.
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2.16.3 У разі, якщо для працівника дитина не є рідною, то право використання
цієї опції надається лише на підставі копій документів про всиновлення або про
оформлення опікунства.
2.16.4 Для використання опції працівник повинен звернутися у відділ кадрів
УПтаРП, де йому надається повний перелік професій, за якими його дитина-студент
може пройти оплачувану виробничу практику. Обрану професію працівник вказує
у письмовій заяві встановленої форми (Додаток 8 до Положення), яку власноручно
підписує він та його дитина-студент, засвідчуючи таким чином свою згоду на
проходження практики за обраною професією.
2.16.5 Професійна підготовка студентів на отримання професії проводиться
за програмою підготовки відповідно до чинних на підприємстві організаційних
документів
2.16.6 Допуск практиканта до робочого місця, включаючи проведення
інструктажів, забезпечення спецодягом та засобами індивідуального захисту
здійснюється у звичайному порядку, передбаченому для працівників підприємства,
що здійснюють трудову діяльність на цьому робочому місці та за цією професією.
2.16.7 Роботи, які виконує практикант, повинні відповідати програмі практики та
здійснюватися згідно із встановленим на підприємстві порядком. Не допускається
знаходження практиканта на робочому місці без інструктора виробничого навчання.
2.16.8 Оплата праці практиканта здійснюється на умовах, передбачених для
працівників підприємства, що здійснюють трудову діяльність на цьому робочому
місці та за цією професією.
2.16.9 У разі відмови дитини працівника проходити практику, працівнику не
відшкодовуються та не повертаються бали, витрачені на дану опцію.
2.17
Інформаційно-консультаційні послуги з підготовки до ЗНО дітей
працівників (до 5 місяців, 11 клас/ПТНЗ, коледж, технікум, або працівників
підприємства віком до 35 років, які не мають вищої освіти, групи до 20 осіб).
2.17.1 Ця опція передбачає отримання інформаційно-консультаційних послуг до
ЗНО для дітей працівників, котрі завершують навчання в учбових закладах I-III
рівнів акредитації (середня школа/ліцей/гімназія/коледж, технікум) або працівників
підприємства віком до 35 років, які не мають вищої освіти, в позаробочий час.
2.17.2 Дія опції поширюється тільки на дітей працівників підприємства. У разі,
якщо для працівника дитина не є рідною, то право використання цієї опції надається
лише на підставі копій документів про всиновлення або про оформлення опікунства.
2.17.3 Одна обрана опція поширюється лише на одну дитину працівника
відповідного віку. Працівники можуть обирати цю опцію декілька разів (на декількох
дітей). При цьому кожний наступний вибір цієї опції призводить до додаткового
витрачання працівником відповідної кількості його персональних балів.
2.17.4 Надання інформаційно-консультаційних послуг для підготовки до
зовнішнього незалежного оцінювання для дітей працівників, що навчаються у 11
класі загальноосвітніх шкіл (гімназій/ліцеїв, коледжів, технікумів), організовується
за умови набору групи учнів (дітей працівників, що обрали дану опцію соцпакету
«Мій вибір») чисельністю не менше 10 осіб.
2.17.5 Інформаційно-консультаційні послуги надаються відповідно до графіку
занять, встановленому в навчальному закладі.
2.17.6 Інформаційно-консультаційні послуги надаються з грудня до квітня у
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групах, чисельністю не більше 20 осіб кожна. Загальна тривалість навчання за
кожною із дисциплін встановлюється викладачем, виходячи з рівня академічної
підготовки конкретної групи учнів.
2.17.7 Підготовка проводиться за дисциплінами:
− українська мова та література;
− математика;
− фізика
− історія України.
2.17.8 Для використання опції працівник повинен звернутися до відповідального
робітника УПтаРП та подати заяву встановленої форми (Додаток 9 до Положення).
2.17.9 Для проведення навчання за зазначеними дисциплінами, відповідальний
працівник УПтаРП укладає договір з навчальним закладом, формує учбові
групи, складає графіки їхнього навчання та передає цю інформацію структурним
підрозділам для ознайомлення працівників.
2.17.10 У разі, коли через обставини непереборної сили отримання інформаційноконсультативних послуг неможливо організувати очно, послуги надаються
у дистанційному форматі (із застосуванням онлайн-технологій) на умовах,
передбачений цим Положенням.
2.17.11 Фіксація отримання інформаційно-консультаційних послуг з підготовки до
здачі ЗНО не ведеться.
2.17.12 У разі відмови дітей від участі у отриманні інформаційно-консультаційних
послуг за особистими обставинами, працівнику не відшкодовуються та не
повертаються бали, витрачені на дану опцію.
2.18

Пільгові курси в автошколі для працівників підприємства
(50% вартості, але не більше 2 000 грн.).

2.18.1 Ця опція передбачає часткову компенсацію працівникові, що обрав її,
вартості курсів водіїв транспортних засобів (50% ціни навчання, але не більше
2 000 грн.) за підсумками проходження усього курсу та після успішної здачі іспитів
і отримання водійських прав.
2.18.2 Для отримання компенсації працівник надає фахівцеві по роботі з
персоналом свого структурного підрозділу наступні документи:
- копії квитанцій про сплату навчання на курсах водіїв, копія договору про навчання
в автошколі, копія отриманого водійського посвідчення (наявність оригіналів усіх
документів обов’язкова для пред’явлення та перевірки під час подачі заяви).
- заяву на компенсацію вартості (Додаток 10 до Положення) на ім’я генерального
директора про завершення проходження учбового курсу із проханням про здійснення
компенсаційної виплати у розмірі 50% підтвердженої вартості навчання (але не
більше 2 000 грн.).
2.18.3 Фахівець по роботі з персоналом структурного підрозділу перевіряє
справжність документів та передає відповідальному працівнику відділу організації
та оплати праці персоналу УМП, що курирує відповідний підрозділ. Відповідальний
працівник відділу організації та оплати праці персоналу УМП візує заяву з метою
підтвердження того, що працівник обрав цю опцію, та передає фахівцю по роботі
з персоналом структурного підрозділу, який здійснює подальше документальне
оформлення виплати вартості компенсації.
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2.18.4 Виплата суми компенсації здійснюється в день виплати заробітної плати
за місяць, у якому працівник подав особисту заяву (якщо її було подано не пізніше
20 числа місяця) окремим видом компенсаційної виплати із оподаткуванням цієї
виплати у звичайному порядку.
2.19
Інформаційно-консультаційні послуги з особистісного розвитку для
працівників «Прокачай свої компетенції» (3 учбові теми протягом року згідно
графіка комплектації груп).
2.19.1 Ця опція передбачає можливість отримати інформаційно-консультаційні
послуги 3 (трьох) напрямків особистісного розвитку, котрі відбуваються у вихідний
(не робочий за графіком працівника) день та організовуються за умови набору
груп чисельністю не менше 10 осіб з періодичністю не частіше 1-ї інформаційноконсультаційної послуги за два місяці.
2.19.2 Тривалість однієї інформаційно-консультаційної послуги для дорослих від
6 до 8 академічних годин, чисельність кожної учбової групи – не більше 20 осіб.
2.19.3 Працівник, котрий обрав цю опцію, під час подання заяви про вибір опцій
фахівцеві по роботі з персоналом, який закріплений за структурним підрозділом,
заповнює також заяву встановленої форми (Додаток 11 до Положення), у якій вказує
свій номер мобільного телефону.
2.19.4 Фахівець по роботі з персоналом за підсумками місяця передає зібрані по
своєму структурного підрозділу заяви відповідальному працівнику УПтаРП.
2.19.5 Відповідальний працівник УПтаРП на підставі заяв працівників формує
групи, складає графік надання інформаційно-консультаційних послуг та готує
розпорядчі документи на залучення до проведення тренінгів особистісного розвитку
провідних фахівців із тренінгів, після чого надсилає інформацію про розклад занять
фахівцям по роботі з персоналом, закріпленим за структурними підрозділами.
2.19.6 Фахівці по роботі з персоналом структурних підрозділів інформують
працівників про графік отримання інформаційно-консультаційних послуг.
2.19.7 Фіксація отримання інформаційно-консультаційних послуг працівниками
комбінату в УВЦ УПтаРП не проводиться, тобто без персоніфікації відвідуваних курсів.
2.19.8 У разі відмови працівника від участі у отриманні інформаційноконсультаційних послуг особистісного розвитку за особистими обставинами,
працівнику не відшкодовуються та не повертаються бали, витрачені на дану опцію.
2.19.9 У разі, коли через обставини непереборної сили отримання інформаційноконсультаційних послуг неможливо організувати очно, послуги надаються
у дистанційному форматі (із застосуванням онлайн-технологій) на умовах,
передбачених цим Положенням».
2.20
Інформаційно-консультаційні послуги з особистісного розвитку
для дітей працівників «Цьому не навчать у школі» (3 учбові теми протягом
року згідно графіка комплектації груп).
2.20.1 Ця опція передбачає можливість отримати інформаційно-консультаційні
послуги 3 (трьох) напрямків особистісного розвитку дитини, котрі відбуваються
в період шкільних канікул, у вихідний день (субота, неділя) та організовуються
за умови набору груп чисельністю не менше 10 осіб, але не більше 15 осіб з
періодичністю не частіше 1-ї інформаційно-консультаційної послуги за два місяці.
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2.20.2 Одна обрана опція поширюється лише на одну дитину працівника
відповідного віку. Працівники можуть обирати цю опцію декілька разів (на декількох
дітей). При цьому кожний наступний вибір цієї опції призводить до додаткового
витрачання працівником відповідної кількості його персональних балів.
2.20.3 Тривалість однієї інформаційно-консультаційної послуги для дітей від 4 до
8 академічних години, чисельність кожної учбової групи – не менше 10 осіб, але не
більше 15 осіб. До занять допускаються діти, котрі на момент отримання інформаційноконсультаційної послуги навчаються в навчальному закладі (середня школа/ліцей/
гімназія/коледж) і їх вік складає від 13 до 18 років включно. За умов достатньої кількості
учасників навчання, вони можуть розділятися по кількох групах за віком дітей.
2.20.4 Працівник, котрий обрав цю опцію, під час подання заяви про вибір опцій
фахівцеві по роботі з персоналом, який закріплений за структурним підрозділом,
заповнює також заяву встановленої форми (Додаток 12 до Положення), у якій вказує
свій номер мобільного телефону та номер мобільного телефону дитини (за наявності).
2.20.5 Фахівець по роботі з персоналом за підсумками місяця передає зібрані по
своєму структурного підрозділу заяви відповідальному працівнику УПтаРП.
2.20.6 Відповідальний працівник УПтаРП на підставі заяв працівників формує
групи, складає графік надання інформаційно-консультаційних послуг та готує
розпорядчі документи на залучення до проведення тренінгів особистісного розвитку
провідних фахівців із тренінгів, після чого надсилає інформацію про розклад занять
фахівцям по роботі з персоналом, закріпленим за структурними підрозділами.
2.20.7 Фахівці по роботі з персоналом структурних підрозділів інформують
працівників про графік отримання інформаційно-консультаційних послуг.
2.20.8 Фіксація отримання інформаційно-консультаційних послуг дітьми
працівників комбінату в УВЦ УПтаРП не проводиться, тобто без персоніфікації
отримання інформаційно-консультаційних послуг.
2.20.9 У разі відмови працівника від участі у отриманні інформаційноконсультаційних послуг з особистісного розвитку за особистими обставинами,
працівнику не відшкодовуються та не повертаються бали, витрачені на дану опцію.
2.20.10 У разі, коли через обставини непереборної сили отримання інформаційноконсультаційних послуг неможливо організувати очно, послуги надаються
у дистанційному форматі (із застосуванням онлайн-технологій) на умовах,
передбачених цим Положенням».
2.21

Інформаційно-консультаційні послуги з англійської мови для
працівників у вільний від роботи час.

2.21.1 Ця опція передбачає можливість отримати інформаційно-консультаційні
послуги з англійської мови в групах чисельністю до 15 осіб. Склад груп
встановлюється на підставі рівня особистого володіння працівниками англійською
мовою на момент формування груп.
2.21.2 Надання інформаційно-консультаційних послуг організовується за умови набору
групи чисельністю не менше 10 осіб і проводяться не частіше, ніж 2 – 3 рази на тиждень.
2.21.3 Працівник, що обрав цю опцію, звертається до УПтаРП та подає заяву
встановленої форми (Додаток 13 до Положення).
2.21.4 Відповідальний працівник УПтаРП на підставі заяв працівників залучає до
викладання викладачів відповідного фаху, формує групи, складає графік надання
інформаційно-консультаційних послуг та передає цю інформацію структурним
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підрозділам для ознайомлення працівників.
2.21.5 Фахівець по роботі з персоналом структурного підрозділу забезпечує
ознайомлення працівників з графіком отримання інформаційно-консультаційних
послуг та складом груп.
2.21.6 Фіксація отримання інформаційно-консультаційних послуг працівниками
комбінату в УВЦ УПтаРП не проводиться, тобто без персоніфікації отримання
інформаційно-консультаційних послуг.
2.21.7 У разі відмови працівника від отримання інформаційно-консультаційних
послуг з англійської мови за особистими обставинами, працівнику не
відшкодовуються та не повертаються бали, витрачені на дану опцію.
2.22

Інформаційно-консультаційні послуги з англійської мови
для дітей працівників.

