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Щиректор хуложнiй керiвник комунального."пiдпри€мства кКриворiЗькогО

академiчного мiського театру драми та музичноТ комедiI iMeHi Тараса Шевченка>>, який

:ic на пiдставi Статуту театру ( далi - директор-хуложнiй керiвник) з однiеi сторони, i
тру.rовий колектив театру в особi профспiлкового KoMiTeTy первинноi профспiлковоТ

органiзачiТ комуналЬного пiдпРиемства <КриворiЗький академiчниЙ мiськиЙ театР ДРами
,а ,уз"r"оi комедiТ iMeHi Тараса ШевчеНка> МельНiковоЙ ЛюдмилИ Сергiiвни ( далi -
профспiлКовий KoMiTeT), яка дiс на пiдставi чинного законодавства, з другоi сторони,

вiдповiдно до колективного договору на 20l8-20l9 роки вiл 24.|1.20117 рок},
домовились внести змiни i доповнення додатком Nc 3, у зв'язку з внесенням змiн до

.:IеякиХ законодавчиХ aKTiB УкраIни, спрямованиХ на забезпечення додаткових
соцiа,rьних та економiчних гарантiй, з поширенням корона BipycHoT хвороби ( CovID -

l9), а саме: до частини першоТ cTaTTi l13 КзпП та cTaTTi 26 кПро вiдпустки>

I. Розdiл 4. к Всmановлення zapaHmiI, КО,п|ПеНСацiй i пiльz у сферi зайняmосmi>,

додати пiдпункти 4,З ,4.4,,4,5. наступного змiсту.,

п.п. 4.3. Час просmlJю не з вини праuiвника, в томУ числi на перiол оголошення
карантину встановленого Кабiнетом MiHicTpiB Укратни, оплачуеться з розрахунку
не нижче вiд двох третин тарифнот ставки встановленого працiвниковi розряду
( посалового окладу), згiдно штатного розкладу театру, без надбавок та доплат,
згiдно cTaTTi 1 l3 КЗпП УкраТни зi змiнами.
за час простою, коли виникла виробнича ситуацiя, небезпечна для життя чи

здоровоя прачiвника або для людей, якi його оточують i навколишнього
середовища не з його вини, за ним зберiгаеться серелнiй заробiток.
Час простою з вини працiвника не оплачусться.

п.п. 4,4. В разi просmоЮ працiвниКи можуть бути переведенi на стацiонарi
пiдприсмства, за ТхньоТ згоди з урахуванням спецiальностi i квапiфiкацiТ на iншу

роботу на весь час просmою, згiдно частини 2 cTaTTi 34 КЗПП УКРаТНИ.

п.п, 4,5. Прачiвникам-донорам безпосередньо пiсля кожного дня здавання KpoBi для
переливаНня надаетЬся денЬ вiдпочинКу з збереЖенняМ середнього заробiтку,

На бажання працiвника цей день приеднусться ло щорiчноТ вiдпустки,
згiдно cTaTTi 124 КЗпП УкраТни,

2. Розdiл 5 к TpydoBi BidHocuHu, раtсuл, працi mа вidпочанку))
пidпункm 5. ]0 mа 5.24. вuкцасmu у новiй реdакцii':

п.п.5.10, ПрачiвникаМ з ненормованиМ робочим днем нада€ться rчорiчна додаткова
вiлпус;ка за особлиВий харакТер праui, згiднО ст.8 <ПрО вiдпустки>>, перелiк посад та ii
тривалiсть в календарних днях, додаток J\! 1 колективного договору театру.

Додчrпо"u вiдпустка надаеться за фактично вiдпрацьований час повноi трива_llостi

робочого дня, установленот лля прачiвника пiдприемства. Своею чергою, не врахову€ться

часо необхiдний для пiдготовки робочого мiсця для роботи, а також для завершення

роботи.
.I[o стажу додаткових

не працював, але за
зарплату повнiстю-або

- час прогулу;

щорiчних вiдпусток не врахову€mься чос, коли працiвник фактично
ним, згiдно iз законодавством зберiгали мiсце роботи (посалу) i
частково, зокрема:

- перiолтимчасовоТнепрацездатностi;
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