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СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦlЯ

Управлiння соцiального захпсту населення
вlл. ГнапаЮрu,l4-Б,м. Kuib,03148, ttlu.(044) 273-20-15, факс (044)271-96-77
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,Щиректоровi
на Np ТоВ (ТС ПJIЮС)

Володимировi ВАСИJIИКУ

вул. М. Краснова,27
м. Киiв, 03115

Про надання рекомендацiй
до колективного договору

Управлiння соцiального захисту населення Святошинськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii повiдомляе, що колективний договiр ТОВ
(ТС ПЛЮС>> зареестровано 15.06.202|.

Також, повiдомляемо, що вiдповiдно до пункту 2 Порядку повiдомноi
реестрацii г€rлузевих (мiжгалузевих) i територiальних угод, колективних
договорiв, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
|З.02.201З Ns 115 (в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи чiд
21.08.2019 JЪ 768) <Сторони угоди (договору) подають рееструючому органу на
повiдомну ресстрацiю примiрник угоди (договору) р€вом iз додатками та
супровiдним листом..).

KpiM того, рекомендусмо доповнити роздiли колективного договору
наступними положеннями:
- виконаннrI конкретних заходiв, що забезпечують збереження iснуючих та
створення нових робочих мiсць з визначенням ik кiлькостi;
- наявнiсть заходiв щодо пiдтримки молодих спецiалiстiв;
- надання гарантiй для працiвникiв, визначених статтею 42 КЗпП Украiни, на
переважне право на зЕLlrишення на роботi при вивiльненнi працiвникiв у зв'язку
iз змiнами в органiзацii виробництва i працi;
- дотримуватись квоти працевлаштування громадян, що мають додатковi
гарантii зайнятостi у сприянню працевлаштуванню вiдповiдно до cTaTTi 14
Закону УкраIни <Про зайнятiсть населення));

; - забезпеченнrI професiйноi пiдготовкII та пiдвищення кваrriфiкацii працiвникiв,

ý ". рiдше одного разу на п'ять poKiB, з метою iх переводу на HoBocTBopeHi чи
Ф вакантн1 роооч1 мlсця, встановлення нормативу вlдрахувань коштlв на зазначен1д

ф цlл1;
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- у разi масового вивiльнення працiвникiв на пiдприемствi повiдомляти

.щержавну службу зайнятостi не пiзнiше, як за два мiсяцi про вивiльнення

,rрчцi"""*i" 
'вiдповiдно 

до статгi 50 Закону Украiни <Про зайнятiсть

населення>);
- при н€Iявностi заборгованостi iз заробiтноi плати забезпечувати

персонiфiкований облiк заборгованих СУМ, затверджувати узгодженi з

.rрЪq*оЙами фадами трудового колективу) графiки погашення заборгованостi,

конкретно вк€вуючи термiни, обсяги та джерела коштiв для ii погашення,

проводити ком11енсацiю втрати частини заробiтноТ плати у зв'язку iз затримкою

iJ виплати у вiдповiдност1 до iндексу зростання цiн на споживчi товари i

тарифiв на послуги у порядку, встановленому чинним законодавством;

- встановлення розмiру мiнiмальноi заробiтноi плати робiтника, який виконуе

просту неквалiфi*о"ч"у роботу на мiсяцъ за виконану повну мiсячну норму

прачi вiдповiдно до чинного законодавства;
- В межаХ фiнансових можливостей визначати piBeHb середньоТ заробiтноi

плати на piBHi розмiру середнъоi заробiтноi плати по вiдповiднiй галузi;

визначити джерело фiнансування додаткових оплачуваних

створення KoMicii по трудовим спорам, вiдповiдно до
вiдпусток;
глави хv Кзпп

Украiни;
- вiдрахування коштiв первинним профспiлковим органiзацiям на культурно-

lиu.o"y, фir*уп""урну i оздоровчу роботу згiдно зi статгею 44 Закону УкраIни

<ПрО профспiЛки, ix права та гарантii дiяльностi>;
- врахування вимог частини 3 cTaTTi 22 Закону УкраТни кПро професiйнi

спiлки, iх права та гарантii Тх дiяльностi> <у разi, якщо роботодавець плануе

звiльнення працiвникiв з причин економiчного, технологiчного, структурного

чи ан€ulогiчного характеру або у зв'язку з лiквiдацiею, реорганiзацiсю, змiною

форми власностi пiдприемства, установи, органiзацii, BiH повинен завчасно, не

пiзнiше як за три мiсяцi до намiчуваних звiлънень надати первинним

профспiлковим органiзацiям iнформацiю щодо цих заходiв, включаючи

iнформацiю про причини наступних звiльнень, кiлькiсть i категорii працiвникiв,

яких це може стосуватися, про термiни проведення звiльнень, а також провести

консультацii з профспiлками про заходи щодо запобiгання звiльненням чи

зведенню ix кiлькостi до мiнiмуцу або пом' ення несприятливих наслlдкlв

будь-яких звiльнень>>.

начальник Леонiд IIАВЛЕНКО

Анатолiй Солом'яний
Натшiя Войченко 405 92 5'|