2.22.1 Ця опція передбачає можливість отримання інформаційно-консультаційних
послуг для дітей працівників віком від 6 до 16 років на курсах англійської мови
в групах. Склад груп встановлюється на підставі віку дитини, а також рівня їх
особистого володіння англійською мовою на момент формування груп.
2.22.2 Одна обрана опція поширюється лише на одну дитину працівника
відповідного віку. Працівники можуть обирати цю опцію декілька разів (на декількох
дітей). При цьому кожний наступний вибір цієї опції призводить до додаткового
витрачання працівником відповідної кількості його персональних балів.
2.22.3 Послуги надаються за умови набору групи чисельністю не менше 10 осіб
і проводяться не менше 1 разу на тиждень у позашкільний час. Тривалість однієї
інформаційно-консультаційної послуги – не більше 2 академічних годин із перервою
15 хвилин, тривалість інформаційно-консультаційних послуг – 6 місяців.
2.22.4 Працівник, що обрав цю опцію, звертається до УПтаРП та подає заяву
встановленої форми (Додаток 14 до Положення).
2.22.5 Відповідальний працівник УПтаРП на підставі заяв працівників укладає
договір з установою, що надає інформаційно-консультаційні послуги, формує групи,
складає графік надання послуг та передає цю інформацію структурним підрозділам
для ознайомлення працівників.
2.22.6 Фахівець по роботі з персоналом структурного підрозділу забезпечує
ознайомлення працівників з графіком надання інформаційно-консультаційних
послуг та складом груп.
2.22.7 Фіксація отримання інформаційно-консультаційних послуг дітьми працівників
комбінату в установі, що надає інформаційно-консультаційні послуги не проводиться,
тобто без персоніфікації отримання інформаційно-консультаційних послуг.
2.22.8 У разі відмови працівника від отримання інформаційно-консультаційних
послуг його дитини з англійської мови за особистими обставинами, працівнику не
відшкодовуються та не повертаються бали, витрачені на дану опцію.
2.23
Інформаційно-консультаційні послуги для працівників
з комп’ютерної грамотності (пакет Microsoft Office) у вільний від роботи час.
2.23.1 Ця опція передбачає можливість отримати інформаційно-консультативні
послуги працівникам у вільний від роботи час з комп’ютерної грамотності за
програмою розвитку навичок використання пакету програм Microsoft Office. Склад
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груп встановлюється на підставі рівня особистого володіння працівниками навичками
використання пакету програм Microsoft Office на момент формування груп.
2.23.2 Надання інформаційно-консультаційних послуг організовується за умови
набору групи чисельністю не менше 10 осіб і проводяться 2 рази на тиждень.
Тривалість одного заняття – 2 години без перерви. Надання послуг здійснюються у
комп’ютерному класі, причому кількість персональних комп’ютерів має дорівнювати
чисельності групи працівників, що знаходяться у ньому.
2.23.3 Працівник, що обрав цю опцію, звертається до УПтаРП та подає заяву
встановленої форми (Додаток 15 до Положення).
2.23.4 Відповідальний працівник УПтаРП на підставі заяв працівників залучає
до викладання викладачів відповідного фаху, формує групи, складає графік надання
інформаційно-консультаційних послуг та передає цю інформацію структурним
підрозділам для ознайомлення працівників.
2.23.5 Фахівець по роботі з персоналом структурного підрозділу забезпечує
ознайомлення працівників з графіком надання інформаційно-консультаційних
послуг та складом груп.
2.23.6 Фіксація отримання інформаційно-консультаційних послуг працівниками
комбінату не проводиться, тобто без персоніфікації відвідуваних курсів.
2.23.7 У разі відмови працівника від отримання інформаційно-консультаційних
послуг з комп’ютерної грамотності за особистими обставинами, працівнику не
відшкодовуються та не повертаються бали, витрачені на дану опцію.
2.24

Інформаційно-консультаційні послуги з комп’ютерної грамотності
(пакет Microsoft Office) для дітей працівників.

2.24.1 Ця опція передбачає можливість отримати інформаційно-консультаційні
послуги для дітей працівників віком від 10 до 14 років з комп’ютерної грамотності
(пакет Microsoft Office) в невеликих групах чисельністю до 15 осіб. Склад груп
встановлюється на підставі віку дитини.
2.24.2 Одна обрана опція поширюється лише на одну дитину працівника
відповідного віку. Працівники можуть обирати цю опцію декілька разів (на декількох
дітей). При цьому кожний наступний вибір цієї опції призводить до додаткового
витрачання працівником відповідної кількості його персональних балів.
2.24.3 Надання інформаційно-консультаційних послуг організовується за умови набору
групи чисельністю не менше 7 осіб і проводяться у вільний від шкільних занять час або у
вихідні дні (субота, неділя). Отримання інформаційно-консультаційних послуг здійснюється
у комп’ютерному класі чи іншій навчальній аудиторії, причому кількість персональних
комп’ютерів має дорівнювати чисельності групи дітей, що навчаються у ньому.
2.24.4 Працівник, що обрав цю опцію, звертається до УПтаРП та подає заяву
встановленої форми (Додаток 16 до Положення).
2.24.5 Відповідальний працівник УПтаРП на підставі заяв працівників залучає
до викладання викладачів відповідного фаху, формує групи, складає графік надання
інформаційно-консультаційних послуг та передає цю інформацію структурним
підрозділам для ознайомлення працівників.
2.24.6 Фахівець по роботі з персоналом структурного підрозділу забезпечує
ознайомлення працівників з графіком надання інформаційно-консультаційних
послуг та складом груп.
2.24.7 Фіксація отримання інформаційно-консультаційних послуг дітьми
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працівників комбінату в навчальному закладі не проводиться, тобто без персоніфікації
отримання інформаційно-консультаційних послуг.
2.24.8 У разі відмови працівника від отримання інформаційно-консультаційних
послуг його дитини з комп’ютерної грамотності за особистими обставинами,
працівнику не відшкодовуються та не повертаються бали, витрачені на дану опцію.
2.25

Знижка на участь в Школі раннього розвитку для дітей працівників
віком від 4 до 6 років.

2.25.1 Ця опція передбачає можливість участі дітей працівників віком від 4 до 6
років у заняттях школи раннього розвитку, за графіком школи та організовуються за
умови набору груп чисельністю не менше 6 осіб за наступними курсами:
№
1
2
3

Курс
Читання українською мовою
Читання російською мовою
Підготовка до школи українською мовою
(рекомендовано за 1 рік до школи)

Тривалість курсу Кількість занять на тиждень
3 міс.
3
3 міс.
3
4 міс.

2

2.25.2 Опція передбачає знижку вартості навчання у школі у розмірі до 60% за
один курс, але не більш ніж 1400 грн.
2.25.3 Одна обрана опція поширюється лише на одну дитину працівника
відповідного віку та один курс. Працівники можуть обирати цю опцію декілька
разів (на декількох дітей або декілька курсів). При цьому кожний наступний вибір
цієї опції призводить до додаткового витрачання працівником відповідної кількості
його персональних балів.
2.25.4 Дія опції поширюється тільки на дітей працівників підприємства. У разі,
якщо для працівника дитина не є рідною, то право використання цієї опції надається
лише на підставі копій документів про всиновлення або про оформлення опікунства.
2.25.5 Для отримання можливості відвідування занять його дитиною, працівник подає
до УПтаРП заяву встановленого зразка (додаток 17), до якої долучає копію свідоцтва про
народження дитини. Після формування груп відповідальний працівник УПтаРП повідомляє
до структурних підрозділів про розклад занять у групах школи раннього розвитку.
2.25.6 Для проведення навчання за курсом, відповідальний працівник УПтаРП
укладає договір з обраним Підприємством навчальним закладом, здійснює
інформування робітників, які обрали дану опцію, формує учбові групи, складає
графіки їхнього навчання та передає цю інформацію структурним підрозділам для
ознайомлення працівників.
2.25.7 Фіксація відвідуваності курсів дітьми працівників комбінату не проводиться,
тобто без персоніфікації відвідуваних курсів.
2.25.8 У разі відмови від навчання дитини у школі раннього розвитку за особистими
обставинами, працівнику не відшкодовуються та не повертаються бали, витрачені
на дану опцію.
2.26
Здешевлення вартості проїзду працівників на роботу і з роботи
у комунальному транспорті із розрахунку 50% вартості проїзного квитка.
2.26.1 Ця опція передбачає можливість для працівника скористатися послугами
перевезень на роботу і з роботи у комунальному транспорті, який пересувається
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міськими маршрутами загального користування, за проїзним квитком, який
оплачується підприємством та самим працівником на паритетних засадах.
2.26.2 Перелік маршрутів та періодичність поїздок (графік рейсів), за якими
здійснюється перевезення, формується транспортним відділом виконкому міської
ради та доводиться до відома працівників через корпоративні ЗМІ.
2.26.3 Працівник, який вибрав цю опцію заповнює заяву (Додаток 18 до
Положення) у інженера з організації та нормування праці, в своєму структурному
підрозділі.
2.26.4 Фахівець по роботі з персоналом структурного підрозділу вносить
отримані заяви до реєстру обраних опцію та передає його в електронному виді та на
паперовому носії разом із зібраними по структурному підрозділу заявами до ВВП
УВК в термін до 15 числа місяця.
2.26.5 Відповідальний працівник ВВП укладає договір з трамвайно - тролейбусних
Управлінням (далі - ТТУ) на придбання проїзних квитків в міському муніципальному
транспорті.
2.26.6 Після формування списків працівників, які обрали для себе відповідну опцію
відповідальний працівник ВВП отримує проїзні квитки і передає їх відповідальному
в службу УМП для видачі.
2.26.7 Працівник в своєму структурному підрозділі отримує у фахівця по роботі з
персоналом місячний проїзний квиток до початку кожного звітного місяця.
2.26.8 Відповідальний працівник ВВП щомісяця формує відомість на працівників
комбінату і файл шаблон для завантаження даних в облікову систему і направляє їх в
ОЦО ТОВ «МБС» для утримання обов’язкових податків і зборів з суми додаткового
блага у розмірі знижки 50% від вартості проїзного квитка за рахунок коштів
комбінату, і відомість для утримання другій частині вартості проїзного квитка
(50%). Відомості передаються 1-го числа поточного місяця.
2.26.9 Відповідальний працівник ВВП за актом нереалізованих проїзних квитків
здійснює їх повернення в ТТУ.
2.26.10 Документом, що підтверджує право працівника на безкоштовний проїзд, є
проїзний квиток затвердженого зразка, котрий діє протягом 1 календарного місяця
починаючи із 1 числа.
2.26.11 Проїзний квиток видається працівнику фахівцем по роботі з персоналом,
який закріплений за його структурним підрозділом, на підставі особистого підпису
працівника у реєстрі видачі проїзних квитків, який після заповнення здається у ВВП.
2.26.12 Оплата проїзного квитка здійснюється у рівних частинах, тобто 50%
сплачується підприємством, та інших 50% – працівником шляхом утримання із
його заробітної плати. Вартість, сплачена підприємством, включається до його
місячного доходу, оподатковується на загальних підставах та відображається у його
розрахунковій відомості за відповідний місяць.
2.26.13 У разі, якщо працівник прийме рішення достроково припинити
користуватися цією опцією, він повинен подати відповідну заяву (Додаток 19 до
Положення) фахівцеві по роботі з персоналом свого структурного підрозділу. У
цьому випадку починаючи з наступного місяця дати подання заяви працівникові
більше не нараховується вартість 50% ціни проїзного квитка до його щомісячного
доходу та не утримуються суми податкових та інших обов’язкових платежів, однак
опція вважається використаною у попередні місяці і бали за неї не повертаються.
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2.27

Послуги вантажного автотранспорту 1 раз на рік в межах міста.

