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СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦlЯ

Управлiння соцiального захисту населення

цlл. Гнаtпа Юрu,l4-Б, м. Kuib, 0З148, пеп(044) 273-20-15, факс (041)274-96-77

Е rпаlп.каЮ8@kпdаgп.аа

на

No

Bid

Ia qРПОУ

3749854l

.Щиректоровi

киiвського мiського
територiапьного центру
соцiального обсJIуговування

HiHi ГЛоБI

вул. М. Котельникова, 32l||
м. КиiЪ, 0З 1 l5

Про надання рекомендацiй
до колективного договору

Управлiння соцiального захисту населення Святошинськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii повiдомляе, що колективний договiр
Киiвського мiського територiального центру соцiального обслуговування на
2021--2025 роки зареестровано

1

8.05.202 1.

KpiM того, рекомендуемо доповнити oKpeMi роздiли колективного договору
наступними положеннями
:

<<Основна дiяльнiсть>>

-

дотримання квоти працевлаштування осiб з обмеженими фiзичними
можливостями згiдно зi статтею 19 Закону Украiни <Про основи соцiальноi
захищеностi осiб з iнвалiднiстю в УкраiЪi>;

HMBHicTb заходiв щодо заЙнятостi осiб з обмеженими фiзичними
Можливостями та iнвалiдiв вiдповiдно до cTaTTi 19 Закону Украiни <Про

основи соцiальноi захищеностi осiб з iнвалiднiстю в УкраiЪi>;
- враховувати норми законодавства, спрямованi на протидiю та запобiгання
дискримiнацii, забезпечення рiвних прав i можливостей жiнок i чоловiкiв
вiдповiдно до Закону УкраiЪи вiд 08.09.2005 NЬ 2866-IY <Про забезпечення
рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв>.
<<Гарантii працiвникам у разi змiни органiзацii виробництва>>
г_
лг
разi масового вивiльнення працiвникiв на пiдприемствi повiдомляти
Державну службу заЙнятостi не пiзнiше, як за два мiсяцi про вивiльнення

у

2

працiвникiв вiдповiдно
населення)).
<<Оплата працi>

-

до

вiдповiдальнiсть керiвника

cTaTTi 50 Закону Украiни <Про зайнятiсть

за несвоечасну виплату заробiтноi плати

та
вжиття заходiв вiдповiдно до Кодексу адмiнiстративного судочинства
Украiни та cTaTTi 175 Кримiнального кодексу УкраiЪи.
заробiтноi плати забезпечувати
н€ulвностi заборгованостi

при

iз

персонiфiкований облiк заборгованих сум, затверджувати узгодженi

з

профкомами фадами трудового колективу) графiки погашення

термiни, обсяги та джерела коштiв для if
погашення, проводити компенсацiю втрати частини заробiтноi плати у
зв'язку iз затримкою fi виплати у вiдповiдностi до iндексу зростання цiн на
споживчi товари i тарифiв на послуги у порядку, встановленому чинним
законодавством;
- встановлення мiжквалiфiкацiйних (мiжпосадових) спiввiдношень розмiрiв
тарифних ставок (посадових окладiв), схем посадових окладiв (додатком).
<<Труловi вiдносини, змiцнення дисциплiни, режим працi та вiдпочинку>>
дотримуватись виконання cTaTTilO Закону УкраiЪи <Про вiдпустки> ЩоДо
письмового попередження працiвникiв про дату вiдпустки за два тижнi;
подiл щорiчноi вiдпустки на частини за умови, що основна безперервна
частина становитиме не менше 14 календарних днiв, та порядок вiдкликання
iз вiдпустки вiдповiдно до cTaTTi 12 Закону Украiни кПро вiдпустки>;
- порядок оплати щорiчних вiдпусток вiдповiдно до cTaTTi 21 Закону Украiни
<Про вiдпустки>.
заборгованостi, конкретно вк€вуючи

-

<<Охорона працЬ>

-

заходи щодо охорони працi жiнок та неповнолiтнiх вiдповiдно до статей 10
та 11 iз внесеними змiнами до Закону УкраiЪи <Про охороtIу працЬ.
<<Соцiальний розвиток трудового колективу, органiзацiя оздоровлення i

вiдпочинку працiвникiв>>

-

одноразовi грошовi виплати цромадянам похилого BiKy у зв'язку з виходом на
пенсiю згiдно зi статтею 15 Закону Украiни <Про ocHoBHi засади соцiального
BiKy>.
захисту BeTepaHiB працi та iнших

Нача.пьник

Анатолiй Солом'яний
Наталiя Войченко 405 92 57

Леонiд ГIАВЛЕНКО

