ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
«НІБУЛОН»
ФІЛІЯ «ХОРТИЦЯ»

Додаткова угода № 4
від « ЗО » червня 2020 року.

Про зміни та доповнення до колективного договору між трудовим колективом
філії «Хортиця» і Власниками Товариства з обмеженою відповідальністю
сільськогосподарського підприємства «НІБУЛОН» на 2017- 2020 рр.
Згідно протоколу зборів трудового колективу № 1 від «ЗО» червня 2020 р. внести до
колективного договору наступні зміни та доповнення:
до Розділу VII колективного договору «Охорона праці та здоров’я» пункту 7.2.10.
Розробити і затвердити кожного року, за участю сторін колективного договору, та
реалізувати комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони
праці,
запобігання
випадків
виробничого
травматизму,
професійного
захворювання, аваріям і пожежам. Забезпечити їх обов’язкове виконання (Додаток
№ 5).
Н а реалізацію комплексних заходів виділити суму, передбачену у Додатку
№5 (додається до даної додаткової угоди Додаток 1 до Додаткової угоди №4 від
30.06.2020р).

ВЕРДЖУЮ»
р філії „ Хортиця’'
СП «НІБУЛОН»
Комплексні заходи
ищення існуючого рівня охорони праці,
щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середов
запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і п ежам
на філії „Хортиця” ТОВ СП «НІБУЛОН» на 2020р.

№
п/п
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Найменування заходу
Проведення обов’язкового попереднього
періодичного і позапланового медичного
огляду працівників, певних категорій
Забезпечення працівників спеціальним одягом,
взуттям та засобами індивідуального захисту
відповідно до встановлених норм
Приведення основних фондів -у відповідність 3
вимогами нормативно-правових актів з охорони
паці:
механізації вантажно-розвантажувальних
робіт;
діючого технологічного та іншого
виробничого обладнання
Надання працівникам , зайнятим на роботах із
шкідливими умовами праці, спеціального
харчування, молока чи рівноцінних харчових
продуктів, а також газованої солоної води

Представник трудового колективу філії „ Хортиця ”
ТОВ СП «НІБУЛОН»

Строк
виконан
ня

Вар
тість
заходів,
(тис. грн.)

Фактично
витраче-но,
(тис. грн.) на.
2020р.

Кількість працівників,
яким поліпшені умови
праці
План, чол. Факт, чол.

II- III кв.

14

79

IIIIIIIV кв.

42

70

IIIIIIIV кв.
IIIIIIIV кв
РАЗОМ:

20,55

2,5
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79,05
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