2.27.1 Ця опція передбачає користування працівника послугами вантажних
перевезень для господарських потреб працівника за вказаним ним маршрутом із
використанням власного транспорту підприємства.
2.27.2 Працівники підприємства, що обрали цю опцію, мають право 1 раз на
рік скористатися вантажним транспортом у особистих цілях, виключно в межах
м. Маріуполь, причому транспорт надається для роботи протягом не більш, ніж 8
годин.
2.27.3 Перелік населений пунктів, що входять в межі м. Маріуполь:
− селище Піщане;
− селище Виноградне;
− селище Старий Крим;
− селище Сартана;
− селище Кам’янськ;
− селище Приморське;
− селище Піонерське.
2.27.4 Щоб скористатися цією опцією, працівник, не пізніше ніж за 3 доби до
її використання, заповнює відповідну заяву згідно (Додаток 20 до Положення), у
якій вказує всю необхідну для замовлення транспорту інформацію (дата, час, тип
транспорту, маршрут і т. ін.), після чого передає заяву відповідальній особі свого
структурного підрозділу.
2.27.5 Відповідальна особа структурного підрозділу вносить отриману заяву до
електронної системи «ІПК УБТ».
2.27.6 Відповідальний працівник Управління безрейкового транспорту
щомісячно, формує відомість на працівників комбінату, що скористалися цією
опцією. В цієї відомості відображаються особисті дані працівників, фактична
тривалість використання транспорту та вартість наданої послуги, після чого
передає цю відомість і файл шаблон в електронному вигляді та на паперовому носії
відповідальній особі ОЦО ТОВ «МБС» для нарахування та утримання із податкових
зобов’язань працівника та обов’язкових зборів із повної вартості використання
автотранспорту.
2.28
Компенсація вартості 1 (одного) проїзду в період відпустки
(згідно затвердженого графіка відпусток) до місця призначення
та в зворотньому напрямку (авіа/залізниця/автобус, за умови пред’явлення
іменного квитка), у загальному розмірі не більше 800 грн.
2.28.1 Ця опція передбачає часткову компенсацію витрат працівника на поїздку,
здійснену ним під час його щорічної планової відпустки згідно затвердженого
графіку відпусток на поточний рік з урахуванням нижченаведених особливостей.
Компенсація здійснюється у розмірі вартості квитків “туди й назад”, але на суму не
більше 800 грн.
2.28.2 Умови часткової компенсації вартості квитка:
− компенсація здійснюється 1 раз за період дії опції, яку обрав працівник;
− компенсації підлягають квитки, офіційно придбані для поїздки під час щорічної
відпустки (згідно затвердженого графіку щорічних відпусток на поточний рік)
або в інший неробочий день (вихідний, святковий, відпустка без збереження
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заробітної плати, інші неявки, встановлені нормативними актами підприємства чи
дозволені законодавством), але лише у разі, коли цей неробочий день випадає від
дати початку чи закінчення відпустки не більше, ніж на 2 календарні дні;
− проїзний квиток має бути іменним (містити ПІБ працівника та дату здійснення
поїздки);
− компенсація здійснюється у сумі 800 грн. чи нижче (якщо вартість квитка
становить меншу суму), у разі сплати працівником вартості квитка не у національній
валюті України сума компенсації розраховується на підставі офіційного курсу НБУ,
встановленого на дату поїздки.
2.28.3 Для отримання компенсації вартості квитка працівник надає фахівцеві по
роботі з персоналом свого структурного підрозділу один із наступних документів:
− оригінали проїзних документів на бланку перевізника, які підтверджують вартість
проїзду (придбання та оплати квитка) із зазначеними на них ПІБ працівника та
датою поїздки;
− роздруківку електронного квитка чи посадкового талону із зазначеними на них
ПІБ працівника та датою поїздки, а також із чітким QR-кодом, доступним для
сканування мобільним додатком;
− заяву на компенсацію вартості (Додаток 21 до Положення).
2.28.4 У разі придбання працівником туристичної поїздки з перельотом без
зазначення його вартості, компенсація здійснюється на підставі реєстраційного
документа (посадкового талону) для авіаперельоту, що має чіткий QR-код, на
підставі якого можна здійснити ідентифікацію перельоту та особистості пасажира.
2.28.5 Фахівець по роботі з персоналом структурного підрозділу перевіряє
справжність документів та передає відповідальному працівнику відділу організації
та оплати праці персоналу УМП, що курирує відповідний підрозділ. Відповідальний
працівник відділу організації та оплати праці персоналу УМП візує заяву з метою
підтвердження того, що працівник обрав цю опцію, та передає фахівцю по роботі
з персоналом структурного підрозділу, який здійснює подальше документальне
оформлення виплати вартості компенсації.
2.28.6 Виплата суми компенсації здійснюється в день виплати заробітної плати
за місяць, у якому працівник подав особисту заяву (якщо її було подано не пізніше
20 числа місяця) окремим видом компенсаційної виплати із оподаткуванням цієї
виплати у звичайному порядку.
2.29

Запрошення до дитячого розважального центру типу «Смайл-парк».

2.29.1 Ця опція передбачає можливість отримання запрошень
для дітей
працівників віком від 1 до 14 років.
2.29.2 Обрана опція дає право на отримання одного запрошення, незалежно від
кількості дітей у працівника. Працівники, які мають рідних дітей можуть обирати цю
опцію декілька разів, але не більше трьох на кожну дитину, а всі інші працівники
не більше трьох разів. При цьому кожний наступний вибір цієї опції призводить до
додаткового витрачання працівником відповідної кількості його персональних балів.
2.29.3 Працівник, котрий обрав цю опцію, під час подання заяви (Додаток 22 до
Положення) про вибір опцій фахівцеві по роботі з персоналом, який закріплений
за структурним підрозділом, заповнює також заяву на ім’я голови профкому щодо
отримання обраного ним запрошення.
2.29.4 Профспілковий комітет здійснює укладення відповідних договорів,
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придбання та отримання у провайдера і їх подальшу передачу у структурні
підрозділи.
2.29.5 Голови цехових комітетів профспілки у своїх структурних підрозділах
здійснюють видачу запрошення отримувачам під особистий підпис, після чого
надсилають копії списків отримувачів з їх особистими підписами до ВВП.
2.29.6 Невикористані протягом періоду дії опції запрошення втрачають свою
чинність і є недійсними.
2.29.7 Працівник самостійно обирає дату і час використання опції.
2.29.8 У разі відмови працівника від використання опції за особистими
обставинами, працівнику не відшкодовуються та не повертаються бали, витрачені
на дану опцію.
2.30

Відвідування зоопарку «Парк дикої природи».

2.30.1 Опція передбачає надання працівникові, котрий обрав її, запрошення до
зоопарку, яким він може скористатися у будь-який час на власний розсуд.
2.30.2 Одна обрана опція дає право отримання одного запрошення до зоопарку.
Працівники можуть обирати цю опцію декілька разів (наприклад, для своїх членів
сім’ї). При цьому кожний наступний вибір цієї опції призводить до додаткового
витрачання працівником відповідної кількості його персональних балів.
2.30.3 Працівник, котрий обрав цю опцію, під час подання заяви (Додаток 23 до
Положення) про вибір опцій фахівцеві по роботі з персоналом, який закріплений
за структурним підрозділом, заповнює також заяву на ім’я голови профкому щодо
отримання обраного ним запрошення до зоопарку.
2.30.4 Фахівець по роботі з персоналом структурного підрозділу передає зібрані
ним заяви голові цехового комітету профспілки. Своєчасне придбання запрошень за
цією опцією забезпечується профспілковим комітетом.
2.30.5 На підставі зібраних головами цехових комітетів заяв, відповідальна особа
профспілкового комітету забезпечує придбання запрошення та забезпечує, за участі
голів цехових комітетів, видачу під персональний підпис придбаних запрошень
працівникам, що обрали цю опцію та подали заяви.
2.30.6 У разі відмови працівника від використання запрошення за особистими
обставинами, працівнику не відшкодовуються та не повертаються бали, витрачені
на дану опцію.
2.31

Запрошення на домашні футбольні матчі місцевого клубу
(«Маріуполь») сезону Чемпіонату України 2020-2021 рр.

2.31.1 Опція передбачає надання працівникові, котрий обрав її, запрошення на
домашні матчі місцевої футбольної команди сезону Чемпіонату України 2020-2021 рр.
2.31.2 Одна обрана опція дає право отримання одного запрошення. Працівники
можуть обирати цю опцію декілька разів (наприклад, для своїх членів сім’ї). При
цьому кожний наступний вибір цієї опції призводить до додаткового витрачання
працівником відповідної кількості його персональних балів.
2.31.3 Працівник, котрий обрав цю опцію, під час подання заяви (Додаток 24 до
Положення) про вибір опцій фахівцеві по роботі з персоналом, який закріплений
за структурним підрозділом, заповнює також заяву на ім’я голови профкому щодо
отримання обраного ним запрошення.
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2.31.4 Фахівець по роботі з персоналом структурного підрозділу передає зібрані
ним заяви голові цехового комітету профспілки. Своєчасне придбання запрошень за
цією опцією забезпечується профспілковим комітетом.
2.31.5 На підставі зібраних головами цехових комітетів заяв, відповідальна особа
профспілкового комітету забезпечує придбання запрошень та надає структурним
підрозділам інформацію про дати та час проведення домашніх ігор місцевого
футбольного клубу згідно календаря турніру.
2.31.6 Також відповідальна особа профспілкового комітету за участі голів
цехових комітетів забезпечує видачу під персональний підпис придбаних запрошень
працівникам, що обрали цю опцію та подали заяви.
2.31.7 У випадку звільнення у період поточної ітерації ІСП працівник має здати
отримане запрошення голові цехового профспілкового комітету свого структурного
підрозділу.
2.31.8 У разі відмови працівника від використання запрошень за особистими
обставинами, працівнику не відшкодовуються та не повертаються бали, витрачені
на дану опцію.
2.32

Поїздка вихідного дня для трудових колективів на 1 день/2 дня
на заміську турбазу згідно графіку її роботи.

2.32.1 Опція передбачає групові поїздки на заміську турбазу, котрі здійснюються
сезонно, згідно графіків роботи заміських турбаз. В рамках опції групі надається
безкоштовний проїзд працівникам комбінату – членам первинної профспілкової
організації на заміську турбазу і у зворотному напрямку, з утриманням ПДФО та ВЗ.
2.32.2 Поїздка організовується за умови набору групи не менше 16 осіб. Придбання
послуг з перевезення працівників забезпечується профспілковим комітетом.
2.32.3 Перебування групи на турбазі (проживання), харчування її членів, оренда
інвентаря і отримання інших можливих послуг здійснюється за рахунок особистих
коштів працівників.
2.32.4 Заміська турбаза буде надана за рішенням ТОВ «Здравниця Плюс».
2.32.5 Працівники, що обрали цю опцію, не пізніше ніж за місяць до запланованої
дати поїздки заповнюють колективну заяву (кількістю не менше 16 осіб)) на ім’я
голови профкому (Додаток 25 до Положення) та передають її голові цехового
комітету профспілки свого структурного підрозділу. Голова цехового комітету
передає заяву у 5-денний термін до профкому підприємства.
2.32.6 Відповідальний працівник профкому на підставі заяв організовує їх
транспортування перевізником.
2.32.7 Посадка в автобус здійснюється лише по пред’явленню учасником поїздки
карти соцпакету «Мій вибір» та профспілкового квітка. Відповідність фактичного
складу групи спискам учасників поїздки згідно обрання даної опції соцпакету «Мій
вибір» контролює відповідальний працівник профспілки.
2.32.8 Забороняється посадка учасників поїздки в автобус у стані алкогольного чи
наркотичного сп’яніння, а також вживання алкогольних чи наркотичних речовин у
транспорті під час поїздки. У разі порушення цієї вимоги працівник позбавляється
права використання цієї опції у поточному та наступному році.
2.32.9 В одну дату здійснюється 1 поїздка вихідного дня. У виняткових випадках,
у зв’язку з виробничою необхідністю, дату поїздки може бути перенесено на термін
не менше ніж 14 днів.
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2.32.10 У разі відмови від узгодженої поїздки вихідного дня за особистими
обставинами, працівнику не відшкодовуються та не повертаються бали, витрачені
на дану опцію.
2.33
Індивідуальна/сімейна путівка на об’єкти відпочинку соціальних
підприємств Компанії, робітникам комбінату з членами їхніх сімей із
здешевленням вартості на 70% з урахуванням графіка відпусток, на перший
чи останній заїзд.
2.33.1 Обрання цієї опції передбачає придбання працівниками для себе чи,
за їх бажанням, також для членів їхніх сімей (чоловік/дружина, рідні діти та/або
діти чоловіка/дружини), за пільговою вартістю, згідно порядку, встановленого
відповідним Положенням, путівок до пансіонатів з організованим харчуванням
на перший чи останній оздоровчий заїзд, який співпадає зі щорічною плановою
відпусткою працівника.
2.33.2 Умови придбання путівок, за наявності яких підтверджується право
працівника, що обрав цю опцію, на отримання путівки:
– обрати цю опцію та отримати путівку можна не частіше 1 разу у 2 роки;
– ділення путівки на частини та передача її іншій особі забороняється;
– працівник повинен мати у затвердженому графіку відпусток по цеху на 2021
рік не менше 14 к. д. щорічної планової відпустки (така тривалість відпустки
визначається згідно вимог ст. 12 ЗУ «Про відпустки» щодо основної безперервної
її частини). Фактичне надання працівникові відпустки, не підтвердженої графіками
відпусток, або соціальної, учбової чи інших видів відпусток не дає права на
отримання путівки;
– якщо на підприємстві працюють чоловік і дружина, обрати цю опцію має право
лише один з них (при цьому у разі купівлі сімейної путівки той із подружжя, хто
не обрав цю опцію повинен бути членом первинної профспілкової організації та
використає путівку як працюючий на підприємстві член сім’ї працівника, котрий
обрав опцію).
2.33.3 Вибір працівником цієї опції жодним чином не впливає на процедуру
надання щорічних відпусток чи формування графіку відпусток.
2.33.4 Працівники, які обрали дану опцію, в момент подання заповненої заяви
щодо вибору опцій фахівцеві по роботі з персоналом, закріпленому за їх структурним
підрозділом, але не пізніше 31 жовтня заповнюють заяву на ім’я голови профспілки
за встановленим зразком (Додаток 26 до Положення), в якій вказують наступні дані:
– об’єкт відпочинку «Зміна» чи «Металург», на який бажає поїхати працівник;
– період відпочинку згідно обраної ним опції (котрий співпадає з його плановою
щорічною відпусткою відповідно затвердженому графіку);
– склад сім’ї (ПІБ, ступінь споріднення та рік народження), якщо працівник хоче
придбати сімейну путівку.
2.33.5 Фахівець по роботі з персоналом зазначає на отриманій заяві період
планової відпустки працівника згідно затвердженого графіка по його структурному
підрозділу після чого передає наприкінці місяця усі заяви, зібрані ним протягом
місяця, до профспілкового комітету підприємства.
2.33.6 Оздоровчий об’єкт, на який працівникові пропонується путівка, визначається
профспілковим комітетом підприємства виходячи з наявності (кількості доступних
підприємству) путівок та з урахуванням бажаного місця відпочинку, вказаного
76

