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Про надання рекомендацiй
до колективного договору

Управлiння соцi€tльного захисту населення Святошинськоi раЙонноi в

MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii повiдомляе, що колективний договiр ТОВ
кАГУНА >> на 2О22 - 202З роки зареестровано 24 .|2 -202I .

звертаемо увагу, що вiдповiдно до пункту 2 Порядку повiдомноi реестрацiт
г1LJIузевиХ (мiжгалУзевих) i територiальних угод, колективних договорiв,
затвердЖеного постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд |з.02.2013 J\ъ 115 (в

редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 21.08.20l9 JЮ 768) <Сторони

у.од" (договору) подають ресструючому органу на повiдомну ресстрацiю
примiрник угоди (договору) разом iз додатками...). У додатках враховуються

норми чинного законодавства, що потребують уточнення в колективному

договорi, а саме: штатний розпис, положення про премiювання, положення про

вiдпустки, порядок забезпечення спецодягом та iншими засобами працiвникiв
певних категорiй, план заходiв з охорони працi, тощо. У наданому на повiдомну

ресстрацiю примiрнику тексту колективного договору додаткiв немас.

KpiM того, рекомендуемо доповнити oKpeMi роздiли колектиВного ДоГОВОРУ

наступними положеннями :

- дотримуватись квоти працевлаштування громадян, Що мають додатковi
cTaTTi I4гарант11 за у сприянню працевлаштуванню вiдповiдно до

f; Закону Украiни кПро зайнятiсть населення));

! - забезrr."Б""" професiйноi пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв,

Ё ". рiдше одногО разУ на п'ять poKiB, з метоЮ ik переводу на HoBocTBopeHi чи

\



BaKaHTHi робочi мiсця, встановлення нормативу вiдрахувань коштlв на з€вначенl

цiлi;
- при H€uIBHocTi заборгованостi iз
персонiфiкований облiк заборгованих сум,
представником трудового колективу графiки
конкретно вк€вуючи термiни, обсяги джерела коштiв дляконкретно вк€вуючи термlни, оОсяги та джерела коштlв для l1 погашеннЯ,
проводити компенс цiю втрати частини заробiтноi плати у зв'язку iз затримкоЮ

Ti виплати у вiдповiдностi до iндексу зростання цiн на споживчi товари i

тарифiв на послуги у порядку, встановленому чинним законодавством;
- встановлення роз ipy мiнiмальноi заробiтноТ плати робiтника, який виконУ€
просту неквалiфiковану роботу на мiсяць за виконану повну мiсячнУ нОРМУ

працi вiдповiдно до чинного законодавства;
- положення про премiювання (додатком);
- подiл щорiчноi вiдпустки на частини за умови, що основна безперервна
частина становитиме не менше |4-ти к€lлендарних днiв згiдно зi статтею 12

Закону Украiни <Про вiдпустки>;
- розшифрувати категорii працiвникiв, яким надаеться щорiчна додаТкОВа
оплачувана вiдпустка за особливий характер працi та if тривалiсть (визначити
кiлькiсть к€Lлендарних днiв, джерело фiнансування, оформити додатком)
вiдповiдно до cTaTTi 8 Закону Украiни <Про вiдпустки>;
_ комплекс заходiв щодо охорони працi i визначити джерело та обсяг ix
фiнансування вiдповiдно до статей 16 |, 162 КЗпП та статей 19, 20 iз внесеними
змiнами до Закону Украiни <Про охорону працi> (додатком);
_ проведення атестацii робочих мiсць з важкими та шкiдливими умовами rrрац1

вiдповiдно порядку проведення атестацii робочих мiсць за умовами працi,
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 01.08.|992 Nч 442 (зi

змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
05.10.201б p.Jф 741) <Про затвердження Порядку ч ння атестацii робочих
мiсць за умовами працi>.
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