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СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИеВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
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вlл. Гнапа Юрu,l4-Б, м. KuiiB, 0rl48, пu,(044) 273-20-15, факс (044)274-96-77
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.Щиректоровi
ТоВ кБIНАИС)
Андрiсвi ДАВИДОВУ

вул. Миколи Краснова, 27
м. Киiв, 03115

Про надання рекомендацiй
до колективного договору

Управлiння соцiального захисту населення Святошинськоi районнОi в

MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii повiдомляс, що колективний договiр ТОВ
(БIНАЙС) зареестровано 29 .1, | .202| .

KpiM того, рекомендуемо доповнити oKpeMi роздiли колективного ДоГОВОРУ

наступними положеннями :

- дотримуватись вимог частини 2 cTaTTi 49а Кодексу законiв про працЮ УКРаiНИ
та частини 3 cTaTTi 22 Закону Украiни <Про професiйнi спiлки, ix права та

гарантii ik дiяльностi>> стосовно завчасного надання профорганiзацii iнформацiT

про внесення змiн в органiзацiю виробництва та працi;
- при наявностi заборгованостi iз заробiтноi плати забезпечувати

сум, затверджувати узгодженi зперсонiфiкований облiк заборгованих
профкомами (радами трудового колективу) графiки погашення заборгОваноСтi,

конкретно вксlзуючи термiни, обсяги та джерела коштiв для ii погашення,
проводити компенсацiю втрати частини заробiтноi плати у зв'язкУ iз затримкОЮ

if виплати у вiдповiдностi до iндексу зростання цiн на споживчi ТоВаРИ i
тарифiв на послуги у порядку, встановленому чинним законодавством;
- вiдповiдно до положень Територiальноi угоди мiж виконаВЧиМ ОРГаНОМ

Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвською мiською державною адмiнiстрацiеЮ),

г- Спiльним представницьким органом сторони роботодавцiв на територiальному

ý piBHi в MicTi Киевi та Спiльним представницьким органом профспiлок Та

лI оо,еднанЬ профспiлоК м. Киева на 2021 -202З роки визначити право

= 
профспiлкового koMiTeTy пiдприемства, де с заборгованiсть iз заробiтноi плати,

ll



на отримання iнформацii щодо причин iT виникнення та заходiв, що вживаються
з метою iT погашення та передбачити iнформування профспiлкового KoMiTeTy
протягом наступного дня за датою затримки заробiтноi плати про причини
несвосчасноi виплати, вжитi заходи щодо вiдновлення порушеного права
працiвникiв на своечасне отримання винагороди за працю;
- забезпечення професiйноТ пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв,
не рiдше одного разу на п'ять poKiB, з метою ix переводу на HoBocTBopeHi чи
BaKaHTHi робочi мiсця, встановлення нормативу вiдрахувань коштiв на зазначенi
цiлi;
- дотримуватись виконання cTaTTi 10 Закону Украiни кПро вiдпустки) щодо
письмового попередження працiвникiв щодо дати вiдпустки за два тижнi;
- порядок оплати щорiчних вiдпусток згiдно зi статтею 21 Закону Украiни <<Про

вiдпустки>;
- створення KoMicii по трудовим спорам вiдповiдно до глави ХV КЗпП Украiни;
- комплекс заходiв щодо охорони працi i визначити джерело та обсяг ik
фiнансування вiдповiдно до статей lб1 , 162 КЗпП та статей |9,20 iз внесеними
змiнами до Закону УкраТни кПро охорону працi> (додатком);
- форr"ry"ання, розподiлення коштiв на соцiально-культурнi заходи;
- органiзовувати вiдпочинок та оздоровлення дiтей, у тому числi пiльговоi
категорiТ, проведення свят;

1яльност1)).

Леонiд ПАВЛЕНКО

- вiдрахування коштiв первинним про Рспiлковим органiзацiям на культурно-
масову, фiзкультурну i оздоровчу роботу, визначених статтею 44 Закону
Украiни <.Про профспiлки, ik права

начальник

Анатолiй Солом'яний
Наталiя Войченко 405 92 5'|