працівником у особистій заяві. Якщо задовольнити прохання працівника щодо
путівки на конкретний оздоровчий об’єкт неможливо, йому пропонуються
альтернативи за таким механізмом:
– у разі відсутності путівки на обраний працівником об’єкт відпочинку,
працівникові пропонується путівка на інший оздоровчий об’єкт Групи Метінвест,
що знаходиться в оперативному управлінні соціальних підприємств Компанії, або
на інший оздоровчий заїзд на об’єкті, який обрав працівник;
– у разі повної відсутності путівок на об’єкти відпочинку Групи Метінвест,
працівникові пропонується путівка на оздоровчий об’єкт, що не знаходиться
у власності Компанії (путівки на такі об’єкти закуповуються на ринку у тому
ж ціновому сегменті, що й путівки на оздоровчі об’єкти, котрі знаходяться в
оперативному управлінні соціальних підприємств Компанії).
2.33.7 Придбання, оформлення і видачу путівок здійснює профспілковий комітет
підприємства.
2.33.8 Для отримання путівки працівник повинен особисто звернутися до
профспілкового комітету не пізніше як за місяць до початку оздоровчого заїзду та
надати пакет документів, що включає:
– карту соцпакету «Мій вибір»;
– паспорт працівника;
– копію ідентифікаційного коду працівника;
– копію паспорта чоловіка/дружини та свідоцтва про шлюб – у разі отримання
сімейної путівки;
– копію свідоцтва про народження дітей у разі отримання путівки на членів сім’ї
(у разі, якщо для працівника дитина не є рідною, то право використання цієї опції
надається лише на підставі копій документів про всиновлення або про оформлення
опікунства, у разі, якщо це діти чоловіка/дружини на підставі свідоцтва про шлюб,
та свідоцтва про народження дитини);
– виписку з протоколу засідання цехового комітету профспілки;
– довідку про відпустку.
2.33.9 У разі, якщо працівник відмовляється від викупу путівки, замовленої ним
у його особистій заяві, він втрачає бали, витрачені на цю опцію, без будь-якої їх
компенсації, а також не може обрати цю опцію наступного року. Якщо працівник не
звернувся за викупом путівки за місяць до початку оздоровчого заїзду, така ситуація
вважається відмовою працівника від викупу путівки. У такому разі замовлена ним
путівка може бути реалізована іншому працівникові, що обрав цю опцію ІСП «Мій
вибір» (в т. ч. працівникові іншого підприємства).
2.33.10 Доставка відпочиваючих до бази відпочину (пансіонату) і у зворотному
напрямі здійснюється за кошти працівників.
2.33.11 Заселення відпочиваючих на бази відпочину (у пансіонати) відбувається за
пред’явлення карти «Мій вибір», путівки та паспорту працівника. У разі відсутності
серед родини прибулих на відпочинок самого працівника, котрий обрав цю опцію,
або у разі відсутності цих документів у працівника, заселення членів сім’ї працівника
на об’єкт відпочинку не відбувається.
2.33.12 Під час перебування на території пансіонату відпочиваючі зобов’язані
дотримуватися режиму дня і порядку, що встановлені закладом, а також правил
поведінки в громадських місцях і на об’єктах відпочинку, що передбачає, зокрема,
ощадливе ставлення до майна.
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2.34
Індивідуальна/сімейна путівка на об’єкти відпочинку соціальних
підприємств Компанії, робітникам комбінату з членами їхніх сімей
із здешевленням вартості на 70% з урахуванням графіка відпусток,
на оздоровчий заїзд «високого сезону».
2.34.1 Обрання цієї опції передбачає придбання працівниками для себе чи,
за їх бажанням, також для членів їхніх сімей (чоловік/дружина, рідні діти та/або
діти чоловіка/дружини), за пільговою вартістю, згідно порядку, встановленого
відповідним Положенням, путівок до пансіонатів з організованим харчуванням на
оздоровчий заїзд «високого сезону» (не перший, не останній), який співпадає зі
щорічною плановою відпусткою працівника.
2.34.2 Умови придбання путівок, за наявності яких підтверджується право
працівника, що обрав цю опцію, на отримання путівки:
– обрати цю опцію та отримати путівку можна не частіше 1 разу у 2 роки;
– ділення путівки на частини та передача її іншій особі забороняється;
– працівник повинен мати у затвердженому графіку відпусток по цеху на 2021
рік не менше 14 к. д. щорічної планової відпустки (така тривалість відпустки
визначається згідно вимог ст. 12 ЗУ «Про відпустки» щодо основної безперервної
її частини). Фактичне надання працівникові відпустки, не підтвердженої графіками
відпусток, або соціальної, учбової чи інших видів відпусток не дає права на
отримання путівки;
– якщо на підприємстві працюють чоловік і дружина, обрати цю опцію має право лише
один з них (при цьому у разі купівлі сімейної путівки той із подружжя, хто не обрав
цю опцію, повинен бути членом первинної профспілкової організації та використає
путівку як працюючий на підприємстві член сім’ї працівника, котрий обрав опцію).
2.34.3 Вибір працівником цієї опції жодним чином не впливає на процедуру
надання щорічних відпусток чи формування графіку відпусток.
2.34.4 Працівники, які обрали дану опцію, в момент подання заповненої заяви
щодо вибору опцій фахівцеві по роботі з персоналом, закріпленому за їх структурним
підрозділом, але не пізніше 31 жовтня заповнюють заяву на ім’я голови профспілки
за встановленим зразком (Додаток 27 до Положення), в якій вказують наступні дані:
– об’єкт відпочинку «Зміна» чи «Металург», на який бажає поїхати працівник;
– період відпочинку згідно обраної ним опції (котрий співпадає з його плановою
щорічною відпусткою відповідно затвердженому графіку);
– склад сім’ї (ПІБ, ступінь споріднення та рік народження), якщо працівник хоче
придбати сімейну путівку.
2.34.5 Фахівець по роботі з персоналом зазначає на отриманій заяві період
планової відпустки працівника згідно затвердженого графіка по його структурному
підрозділу після чого передає наприкінці місяця усі заяви, зібрані ним протягом
місяця, до профспілкового комітету підприємства.
2.34.6 Оздоровчий об’єкт, на який працівникові пропонується путівка, визначається
профспілковим комітетом підприємства виходячи з наявності (кількості доступних
підприємству) путівок та з урахуванням бажаного місця відпочинку, вказаного
працівником у особистій заяві. Якщо задовольнити прохання працівника щодо
путівки на конкретний оздоровчий об’єкт неможливо, йому пропонуються
альтернативи за таким механізмом:
– у разі відсутності путівки на обраний працівником об’єкт відпочинку,
працівникові пропонується путівка на інший оздоровчий об’єкт Групи Метінвест,
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що знаходиться в оперативному управлінні соціальних підприємств Компанії, або
на інший оздоровчий заїзд на об’єкті, який обрав працівник;
– у разі повної відсутності путівок на об’єкти відпочинку Групи Метінвест,
працівникові пропонується путівка на оздоровчий об’єкт, що не знаходиться
у власності Компанії (путівки на такі об’єкти закуповуються на ринку у тому
ж ціновому сегменті, що й путівки на оздоровчі об’єкти, котрі знаходяться в
оперативному управлінні соціальних підприємств Компанії).
2.34.7 Придбання, оформлення і видачу путівок здійснює профспілковий комітет
підприємства.
2.34.8 Для отримання путівки працівник повинен особисто звернутися до
профспілкового комітету не пізніше як за місяць до початку оздоровчого заїзду та
надати пакет документів, що включає:
– карту соцпакету «Мій вибір»;
– паспорт працівника;
– копію ідентифікаційного коду працівника;
– копію паспорта чоловіка/дружини та свідоцтва про шлюб – у разі отримання
сімейної путівки;
– копію свідоцтва про народження дітей у разі отримання путівки на членів сім’ї
(у разі, якщо для працівника дитина не є рідною, то право використання цієї опції
надається лише на підставі копій документів про всиновлення або про оформлення
опікунства, у разі, якщо це діти чоловіка/дружини на підставі свідоцтва про шлюб,
та свідоцтва про народження дитини);
– виписку з протоколу засідання цехового комітету профспілки;
– довідку про відпустку.
2.34.9 У разі, якщо працівник відмовляється від викупу путівки, замовленої ним
у його особистій заяві, він втрачає бали, витрачені на цю опцію, без будь-якої їх
компенсації, а також не може обрати цю опцію наступного року. Якщо працівник не
звернувся за викупом путівки за місяць до початку оздоровчого заїзду, така ситуація
вважається відмовою працівника від викупу путівки. У такому разі замовлена ним
путівка може бути реалізована іншому працівникові, що обрав цю опцію ІСП «Мій
вибір» (в т. ч. працівникові іншого підприємства).
2.34.10 Доставка відпочиваючих до бази відпочину (пансіонату) і у зворотному
напрямі здійснюється за кошти працівників.
2.34.11 Заселення відпочиваючих на бази відпочину (у пансіонати) відбувається за
пред’явлення карти «Мій вибір», путівки та паспорту працівника. У разі відсутності
серед родини прибулих на відпочинок самого працівника, котрий обрав цю опцію,
або у разі відсутності цих документів у працівника, заселення членів сім’ї працівника
на об’єкт відпочинку не відбувається.
2.34.12 Під час перебування на території пансіонату відпочиваючі зобов’язані
дотримуватися режиму дня і порядку, що встановлені закладом, а також правил
поведінки в громадських місцях і на об’єктах відпочинку, що передбачає, зокрема,
ощадливе ставлення до майна.
2.35

Путівки вихідного дня на заміську базу відпочинку згідно графіку її роботи.

