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СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

Управлiння соцiального захисту населення
вlл. Гнаrпа Юрil,l4-Б, ",rl, Kuib, 0зl48, rrlел.(044) 273-20-15, факс (044)274-96-77
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на Np вid ,Щиректоровi
ТоВ (ТС ПЛЮС)
Володимировi ВАСИЛИКУ

вул. М. Краснова, 27
м. КиiЪ, 03 1 15

Про надання рекомендацiй
до колективного договору

Управлiння соцiального захисту населення Святошинськоi районноi в
MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацiТ повiдомляе, що колективний договiр ТОВ
(ТС ПЛЮС> зареестровано 13.08.202 1.

KpiM Того, рекоменду€мо доповнити роздiли колективного договору
наступними положеннями:
- виконання конкретних заходiв, що забезпечують збереження iснуючих
створення нових робочих мiсць з визначенням ix кiлькостi;
- наявнiсть заходiв щодо пiдтримки молодих спецiалiстiв;
- надання гарантiй для працiвникiв, визначених статтею 42 КЗпП УкраТни, на
переважне право на з€шишення 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));
- При наявностi заборгованостi iз заробiтноi плати забезпечувати
персонiфiкованиЙ облiк заборгованих сум, затверджувати узгодженi з
профкомами (радами трудового колективу) графiки погашення заборгованостi,
КОнкреТно вкЕвуючи термiни, обсяги та джерела коштiв для if погашення,
ПРоВоДити компенсацiю втрати частини заробiтноi плати у зв'язку iз затримкою
iT виплати у вiдповiдностi до iндексу зростання цiн на споживчi товари i

; тарифiв на послуги у порядку, встановленому чинним законодавством;

ý - встановлення розмiру мiнiмальноI заробiтноi плати робiтника, який виконуе
] просту неквалiфiковану роботу на мiсяць за виконану повну мiсячну норму
] працi вiдповiдно до чинного законодавства;
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- в межах фiнансових можливостей визначати piBeHb середньоТ заробiтноi

платИ на рiвнl розмiрУ середньоi заробiтноi плати по вiдповiднiй галrузi;

- створення KoMicii по ,рудо""й спорам, вiдповiдно до глави хV КЗпП

УкраТни; 1 .9

- врахування вимог частини з cTaTTi 22 Закону УкраТни <Про професiйнr

спiлки, ix права та гарантii ix дiяльностi) (ry разi, якщо роботодавець планус

звiльненНя працiВникiВ з причин економiчного, технологiчного, структурIого

чи ан€шогiчного характеру Ьоо у зв'язку з пiквiдацiсю, реорганiзацiею, змiною

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

пiзнiше як за три мiсяцi до намiчуваних звiлънень надати первинним

профспiлковим органiзацiям iнформачiiю щодо цих заходlв, включаючи
^.r-.r-...-.l
iнформацiю про причини наступних звiльнень, кiлькiсть t категор11 працlвникlв,

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

консулътацii з профспiлками про заходи щодо запобiгання ,"iп"".r"_"j__:1
зведенню
будь-яких

1х кlлькост1 до
звiльнень>>.

MiHiMyMy або пом'якшення несприятливих наслlдкlв

еонiд ПАВЛЕНКОначальник
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