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на No Bid

Т. в. о. директора
Щержавного навчального закладу
<Киiвський центр професiйно-
технiчноI освiти>
Mapii ДЗИЗИЛЬ

вул. Чистякiвська,24
м. Киiв, 03062

Про повiдомну реестрацiю
колективного договору

Управлiння соцiального захисту населення СвятошинськоТ районноi в
MicTi Киевi державнОi адмiнiстрацii повiдомляе, що колективний договiр
!ержавного навч€tльного закладу <киiвський центр професiйно-технiчн_от
освiти> на 2021-2026 роки заресстровано |5.02.2O2l.

Звертасмо Вашу увагу, що вiдповiдно до пункту 2 Порядку повiдомноТ
реестрацii гЕLлузевих (мiжгалузевих) i територiальних угод, колективних
договорiв, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Укратни вiд
|з.02.20IЗ Jф 115 (в редакцii постанови КабiнетУ MiHicTpiB Украiни вiд
21.08.2019 Jф 768) <Сторони угоди (договору) подають рееструючому органу на
повiдомну реестрацiю примiрник угоди (договору) р€вом iз додатками та
супровiдним листом...)). В додатках враховуються норми чинного
законодавства, що потребують уточнеIIня в колективному договорi, а саме:

- штатний розпис;
- положення про премiювання;
- положення про вiдпустки;
- план заходiв з охорони працi, тощо.
у наданому на повiдомну ре€страцiю примiрнику тексту колективного

L.iцоговору додатки зzвначенi, але caMi додатки вiдсутнi.
Структура колективного договору мае передбачати орiентовний перелiкГ-

о\
$оздiлiв:

\



Роздiл l кЗагальнi положення))
Роздiл2<Органiзацiя виробництва, працi, забезпечення продуктивноТ
зайнятостi>
Роздiл 3 <Оплата працi>
Роздiл 4 <Труловi вiдносини))
Роздiл 5 <Охорона працi>
Роздiл б <Розвиток соцiальноТ сфери, соцiальнi пiльги та гарантiI>
Роздiл 7 кГарантii прав профспiлоо.

KpiM того, вважасмо за доцiл не переглянути та систематизувати
структуру колективного договору. В окремих роздiлах систематизованоi

<Органiзацiя виробництва, працi, забезпечення продуктивноТ
структури передбачити :

в роздiлi
заинятостl)):
- наявнiсть заходiв щодо пiдтримки молодих спецiалiстiв;
- наявнiсть заходiв щодо зайнятостi осiб з обмеженими фiзичними
можливостями та iнвалiдiв згiдно зi с аттею 19 Закону Украiни <Про основи
соцiальноТ захищеностi iнвалiдiв в YKpaiHi>;
- дотримуватись квоти працевлаштування громадян, що мають додатковi
гарантii зайнятостi у сприяннi працевлаштуванню вiдповiдно до cTaTTi |4
Закону УкраТни <Про зайнятiсть населення));
- забезпечення професiйноi пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiТ
працiвникiв, не рiдше одного разу на п'ять poKiB, з метою iх переводу на
HoBocTBopeHi чи BaKaHTHi робочi мiсця. Встановлення нормативу вiдрахувань
коштiв на зазначенi цiлi.
В роздiлi <Оплата працi> передбачити:
- вiдповiдальнiсть керiвника за забезпечення своечасноi виплати заробiтноi
плати та вжиття заходiв у разi несво€часноi ii виплати вiдповiдно до Кодексу
адмiнiстративного iудочинства Украiни та cTaTTi 175 Кримiнального колекЬу
Украiни;
- положення про премiювання за виробничi результати, винагороди за
пiдсумками роботи за piK i вислугу poKiB, визначити yMoBHi покЕвники i розмiри
премiювання та розмiри i умови запровадження винагород, стаття 15 Закону
Украiни <Про оплату працi> (r,р" наявностi на пiдприемствi цих виплат);
- проводити iндексацiю заробiтноi плати в зв'язку iз зростанням iндексу
споживчих цiн у вiдповiдностi з Законом Украiни <<Про iндексацiю грошових
доходiв населення));

встановлення норми трив€Lлостi робочого часу, стаття 50 КЗпП;
встановлення меншоi норми тривалостi робочого часу для окремих

категорiй працiвникiв з обумовленням вiдповiдноТ оплати працi.
В роздiлi <Охорона працi> передбачити:
- комплекс заходiв щодо охорони працi i визначити джерело та обсяг

фiнансування, cTaTTi 161, 162 КЗпП та cTaTTi 19,20 iз внесеними змiнами
Закону УкраIни <Про охорону працi> (окремим додатком);

надання додаткових компенсацiй працiвникам, якщrо вони

iх
до

- надання додаткових компенсацlи працlвникам, якщо вони заинятl на
важких роботах та на роботах iз шкiдливими, або небезпечними умовами працi;



- забезпечення
спецхарчуванням,

вiдповiдних
спецодягом,

з

категорiй працюючих безкоштовним
спецвзуттям та iншими засобами

iндивiдуального захисту (окремим додатком), стаття 8 Закону УкраiЪи кПро
охорону працi>;
- врахувати статтю 21 Закону УкраТни <Про заг€uIьнообов'язкове державне
соцiальне страхування вiд нещасного в ппадку на виробництвi та професiйного

Закону УкраТни uПро заг€UIьнообов'язкове

захворювання, якi спричинили втрату працездатностi, за якою виплату
одноразовоi допомоги працiвникам проводить Фонд соцiшtьного страхування
вiд нещасних випадкiв тощо.
В роздiлi кРозвиток соцiальноi сфери, соцiальнi пiльги та гарантii>
передбачити:
- надання матерiальноi допомоги працiвникам на оздоровлення, у разi
cMepTi чи народження, одруження, на комунЕшьнi послуги;
- формування, розподiлення коштiв на соцiально-культурнi заходи;
- одноразовi грошовi виплати громадянам похилого BiKy у зв'язку з

виходом на пенсiю, стаття 15 Закону УкраТни <Про ocHoBHi засади соцiального
захисту BeTepaHiB працi та iнших громадян похилого BiKy>.

начальник Леонiд ПАВЛЕНКО

Анатолiй Солом'яний
Наталiя Войченко 405 92 5,7