2.35.1 Опція передбачає отримання 1 ліжко-місця на заміській базі відпочинку для
однієї людини на 1 добу. Заїзди на заміську базу відпочинку здійснюються сезонно,
згідно графіків їх роботи.
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2.35.2 Путівка вихідного дня на заміську базу відпочинку надається тільки
членам профспілки. З ним можуть бути члени сім’ї офіційно зареєстровані чоловік /
дружина, і рідні діти до 17 років включно та/або діти чоловіка/дружини.
2.35.3 Одна обрана опція поширюється лише на одну особу та дає право відпочинку
на заміській базі відпочинку протягом 1 доби. Працівники можуть обирати цю
опцію декілька разів (для себе або членів сім’ї – чоловіка/дружини, дітей до 17 років
включно). При цьому кожний наступний вибір цієї опції призводить до додаткового
витрачання працівником відповідної кількості його персональних балів. Якщо обоє
батьків є працівниками підприємства, право обрати та використати цю опцію (в т. ч.
відносно однієї і тієї ж дитини) має кожен з них.
2.35.4 Придбання послуг з розміщення працівників і членів їх сімей забезпечується
профспілковим комітетом шляхом укладання договорів з ТОВ «Здравниця Плюс».
2.35.5 Заміська база відпочинку буде надана за рішенням ТОВ «Здравниці Плюс»
в якій пропонуються одноповерхові будиночки з 2-х, 3-х і 4-х місцевих розселенням,
зі зручностями на території бази і без організованого харчування.
2.35.6 Харчування відпочиваючих, оренда інвентаря і отримання інших можливих
послуг на заміській базі відпочинку , а також проїзд на заміську базу відпочинку і у
зворотному напрямку здійснюється за рахунок особистих коштів працівників.
2.35.7 Працівники, які обрали дану опцію, не пізніше ніж за 1 місяць до поїздки
заповнюють заяву на ім’я голови профспілкового комітету за встановленим зразком
(Додаток 28 до Положення), в якій вказують наступні дані:
– дата відпочинку (або період, якщо працівник обрав цю опцію декілька разів);
– склад сім’ї (ПІБ, ступінь споріднення та рік народження), якщо працівник обрав
цю опцію декілька разів і хоче придбати сімейну путівку та передають її голові
цехового комітету профспілки свого структурного підрозділу. Голова цехового
комітету передає заяву у 5-денний термін до профкому.
2.35.8 Придбання, оформлення і видачу путівок здійснює профспілковий комітет
підприємства.
2.35.9 Під час перебування на території заміській базі відпочинку відпочиваючі
зобов’язані дотримуватися режиму дня і порядку, що встановлені закладом, а також
правил поведінки в громадських місцях і на об’єктах відпочинку, що передбачає,
зокрема, ощадливе ставлення до майна, а також самостійне прибирання кімнати під
час виселення.
2.35.10 У разі відмови від використання цієї опції за особистими обставинами,
працівнику не відшкодовуються та не повертаються бали, витрачені на дану опцію.
2.36

Дисконтна корпоративна програма для персоналу
у закладах торгівлі та сфери послуг.

2.36.1 Ця опція передбачає обслуговування працівника у закладах торгівлі чи
сфери послуг за корпоративними тарифами (зі знижками чи іншими умовами
лояльності), котрі передбачено договором між підприємством та організацієюпартнером корпоративної дисконтної програми на безоплатній основі.
2.36.2 Працівники підприємства, котрі обрали цю опцію, обслуговуються за
корпоративними тарифами/умовами (тобто отримують знижки та/або бонуси) під
час придбання товарів та послуг тільки у тих торгівельних закладах (магазини,
аптеки і т. ін.) та організаціях сфери послуг чи соціальної сфери міста (СТО,
спортклуби, розважальні центри, салони краси, кафе, турагенції і т. ін.), з якими
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укладено угоди щодо співпраці (надалі – організації-партнери).
2.36.3 Розміри знижок або умови бонусів описуються при укладенні договорів щодо
співпраці між підприємством і організаціями-партнерами, та є індивідуальними у кожної
організації-партнера. Також розміри знижок або умови бонусів можуть змінюватися у
бік покращення для працівника протягом дії укладеного договору про співпрацю, однак
у будь-якому випадку розміри знижок або умови бонусів мають становити унікальну
пропозицію та не надаватися організацією-партнером іншим клієнтам.
2.36.4 Договори щодо співпраці між підприємством і організаціями-партнерами
не можуть передбачати фінансових зобов’язань підприємства і укладаються
мінімальним строком на 1 рік з можливістю продовження їх дії.
2.36.5 Оформлення дисконтів або бонусів здійснюється організаціями-партнерами
індивідуально після пред’явлення їх представникам карти соцпакету «Мій вибір»
кожним працівником підприємства при відвідуванні ним організації-партнера.
2.36.6 Члени сімей працівників підприємства також мають право користуватися
картою соцпакету «Мій вибір» при відвідуванні ним організації-партнера, якщо
така можливість передбачена угодою про співпрацю із організацією-партнером.
2.36.7 Перелік організацій-партнерів, з якими укладаються угоди про співпрацю,
та умови користування дисконтами або бонусами, що надаються ними, фіксуються у
«Переліку партнерів корпоративної дисконтної програми», котрий видається на руки
усім працівникам, а також публікується на корпоративному порталі підприємства та
у корпоративних ЗМІ.
2.36.8 Сума знижки надається за рахунок закладу торгівлі та сфери послуг.
2.37
Страхування цивільної відповідальності власників транспорту
(ОСАГО) зі сплатою поліса за кошти працівника за корпоративним тарифом
(зі знижкою).
2.37.1 Ця опція передбачає обслуговування працівника у філіалах та
представництвах страхових компаній під час страхування цивільної відповідальності
власників транспортних засобів за корпоративними тарифами (зі знижками чи
іншими умовами лояльності), котрі передбачено договором між підприємством та
страховою компанією-партнером.
2.37.2 Працівники, які обрали дану опцію, особисто звертаються до регіонального
відділення страхової компанії, яка надає послуги страхування цивільної
відповідальності власників транспортних засобів (ОСАГО), та при пред’явленні
картки соцпакету «Мій вибір» за власні кошти здійснюють придбання полісу за
корпоративними тарифами зі знижкою 10%.
2.37.3 Відповідальний за цю опцію працівник підприємства щомісяця формує та
подає до страхової компаній список працівників підприємства, що обрали цю опцію.
2.37.4 Після закінчення кожного календарного місяця відповідальний працівник
страхової компанії надає список працівників, які скористалися цією опцією,
відповідальному працівнику ВВП для внесення їх в базу даних.
2.38

Щомісячна сплата підприємством вартості послуг
мобільного зв’язку (75 грн.).

2.38.1 Ця опція передбачає щомісячне поповнення підприємством лицевого рахунку
працівника-абонента будь-якого українського оператора мобільного зв’язку на суму 75 грн.
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2.38.2 Для отримання цієї опції працівник звертається до фахівця по роботі з
персоналом, що закріплений за його структурним підрозділом, та надає особистий
мобільний номер, котрий він бажає поповнювати. У разі зміни працівником його
мобільного номеру протягом дії цієї опції соцпакету потрібно повідомити новий
мобільний номер фахівцю по роботі з персоналом.
2.38.3 Відповідальний працівник ВВП укладає договір з регіональним відділенням
банку ПУМБ і щомісячно, до 20 числа, формує та передає (надсилає електронною
поштою) списки працівників, які обрали цю опцію (згідно погодженого сторонами
договору зразка).
2.38.4 Кожному працівнику, що обрав дану опцію, щомісячно, проводиться
поповнення рахунку мобільного телефону, який він зазначив при заповнені бланку
заяви соцпакету «Мій вибір», на суму 75 грн.
2.38.5 Підтвердження поповнення рахунку мобільного телефону здійснюється
шляхом надсилання відповідного SMS-повідомлення від імені відправника
«МЕТІНВЕСТ».
2.38.6 Відповідальний працівник ВВП, щомісяця формує відомість на працівників
комбінату і файл - шаблон для завантаження даних в облікову систему для відображення
в звітності одержане працівниками додаткове благо і утримання податку на доходи
фізичних осіб і військового збору і направляє їх в ОЦВ ТОВ «МБС».
2.39
Прийом на роботу до підприємства дітей працівників, котрі успішно
закінчили ВУЗ, технікум або коледж, по заявлених підприємством вакансіях
за професіями, у рік випуску (чи до завершення навчання – на тимчасові
вакансії).
2.39.1 Ця опція передбачає надання працівникам, що обрали її, переважного права
працевлаштування їх дітей на підприємство після завершення ними навчання, з
метою надання їм першого робочого місця і набуття необхідного виробничого
досвіду, а також для підтримання традицій трудових династій у колективі
співробітників підприємства.
2.39.2 Дія опції поширюється тільки на дітей працівників підприємства. У разі,
якщо для працівника дитина не є рідною, то право використання цієї опції надається
лише на підставі копій документів про всиновлення або про оформлення опікунства.
2.39.3 Працівники , які мають бажання обрати цю опцію соцпакету «Мій вибір»,
погоджують із начальником відділу кадрів актуальність для комбіната спеціальності
за якою навчається дитина.
2.39.4 Для використання опції працівник, що обрав її, повинен звернутися у
відділ кадрів, де йому надається повний перелік вакансій, за якими його дитинастудент може працевлаштуватися з урахуванням отриманої (зазначеної в дипломі)
спеціальності. Працівник пише особисту заяву встановленої форми (Додаток 29 до
Положення) з обов’язковим наданням копії диплома про закінчення навчального
закладу та додатку до диплома з оцінками. Цю заяву власноручно підписує він та
його дитина-студент, засвідчуючи таким чином свою згоду на працевлаштування за
обраною професією.
2.39.5 Працевлаштування дітей працівників підприємства здійснюється відповідно
до критеріїв відбору:
2.39.6 з числа випускників ВНЗ, технікумів і коледжів денної форми навчання;
-Адміністрація підприємства бере на себе зобов’язання з працевлаштування дітей
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працівників за умови дотримання всіх критеріїв, встановлених цим Положенням.
2.39.7 Дитина працівника зобов’язується чесно і сумлінно відпрацювати на
підприємстві після працевлаштування не менше 1-го року.
2.39.8 У разі відмови в працевлаштуванні дитини працівника через недотримання
критеріїв, встановлених цим Положенням або ненадання підтверджуючих копій
документів, у працевлаштуванні може бути відмовлено.
2.39.9 У разі відмови в працевлаштуванні дитини за станом здоров’я, працівник
може ще раз обрати іншу професію, вимоги якої співпадають з освітою, професійною
кваліфікацією та станом здоров’я його дитини-випускника, із затвердженого
переліку запропонованих вакансій, у іншому структурному підрозділі.
2.39.10 У разі відмови в працевлаштуванні дитини по обраній професії дирекцією
з аналізу та управління ризиками безпеки або дирекцією з охорони праці,
промислової безпеки та екології чи через невідповідальність освіти/професійної
кваліфікації/стану здоров’я вимогам професії, працівникові не відшкодовуються та
не повертаються бали, витрачені на дану опцію.
Директор з персоналу 			
та адміністрацій 					
		

К.В. Войцеховський

Голова профспілкового комітету			

Ю.В. Дорошенко
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Додаток 1 до Положення
Опції, передбачені соцпакетом «Мій вибір»
№
п/п

Найменування опції

Центр
Вартість
відповідальності
опції,
за надання опції
балів

Здоров’я
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15

84

Пільгові заняття спортом працівників у спортивному залі та
басейні Фізкультурно-оздоровчого комплексу (далі - ФОК)
працівниками підприємства із здешевленням вартості
абонемента за рахунок підприємства на 80%
Пільгові заняття спортом чоловіка/дружини працівника у ФОК, із
здешевленням вартості абонемента за рахунок підприємства на 80%
Базова програма ДМС (зі сплатою страхового внеску
за працівника підприємством)
Надання права страхування здоров’я членів сім’ї за рахунок
коштів працівника за корпоративним тарифом (зі знижкою)
(із можливістю багаторазового вибору опції)
Надання права страхування дітей у віці від 3 до 16 років
за рахунок працівника за корпоративним тарифом (зі знижкою)
(із можливістю багаторазового вибору опції)
Пільгова путівка працівнику до санаторію-профілакторію
Сімейна путівка ( батько/мати з дитиною у віці 4-17)
та індивідуальна путівка до санаторію-профілакторію
працівникові за пільговою вартістю на заїзди у літній період
Відпустки та неявки
Додаткова оплачувана відпустка (1 к. д.) для участі батька/
матері першокласника у святі «Дня знань» в його робочий день.
Додаткова оплачувана відпустка (1 к. д.) для участі батька/
матері випускника у святі «Останнього дзвоника» в його
робочий день (11 клас школи/ліцею/гімназії)
Додаткова оплачувана відпустка (1 к. д.) для участі батька/
матері випускника у випускному вечорі в його робочий день
(11 клас школи/ліцею/гімназії)
Додаткова оплачувана відпустка 1 к. д. на річницю шлюбу
працівника
Додаткова оплачувана відпустка (2 к. д.) працівникові, чий член
сім’ї (син, дочка, чоловік, дружина) був призваний на службу
до ЗСУ (відпустка використовується протягом строку служби)
Додаткова оплачувана відпустка у День народження працівника
(1 к. д.)
Включення частини щорічної відпустки (до 7 к. д.) працівником
із безперервним стажем роботи на підприємстві понад 20 років,
за його бажанням на будь-яку пору року, до цехового графіку
щорічних відпусток під час його складання на наступний рік
Перенесення щорічної відпустки працівника (батька)
у зв’язку із народженням дитини

Зам. дир.
по соц. питань

20

Зам. дир.
по соц. питань

20

ВВП

10

ВВП

5

ВВП

5

Профком

15

Профком

30

УМП

10

УМП

10

УМП

10

УМП

10

УМП

10

УМП

10

УМП

20

УМП

5

№
п/п

Найменування опції

Центр
Вартість
відповідальності
опції,
за надання опції
балів

Навчання та розвиток
16

17

18
19

20
21
22
23
24
25

Оплачувана практика для дітей працівників по робочих
професіях, що були заявлені підприємством, у якості учнів
Інформаційно-консультаційні послуги з підготовки
до ЗНО дітей працівників (до 5 місяців, 11 клас/ПТНЗ,
коледж, технікум, або працівників підприємства віком
до 35 років, які не мають вищої освіти, групи до 20 осіб),
(із можливістю багаторазового вибору опції)
Пільгові курси в автошколі для працівників підприємства
(50% вартості, але не більше 2 000 грн.)
Інформаційно-консультаційні послуги з особистісного розвитку
для працівників "Прокачай свої компетенції" (3 учбових теми
протягом року згідно графіка комплектації груп)
Інформаційно-консультаційні послуги з особистісного розвитку
для дітей працівників "Цьому не навчать у школі" (3 учбових
теми протягом року згідно графіка комплектації груп),
(із можливістю багаторазового вибору опції)
Інформаційно-консультаційні послуги з англійської мови
для працівників у вільний від роботи час
Інформаційно-консультаційні послуги з англійської мови для
дітей працівників (із можливістю багаторазового вибору опції)
Інформаційно-консультаційні послуги для працівників з комп’ютерної
грамотності (пакет Microsoft Office) у вільний від роботи час
Інформаційно-консультаційні послуги з комп’ютерної
грамотності (пакет Microsoft Office) для дітей працівників
(із можливістю багаторазового вибору опції)
Знижка на участь в Школі раннього розвитку для дітей
працівників віком від 4 до 6 років (із можливістю
багаторазового вибору опції)

УПтаРП

10

УПтаРП

25

УМП

30

УПтаРП

10

УПтаРП

10

УПтаРП

15

УПтаРП

25

УПтаРП

10

УПтаРП

20

УПтаРП

30

ВВП, УМП

30

УБТ

30

УМП

30

Поїздки та транспорт
26
27
28

Здешевлення вартості проїзду працівників на роботу
і з роботи у комунальному транспорті із розрахунку 50%
вартості проїзного квитка
Послуги вантажного автотранспорту 1 раз на рік в межах міста
Компенсація вартості 1 проїзду в період відпустки
(згідно затвердженого графіка відпусток) туди і у зворотному
напрямку (авіа/залізниця/автобус, за умови пред’явлення
іменного квитка), у загальному розмірі не більше 800 грн.
Розваги й відпочинок

29
30
31

Запрошення до дитячого розважального центру типу "Смайл-парк"(із
Профком
можливістю багаторазового вибору опції, але не більше трьох)
Відвідування зоопарку "Парк дикої природи"
Профком
(із можливістю багаторазового вибору опції)
Запрошення на домашні футбольні матчі місцевого клубу
"Маріуполь" сезону Чемпіонату України 2020-2021 рр.
Профком
(із можливістю багаторазового вибору опції)

10
10
10
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№
п/п
32
33

34
35

Найменування опції
Поїздка вихідного дня для трудових колективів на 1 день/2 дня
на заміську турбазу згідно графіку її роботи
Індивідуальна/сімейна путівка на об’єкти відпочинку
соціальних підприємств Компанії, робітникам комбінату
з членами їхніх сімей із здешевленням вартості на 70% з
урахуванням графіка відпусток, на перший чи останній заїзд
Індивідуальна/сімейна путівка на об’єкти відпочинку соціальних
підприємств Компанії, робітникам комбінату з членами їхніх сімей
із здешевленням вартості на 70% з урахуванням графіка відпусток,
на оздоровчий заїзд "високого сезону"
Путівки вихідного дня на заміську базу відпочинку згідно
графіку її роботи (із можливістю багаторазового вибору опції)

Центр
Вартість
відповідальності
опції,
за надання опції
балів
Профком

20

Профком

30

Профком

50

Профком

5

ВВП

5

ВВП

10

ВВП, УМП

30

УПтаРП

10

Для сім’ї та дому
36
37
38
39
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Дисконтна корпоративна програма для персоналу у закладах
торгівлі та сфери послуг
Страхування цивільної відповідальності власників транспорту
(ОСАГО) зі сплатою поліса за кошти працівника за
корпоративним тарифом (зі знижкою)
Щомісячна сплата підприємством вартості послуг мобільного
зв’язку (75 грн.)
Прийом на роботу до Компанії дітей працівників, котрі
успішно закінчили ВУЗ, технікум або коледж, по заявлених
підприємством професіях, у рік випуску (чи до завершення
навчання – на тимчасові вакансії)

Додаток 2 до Положення
						

______________«_____________________»
(підприємство)

«МІЙ ВИБІР»
ЗАЯВА
Я, ______________________________________________________ таб. № ________
					
(ПІБ)
___________________________________________ ,_________________________
			
(посада) 				
(структурний підрозділ)
Моб. тел.: (0 __ __ ) __ __ __ __ __ __ __ , № картки «Мій вибір» _______________
прошу закріпити за мною наступні опції індивідуального соцпакету
«Мій вибір» на період з 1 жовтня 2020 р. до 30 вересня 2021 р. загальною сумою
______ балів
№
п/п

Найменування опції

Вартість
опції,
балів

1

Пільгові заняття спортом працівників у спортивному залі та
басейні Фізкультурно-оздоровчого комплексу (далі - ФОК)
працівниками підприємства із здешевленням вартості абонемента
за рахунок підприємства на 80%

20

2

Пільгові заняття спортом чоловіка/дружини працівника у ФОК, із
здешевленням вартості абонемента за рахунок підприємства на 80%

20

3
4
5
6
7
8
9
10

Базова програма ДМС (зі сплатою страхового внеску за
працівника підприємством)
Надання права страхування здоров’я членів сім’ї за рахунок
коштів працівника за корпоративним тарифом (зі знижкою) (із
можливістю багаторазового вибору опції)
Надання права страхування дітей у віці від 3 до 16 років за
рахунок працівника за корпоративним тарифом (зі знижкою)
(із можливістю багаторазового вибору опції)
Пільгова путівка працівнику до санаторію-профілакторію
Сімейна путівка ( батько/мати з дитиною у віці 4-17) та
індивідуальна путівка до санаторію-профілакторію працівникові
за пільговою вартістю на заїзди у літній період
Додаткова оплачувана відпустка (1 к. д.) для участі батька/матері
першокласника у святі «Дня знань» в його робочий день.
Додаткова оплачувана відпустка (1 к. д.) для участі батька/матері
випускника у святі «Останнього дзвоника» в його робочий день
(11 клас школи/ліцею/гімназії)
Додаткова оплачувана відпустка (1 к. д.) для участі батька/матері
випускника у випускному вечорі в його робочий день (11 клас
школи/ліцею/гімназії)

Сума балів,
використаних
працівником

10
5
5
15
30
10
10
10
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№
п/п
11
12
13
14
15
16

17
18
19

20
21
22

23
24
25
26

88

Найменування опції
Додаткова оплачувана відпустка 1 к. д. на річницю шлюбу працівника
Додаткова оплачувана відпустка (2 к. д.) працівникові, чий член
сім’ї (син, дочка, чоловік, дружина) був призваний на службу до
ЗСУ (відпустка використовується протягом строку служби)
Додаткова оплачувана відпустка у День народження працівника (1 к. д.)
Включення частини щорічної відпустки (до 7 к. д.) працівником
із безперервним стажем роботи на підприємстві понад 20 років,
за його бажанням на будь-яку пору року, до цехового графіку
щорічних відпусток під час його складання на наступний рік
Перенесення щорічної відпустки працівника (батька) у зв’язку із
народженням дитини
Оплачувана практика для дітей працівників по робочих
професіях, що були заявлені підприємством, у якості учнів
Інформаційно-консультаційні послуги з підготовки до ЗНО дітей
працівників (до 5 місяців, 11 клас/ПТНЗ, коледж, технікум, або
працівників підприємства віком до 35 років, які не мають вищої
освіти, групи до 20 осіб), (із можливістю багаторазового вибору опції)
Пільгові курси в автошколі для працівників підприємства (50%
вартості, але не більше 2 000 грн.)
Інформаційно-консультаційні послуги з особистісного розвитку
для працівників "Прокачай свої компетенції" (3 учбових теми
протягом року згідно графіка комплектації груп)
Інформаційно-консультаційні послуги з особистісного розвитку
для дітей працівників "Цьому не навчать у школі" (3 учбових
теми протягом року згідно графіка комплектації груп), (із
можливістю багаторазового вибору опції)
Інформаційно-консультаційні послуги з англійської мови для
працівників у вільний від роботи час
Інформаційно-консультаційні послуги з англійської мови для
дітей працівників (із можливістю багаторазового вибору опції)
Інформаційно-консультаційні послуги для працівників на курсах
комп’ютерної грамотності (пакет Microsoft Office) у вільний від
роботи час
Інформаційно-консультаційні послуги з комп’ютерної
грамотності (пакет Microsoft Office) для дітей працівників (із
можливістю багаторазового вибору опції)
Знижка на участь в Школі раннього розвитку для дітей працівників
віком від 4 до 6 років (із можливістю багаторазового вибору опції)
Здешевлення вартості проїзду працівників на роботу і з роботи у
комунальному транспорті із розрахунку 50% вартості проїзного квитка

Вартість
опції,
балів
10
10
10
20
5
10

25
30
10

10
15
25

10
20
30
30

27

Послуги вантажного автотранспорту 1 раз на рік в межах міста

30

28

Компенсація вартості 1 проїзду в період відпустки (згідно
затвердженого графіка відпусток) туди і у зворотному напрямку
(авіа/залізниця/автобус, за умови пред’явлення іменного квитка),
у загальному розмірі не більше 800 грн.

30

Сума балів,
використаних
працівником

№
п/п
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38

39

Найменування опції
Запрошення до дитячого розважального центру типу "Смайл-парк"(із
можливістю багаторазового вибору опції, але не більше трьох)
Відвідування зоопарку "Парк дикої природи"(із можливістю
багаторазового вибору опції)
Запрошення на домашні футбольні матчі місцевого клубу
"Маріуполь" сезону Чемпіонату України 2020-2021 рр. (із
можливістю багаторазового вибору опції)
Поїздка вихідного дня для трудових колективів на 1 день/2 дня на
заміську турбазу згідно графіку її роботи
Індивідуальна/сімейна путівка на об’єкти відпочинку соціальних
підприємств Компанії, робітникам комбінату з членами їхніх
сімей із здешевленням вартості на 70% з урахуванням графіка
відпусток, на перший чи останній заїзд
Індивідуальна/сімейна путівка на об’єкти відпочинку соціальних
підприємств Компанії, робітникам комбінату з членами їхніх
сімей із здешевленням вартості на 70% з урахуванням графіка
відпусток, на оздоровчий заїзд "високого сезону"
Путівки вихідного дня на заміську базу відпочинку згідно графіку
її роботи (із можливістю багаторазового вибору опції)
Дисконтна корпоративна програма для персоналу у закладах
торгівлі та сфери послуг
Страхування цивільної відповідальності власників транспорту
(ОСАГО) зі сплатою поліса за кошти працівника за
корпоративним тарифом (зі знижкою)
Щомісячна сплата підприємством вартості послуг мобільного
зв’язку (75 грн.) У разі вибору опції вкажіть мобільний телефон:
+380________________________
Прийом на роботу до Компанії дітей працівників, котрі успішно
закінчили ВУЗ, технікум або коледж, по заявлених підприємством
професіях, у рік випуску (чи до завершення навчання – на
тимчасові вакансії)

Вартість
опції,
балів

Сума балів,
використаних
працівником

10
10
10
20
30

50
5
5
10
30

10

«____» _______________20___ р.				
_____________________
		
(дата)							
(підпис)
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Додаток 3 до Положення
Директору фінансовому
ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
___________________П.І.Б.
Директору з персоналу
і адміністрації
ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
___________________П.І.Б.
Головному бухгалтеру
ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
___________________П.І.Б.

Від___________________________________________
(П.І.Б. заявника)
ІПН __________________________________________
Табельний номер: ______________________________
Цех (відділ):___________________________________
Дата народження: ______________________________
Адреса реєстрації (постійного місця проживання) ____________________________
______________________________________________________________________
Контактний телефон: __________________________

Заява
Відповідно до п.3.3. «Положення про порядок функціонування системи
індивідуального соціального пакету «Мій вибір», прошу застрахувати мене за
договором добровільного медичного страхування з ________________________
_______________
_____________________________________________________
______________________ на період терміну дії договору і наступних договорів
добровільного медичного страхування з ____________________________________
___________________________.
Я згоден (на) з тим, що щомісячні страхові платежі за мене будуть проводитися за
рахунок коштів ПРАТ «МК «Азовсталь».
З умовами добровільного медичного страхування ознайомлений і згоден (на).

______________					_________________
		
Дата 						
Підпис
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Додаток 4 до Положення
Директору фінансовому
ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
___________________П.І.Б.
Директору з персоналу
і адміністрації
ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
___________________П.І.Б.
Головному бухгалтеру
ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
___________________П.І.Б.

Від___________________________________________
(П.І.Б. заявника)
ІПН __________________________________________
Табельний номер: ______________________________
Цех (відділ):___________________________________
Дата народження: ______________________________
Адреса реєстрації (постійного місця проживання) ____________________________
______________________________________________________________________
Контактний телефон: __________________________

Заява
Прошу виключити мене, (П.І.Б.) ___________________________________________
_______________________________________ зі списків застрахованих за договором
добровільного медичного страхування з _________________________________
________ __________________________________з 01 ____________ 20 _____ р.
(З 1-го числа місяця, наступного за місяцем подачі моєї заяви).

______________					
		
Дата 						

_________________
Підпис
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Додаток 5 до Положення
Голові профспілкового комітету
Первинної організації ПМГУ
МК «АЗОВСТАЛЬ»
Дорошенко Ю.В.
від __________________________
(П.І.Б. працівника повністю)
Цех _________________________
таб. № _________
Посада ______________________
№ картки соцпакета ___________
моб.тел._____________________
Заява
Прошу Вас виділити мені путівку в санаторій-профілакторій «Азовсталець» на заїзд
з _______ по __________ 20 ____ г. в рамках використання опції «Пільгова путівка
працівнику до санаторію-профілакторію» індивідуального соціального пакету «Мій
вибір» ( за виключенням літнього періоду)

Дата ____________			

Підпис робітника _______________

Передбачувані дати заїздів:
1 08.01.2021
25.01.2021		
2 28.01.2021
14.02.2021		
3 17.02.2021
06.03.2021		
4 11.03.2021
28.03.2021		

5 01.04.2021
6 21.04.2021
7 13.05.2021
12 26.08.2021
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18.04.2021
08.05.2021
30.05.2021
12.09.2021

Додаток 6 до Положення
Голові профспілкового комітету
Первинної організації ПМГУ
МК «АЗОВСТАЛЬ»
Дорошенко Ю.В.
від __________________________
(П.І.Б. працівника повністю)
Цех _________________________
таб. № _________
Посада ______________________
№ картки соцпакета ___________
моб.тел._____________________
Заява
Прошу Вас виділити мені путівку в санаторій-профілакторій «Азовсталець» на
заїзд з _______ по __________ 20 ____ г. в рамках використання опції «Сімейна
путівка ( батько/мати з дитиною у віці 4-17) та індивідуальна путівка до санаторіюпрофілакторію працівникові за пільговою вартістю на заїзди у літній період»
індивідуального соціального пакету «Мій вибір».
Зі мною будуть оздоровлюватися (діти від 4-х до 17 років включно)
(* заповнюється для працівників, що використовують путівку в сімейні оздоровчі
заїзди):
№№
п/п

П.І.Б. дитини
повністю

Дата ____________			

Ступінь
споріднення

Дата народження

Підпис робітника _______________

Передбачувані дати заїздів:
8 02.06.2021 19.06.2021
9 24.06.2021 11.07.2021
10 14.07.2021 31.07.2021
11 04.08.2021 21.08.2021
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Додаток 7 до Положення
-----------------------------------------------(посада керівника структурного
підрозділу)
__________________________________
(ПІБ керівника структурного підрозділу)
		
працівника
__________________________________
(ПІБ працівника)
цех _______________________________
посада ____________________________
Мобільний тел.: (0 __ __ ) __ __ __ __ _
Таб. № ____________
ІПН № ______________
№ картки «Мій вибір» _______________
ЗАЯВА
Прошу включити у Графік відпусток по структурному підрозділу на 2022 рік частину
щорічної відпустки тривалістю _______ к.д. у вибраний мною період – з «_____»
_____ 2022 р., в рамках використання опції ІСП «Мій вибір»: Включення частини
щорічної відпустки (до 7 к. д.) працівником із безперервним стажем роботи на
підприємстві понад 20 років, за його бажанням на будь-яку пору року, до цехового
графіку щорічних відпусток під час його складання на наступний рік.
___________________					____________________
		
(дата) 						
(підпис працівника)
______________________ 			
(посада керівника структурного підрозділу)

______________		
(підпис)			

______________
(ПІБ)

Дана опція була обрана працівником у 20____ р.
Безперервний стаж роботи ________ р.
___________________				_______________
(підпис фахівця з персоналу)			
(ПІБ фахівця з персоналу)
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Додаток 8 до Положення
Директору з персоналу і адміністрації
_________________________________
		
(ПІБ)
працівника ______ «_______________»
		
(підприємство)
__________________________________
		
(ПІБ працівника)
цех ______________________________
посада ____________________________
Моб. тел.: (0 __ __ ) __ __ __ __ __ __ __
№ картки «Мій вибір» _______________
табельний № _______________________
ЗАЯВА
Прошу Вас забезпечити проходження виробничої (технологічної, переддипломної)
практики моєму сину/доньці) ____________________________________________
							
(ПІБ)
в структурному підрозділі _________________________________________
на посаді ________________________________________________________
в рамках використання опції «Оплачувана практика для дітей працівників по
робочих професіях, що були заявлені підприємством, у якості учнів соцпакету
«Мій вибір»
Особисті дані студента:
Навчальний заклад ______________________________________________________
Факультет __________________________________________________________
Спеціальність _______________________
Строк проходження практики _______________________________
Розмір одягу ____________________________
Розмір взуття _____________________________
«____» _______________20___ р.			
(дата подання заяви)				

_____________________
(підпис заявника)
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Додаток 9 до Положення

ЗАЯВА
на використання опції
«Інформаційно-консультаційні послуги з підготовки до ЗНО дітей працівників
(до 5 місяців, 11 клас/ПТНЗ, коледж, технікум, або працівників підприємства
віком до 35 років, які не мають вищої освіти, групи до 20 осіб)»
1. П.І.Б. 								
2. Вкажіть, в якому структурному підрозділі ви працюєте			
										
3. П.І.Б. дитини (дітей)							
										
4. В якій школі навчається Ваша дитина					
5. Які факультативні заняття з нижчеперелічених необхідні Вашій дитині для
додаткового вивчення (відповідне відзначте галочкою або хрестиком):
☐ українська мова та література
☐ математика
☐ фізика
☐ історія України
6. Ваш контактний № тел.						
7. Ваші пропозиції:							
										
										

«______» _____________20___ р.			
(дата подання заяви)				
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________________________
(підпис заявника)

Додаток 10 до Положення
Генеральному директору
________________________________
			
(ПІБ)
працівника ______ «______________»
			
(підприємство)
_________________________________
			
(ПІБ працівника)
цех _____________________________
посада __________________________
_________________________________
табельний № _____________________
ідентифікаційний № _______________
ЗАЯВА
Прошу Вас здійснити виплату у розмірі 50% підтвердженої вартості навчання (але
не більше 2000 грн.), в рамках використання опції ІСП «Мій вибір»: Пільгові курси в
автошколі для працівників підприємства (50% вартості, але не більше 2000 грн.).
До заяви додаю копію договору про навчання в автошколі, копію паспорта та ІНН,
копії квитанцій про сплату навчання на курсах водіїв, копію отриманого водійського
посвідчення.

«______» _____________20___ р.			
(дата подання заяви)				

________________________
(підпис заявника)
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Додаток 11 до Положення
Заст. директора - начальнику УПтаРП
П.І.Б.____________________________
працівника «МК «АЗОВСТАЛЬ»
П.І.Б.____________________________
Цех ______________________________
Посада/професія ___________________
Таб. № ___________________________
№ картки ІСП «Мій вибір» ___________
________________________
Моб. Телефон № ____________________

ЗАЯВА
Прошу Вас включити мене в групу в рамках використання опції «Інформаційноконсультаційні послуги з особистісного розвитку для співробітників «Прокачай
свої компетенції» індивідуального соцпакета «Мій вибір».

______________					
		
Дата 						
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_________________
Підпис

Додаток 12 до Положення
Заст. директора - начальнику УПтаРП
П.І.Б.____________________________
працівника «МК «АЗОВСТАЛЬ»
П.І.Б.____________________________
Цех ______________________________
Посада/професія ___________________
Таб. № ___________________________
№ картки ІСП «Мій вибір» ____________
___________________________________
Моб. Телефон № ____________________
ЗАЯВА
Прошу Вас включити в групу в рамках використання опції «Інформаційноконсультаційні послуги з особистісного розвитку для дітей співробітників
«Цьому не навчать в школі» індивідуального соцпакета «Мій вибір»
мою дитину П.І.Б. ____________________________________________________
учня /(ці) ____________________________________________________________
(навчальний заклад)
віком (повних років) __________________________________________________

______________					
		
Дата 						

_________________
Підпис
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Додаток 13 до Положення
ЗАЯВА
на використання опції
«Інформаційно-консультаційні послуги з англійської мови для працівників у
вільний від роботи час»
1. П.І.Б. 								
2. Вкажіть, в якому структурному підрозділі ви працюєте				
										
3. Ваш контактний № тел.						
4. Ваш рівень володіння англійською мовою (відповідь відзначте галочкою або
хрестиком):
☐ Нульовий
☐ Початковий
☐ Середній

«______» _____________20___ р.			
(дата подання заяви)				
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________________________
(підпис заявника)

Додаток 14 до Положення
Заст. директора - начальнику УПтаРП
П.І.Б.____________________________
працівника «МК «АЗОВСТАЛЬ»
П.І.Б.____________________________
Цех _____________________________
Посада/професія __________________
Таб. № __________________________
№ картки ІСП «Мій вибір»
________________________________
Моб. Телефон № __________________
ЗАЯВА
Прошу Вас включити в групу в рамках використання опції «Інформаційноконсультаційні послуги з англійської мови для дітей працівників»
індивідуального соцпакета «Мій вибір»
мою дитину П.І.Б. ___________________________________________________
учня /(ці) ___________________________________________________________
(навчальний заклад)
віком (повних років) _________________________________________________
Рівень володіння англійською мовою вашої дитини (відповідь відзначте галочкою
або хрестиком):
☐ Нульовий
☐ Початковий
☐ Середній

______________					
		
Дата 						

_________________
Підпис
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Додаток 15 до Положення
Заст. директора - начальнику УПтаРП
П.І.Б.____________________________
працівника «МК «АЗОВСТАЛЬ»
П.І.Б.____________________________
Цех ______________________________
Посада/професія ___________________
Таб. № ___________________________
№ картки ІСП «Мій вибір»
___________________________________
Моб. Телефон № ____________________

ЗАЯВА
Прошу Вас включити мене в групу в рамках використання опції «Інформаційноконсультаційні послуги для працівників з комп’ютерної грамотності (пакет
Microsoft Office) у вільний від роботи час».
______________					
		
Дата 						
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_________________
Підпис

Додаток 16 до Положення
ЗАЯВА
на використання опції
«Інформаційно-консультаційні послуги з комп’ютерної
грамотності (пакет Microsoft Office) для дітей працівників»
1. П.І.Б. 								
2. Вкажіть, в якому структурному підрозділі ви працюєте				
										
3. П.І.Б. дитини (дітей)								
										
4. Вік дитини (повних років)							
										
5. В якій школі навчається Ваша дитина					
										
6. Ваш контактний № тел.						

«______» _____________20___ р.			
(дата подання заяви)				

______________________
(підпис заявника)
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Додаток 17 до Положення
ЗАЯВА
на використання опції
«Знижка на участь в Школі раннього розвитку для дітей працівників віком
від 4 до 6 років (із можливістю багаторазового вибору опції)»
1. П.І.Б. 								
2. Вкажіть, в якому структурному підрозділі ви працюєте				
										
3. П.І.Б. дитини (дітей)								
										
4. Який курс з нижчеперелічених необхідні Вашій дитині для додаткового вивчення
(відповідне відзначте галочкою або хрестиком):
Курс




Читання українською мовою
Читання російською мовою
Підготовка до школи українською мовою
(рекомендовано за 1 рік до школи)

Тривалість
курсу
3 міс.
3 міс.

Кількість занять
на тиждень
3
3

4 міс.

2

5. Оберіть район міста:
 Лівобережній
 Центральний
6. В який час вам зручно відвідувати заняття (відповідне відзначте галочкою або
хрестиком):


з 16:00


з 17:00


з 18:00

7. Ваш контактний № тел.						
8. Ваші пропозиції:								
											
										

«______» _____________20___ р.			
(дата подання заяви)				
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________________________
(підпис заявника)

Додаток 18 до Положення
Директору з персоналу і адміністрації
П.І.Б.____________________________
працівника «МК «АЗОВСТАЛЬ»
П.І.Б.____________________________
Цех ______________________________
Посада/професія ___________________
Таб. № ___________________________
№ картки ІСП «Мій вибір» ___________
________________________
Моб. Телефон № ____________________

Заява
Прошу Вас надати мені проїзний квиток в рамках використання опції «Здешевлення
вартості проїзду працівників на роботу і з роботи у комунальному транспорті із
розрахунку 50% від вартості місячного проїзного квитка» індивідуального соцпакета
«Мій вибір».
Відповідно до п.2.27. я згоден (на) з тим, що щомісячні платежі від вартості
проїзного квитка будуть оплачуватися частинами: 1-а частина за рахунок ПРАТ «МК
«Азовсталь», 2-га частина 50% від вартості проїзного квитка за рахунок особистих
коштів, з подальшим щомісячним утриманням з моєї заробітної плати протягом
терміну дії ІСП, податку на доходи фізичних осіб і військового збору від суми
додаткового блага відповідно до чинного законодавства.

______________					
		
Дата 						

_________________
Підпис
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Додаток 19 до Положення
Директору з персоналу і адміністрації
П.І.Б.____________________________
працівника «МК «АЗОВСТАЛЬ»
П.І.Б.____________________________
Цех ______________________________
Посада/професія ___________________
Таб. № ___________________________
№ картки ІСП «Мій вибір» ____________
_______________________
Моб. Телефон № ____________________

Заява
Прошу виключити мене (П.І.Б.) __________________________________________
зі списку працівників, які обрали опцію «Здешевлення вартості проїзду працівників
на роботу і з роботи у комунальному транспорті із розрахунку 50% від вартості
місячного проїзного квитка» з 01 ___________ 20 _____ р. (З 1-го числа місяця,
наступного за місяцем подачі моєї заяви) і не утримувати з моєї заробітної плати
50% від вартості проїзного квитка, податок на доходи фізичних осіб і військовий
збір з місяця виключення мене зі списку застрахованих осіб за договором.

______________					
		
Дата 						
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_________________
Підпис

Додаток 20 до Положення
Начальнику ___________________
(назва підрозділу)
ПРАТ МК «АЗОВСТАЛЬ»
П.І.Б. _________________________
(начальника підрозділу)

ЗАЯВА
Прошу Вас забезпечити надання вантажного транспорту в рамках використання
опції «Послуги вантажного автотранспорту 1 раз на рік в межах міста» в рамках
використання опції ІСП «Мій вибір».
Дані для замовлення транспорту

Вид транспорту
Дата надання послуги
Час початку надання послуги
Час закінчення надання послуги
Маршрут руху транспорту
Місце подачі транспорту
Початковий пункт
Кінцевий пункт
Контактні дані замовника

______________					
		
Дата 						

_________________
Підпис
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Додаток 21 до Положення
Голові профспілкового комітету
Первинної організації ПМГУ
МК «АЗОВСТАЛЬ»
Дорошенко Ю.В.
від __________________________
(П.І.Б. працівника повністю)
Цех _________________________
таб. № _______________________
Посада ______________________
№ картки соцпакета ___________
моб.тел._____________________
ЗАЯВА
Прошу Вас здійснити часткову компенсацію витрат у розмірі _______________ в
рамках використання опції ІСП «Мій вибір»: Компенсація вартості 1 проїзду в
період відпустки (згідно затвердження графіка відпусток) туди і у зворотньому
напрямку (авіа/залізниця/автобус, за умови пред’явлення іменного квитка), у
загальному розмірі не більше 800 грн.
До заяви додаю оригінали проїзних документів на бланку перевізника, які
підтверджують вартість проїзду із зазначеними на них ПІБ та датою поїздки/
роздруківку електронного квитка чи посадкового талону із зазначеними на них
ПІБ та датою поїздки, із чітким QR-кодом, доступним для сканування мобільним
додатком.

«______» _____________20___ р.			
(дата подання заяви)				
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________________________
(підпис заявника)

Додаток 22 до Положення
Голові профспілкового комітету
Первинної організації ПМГУ
МК «АЗОВСТАЛЬ»
Дорошенко Ю.В.
від __________________________
(П.І.Б. працівника повністю)
Цех _________________________
таб. № _______________________
Посада ______________________
№ картки соцпакета ___________
моб.тел._____________________

ЗАЯВА
Прошу Вас надати мені запрошення в центр «Смайл-парк» в рамках використання
опцій «Запрошення до дитячого розважального центру типу «Смайл-парк»». З
можливістю багаторазового вибору опції індивідуального соцпакета «Мій вибір»
в кількості ____ шт.*
Маю дітей віком від 1 до 14 років: **
№№
п/п

П.І.Б. дитини

Дата народження

______________					
		
Дата 						

Номер свідоцтва про
народження

_________________
Підпис

* Батьки, усиновителі, опікуни (при наявності документів про всиновлення або про
оформлення опікунства), які мають дітей віком від 1 до 14 років, можуть вибрати цю
опцію не більш трьох разів на кожну дитину.
Всі інші робітники можуть вибрати цю опцію, не більше трьох разів.
** Таблиця заповнюється батьками, усиновителями або опікунами дітей віком від 1
до 14 років. Всі інші таблицю не заповнюють.
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Додаток 23 до Положення
Голові профспілкового комітету
Первинної організації ПМГУ
МК «АЗОВСТАЛЬ»
Дорошенко Ю.В.
від __________________________
(П.І.Б. працівника повністю)
Цех _________________________
таб. № _______________________
Посада ______________________
№ картки соцпакета ___________
моб.тел._____________________
Заява
Прошу Вас надати мені запрошення в Парк дикої природи в рамках використання
опції «Відвідування зоопарку «Парк дикої природи». З можливістю багаторазового
вибору опції » індивідуального соцпакета« Мій вибір »в кількості _________ шт. *
______________					
		
Дата 						
* відповідає кількості разів, обраних в ІСП
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_________________
Підпис

Додаток 24 до Положення
Голові профспілкового комітету
Первинної організації ПМГУ
МК «АЗОВСТАЛЬ»
Дорошенко Ю.В.
від __________________________
(П.І.Б. працівника повністю)
Цех _________________________
таб. № _______________________
Посада ______________________
№ картки соцпакета ___________
моб.тел._____________________
Заява
Прошу Вас надати мені абонемент на футбольні матчі ФК «Маріуполь» в рамках
використання опції «Запрошення на домашні футбольні матчі ФК «Маріуполь»
(на сезон Чемпіонату України 2020-2021гг.)» Індивідуального соціального пакету
«Мій вибір» в кількості _____ шт. *
______________					 _________________
		
Дата 							
Підпис
* відповідає кількості разів, обраних в ІСП
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Додаток 25 до Положення
Голові профспілкового комітету
Первинної організації ПМГУ
МК «АЗОВСТАЛЬ»
Дорошенко Ю.В.
від __________________________
(П.І.Б. працівника повністю)
Цех _________________________
таб. № _______________________
Посада ______________________
№ картки соцпакета ___________
моб.тел._____________________
Заявка
Прошу Вас організувати перевезення наступних учасників колективної поїздки
вихідного дня в рамках використання опції «Поїздка вихідного дня для трудових
колективів на 1 день/2 дня на заміську турбазу згідно графіку її роботи» соцпакету
«Мій вибір».
Поїздка планується _______________________ 2020 р.
Із правилами поведінки під час поїздки ознайомлені.
Перелік учасників групи
№ картки
соцпакету

ПІБ (повністю)

Посада

Відповідальний за групу:________________
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Цех

Табельний №

тел._________________

Підпис

Додаток 26 до Положення
Голові профспілкового комітету
Первинної організації ПМГУ
МК «АЗОВСТАЛЬ»
Дорошенко Ю.В.
від __________________________
(П.І.Б. працівника повністю)
Цех _________________________
таб. № _______________________
Посада ______________________
№ картки соцпакета ___________
моб.тел._____________________
ЗАЯВА
Прошу Вас надати для мене та моїх членів сім’ї (потрібне підкреслити) путівку, в рамках
використання опції ІСП «Мій вибір» «Індивідуальна/сімейна путівка на об’єкти
відпочинку соціальних підприємств Компанії, робітникам комбінату з членами їхніх
сімей із здешевленням вартості на 70% з урахуванням графіка відпусток, на перший
чи останній заїзд» на об’єкт відпочинку (відповідне відзначте галочкою або хрестиком)
 «Зміна»
 «Металург»
Зі мною будуть відпочивати (чоловік / дружина (офіційний шлюб); діти з 3-х до 17
років включно; з 18 до 23 років включно - при наявності довідки про навчання на
денному відділенні):
№

П.І.Б. члена сім’ї (повністю)

Ступінь споріднення

Дата
народження

Відпустка згідно з графіком відпусток, в _____________________ 2021р.
______________					
		
Дата 						

_________________
Підпис

Передбачувані дати заїздів:
1 01.06.2021 - 11.06.2021
9 28.08.2021 - 07.09.2021
* той із подружжя, хто не обрав цю опцію, повинен бути членом первинної
профспілкової організації та використає путівку як працюючий на
підприємстві член сім’ї працівника, котрий обрав опцію).
** отримати путівку можна не частіше 1 разу у 2 роки; працівник повинен
мати у затвердженому графіку відпусток по цеху на 2021 рік не менше 14 к. д.
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Додаток 27 до Положення
Голові профспілкового комітету
Первинної організації ПМГУ
МК «АЗОВСТАЛЬ»
Дорошенко Ю.В.
від __________________________
(П.І.Б. працівника повністю)
Цех _________________________
таб. № _______________________
Посада ______________________
№ картки соцпакета ___________
моб.тел._____________________
ЗАЯВА
Прошу Вас надати для мене та моїх членів сім’ї (потрібне підкреслити) путівку, в
рамках використання опції ІСП «Мій вибір» «Індивідуальна/сімейна путівка на об’єкти
відпочинку соціальних підприємств Компанії, робітникам комбінату з членами їхніх
сімей із здешевленням вартості на 70% з урахуванням графіка відпусток, на оздоровчий
заїзд «високого сезону»» на об’єкт відпочинку (відповідне відзначте галочкою або хрестиком)
 «Зміна»
 «Металург»
Зі мною будуть відпочивати (чоловік / дружина (офіційний шлюб);
діти з 3-х до 17 років включно; з 18 до 23 років включно - при наявності довідки про
навчання на денному відділенні):
№

П.І.Б. члена сім’ї (повністю)

Ступінь споріднення

Дата народження

Відпустка згідно з графіком відпусток, в _____________________ 2021р.
______________					
		
Дата 						
Передбачувані дати заїздів:
2 12.06.2021 22.06.2021		 6
3 23.06.2021 03.07.2021		 7
4 04.07.2021 14.07.2021		 8
5 15.07.2021 25.07.2021

26.07.2021
06.08.2021
17.08.2021

_________________
Підпис
05.08.2021
16.08.2021
27.08.2021

* той із подружжя, хто не обрав цю опцію, повинен бути членом первинної профспілкової організації
та використає путівку як працюючий на підприємстві член сім’ї працівника, котрий обрав опцію).
**отримати путівку можна не частіше 1 разу у 2 роки; працівник повинен мати у затвердженому
графіку відпусток по цеху на 2021 рік не менше 14 к. д.
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Додаток 28 до Положення
Голові профспілкового комітету
Первинної організації ПМГУ
МК «АЗОВСТАЛЬ»
Дорошенко Ю.В.
від __________________________
(П.І.Б. працівника повністю)
Цех _________________________
таб. № _______________________
Посада ______________________
№ картки соцпакета ___________
моб.тел._____________________
ЗАЯВА
Прошу Вас надати для мене та моїх членів сім’ї (потрібне підкреслити) путівку, в
рамках використання опції ІСП «Мій вибір» «Путівки вихідного дня на об’єкти
ТОВ «Здравниця Плюс» згідно графіку їх роботи» тривалістю ___________ доби.
Зі мною будуть відпочивати (чоловік / дружина (офіційний шлюб); діти до 17 років
включно;:
№

П.І.Б. члена сім’ї (повністю)

Ступінь
споріднення

______________					
		
Дата 						

Дата
народження

_________________
Підпис
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Додаток 29 до Положення
ЗАЯВА
про прийом на роботу дитини працівників
що успішно закінчила ВУЗ, технікум або коледж,
по заявлених підприємством професіях
Відомості про Заявника
П.І.Б.
Табельний номер
Посада
Цех
Стаж роботи на підприємстві, років
№ картки соцпакету
Контактна інформація заявника

Номер телефону
Відомості про Дитину

П.І.Б.
Навчальний заклад
Рік закінчення навчального закладу
Спеціальність
Форма навчання (денна/заочна)
Закінчення навчання з відзнакою

Так/ Ні
Робоче місце

Цех
Професія (посада)
Розряд (категорія)

Примітка: до заяви додаються копії диплома і додатка до диплома з оцінками.
«____» _______________20___ р.			
		
(дата подання заяви)			

_____________________
(підпис заявника)

«____» _______________20___ р.			
		
(дата подання заяви)			

_____________________
(підпис випускника)
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