
)rKPAIHA

СВЯТОШИНСЬКА РАИОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

Управлiння соцiального захисту населення
вlл. Гнаrла Юрu,l4-Б, м. Kuib, 03l48, rпел,(044) 273-20-15, факс (044)274-96-77

КOd €ДРПОУ 3749854l

2 5 сЕр 20и м -о/,

на Ns Bid
Генеральному директоровi
ТоВ (ПРоМоТоР АкТИВ)
Павлу ПУЗИНI

вул. CiM'i Соснiних, 9, корпус 51

м. КиiЪ, 03134

Про надання рекомендацiй
до колективного договору

Управлiння соцiального захисту населення Святошинськоi районноi в

MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii повiдомляе, що колективний договiр ТОВ
(ПРОМОТОР АКТИВ) зареестровано 25.08.202I.

KpiM того, рекомендуемо доповнити роздiли колективного договору
наступними положеннями:
- виконання конкрётних заходiв, що забезпечують збереження iснуючих Та

створення нових робочих мiсць з визначенням ix кiлъкостi;
- наявнiсть заходiв щодо пiдтримки молодих спецi€Lпiстiв;
- дотримуватись квоти працевлаштування громадян, що мають додатковi
гарантii зайнятостi у сприянню працевлаштуванню вiдповiдно до статгi |4
Закону Украiни <Про зайнятiсть населення));
- наявнiсть заходiв щодо зайнятостi осiб з обмеженими фiзичними
можливостями та осiб iз iнва_гriднiстю згiдно зi статтею 19 Закону УкраТни <Про
основи соцiальноi захищеностi осiб з iнвалiднiстю в YKpaiHi>;
- вiдповiдальнiсть керiвника за забезпечення своечасноi виплати заробiтноТ
плати та вжиття заходiв у разi несвоечасноi iT виплати вiдповiдно до Кодексу
адмiнiстративного судочинства Украiни та cTaTTi 175 Кримiнального кодексу
Украiни;
- при наявностi заборгованостi iз заробiтноi плати забезпечувати

их сум, затверджувати узгодженi з

тиву) графiки погашення заборгованостi,
та джерела коштiв для i] погашення,

] проводити компенсацiю втрати частини заробiтноi плати у зв'язку iз затримкоtо



ii 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 окJIадiв), схем посадових окладiв (додатком);
- положення про премiювання за виробничi результати, винагороди за
пiдсумками роботи за piK i вислугу poKiB, визначити yMoBHi пок€вники i розмiри
премiювання та розмiри i умови запровадження винагород вiдповiдно до cTaTTi
15 Закону УкраiЪи <Про оплату працi> (.rр" наявностi на пiдприсмствi цих
виплат);
- оплату часу простою не з вини працiвника з розрахунку FIе нижче вiд двох
третин тарифноi ставки встановленоi працiвниковi;
- в межах фiнансових можливостей визначати piBeHb середньоi заробiтноТ
плати на piBHi розмiру середньоi заробiтноi плати по вiдповiднiй галузi;
- розшифрувати категорii працiвникiв, яким надаеться щорiчна додаткова
оплачувана вiдпустка за особливий характер працi та iT тривалiсть вiдповiдно
до cTaTTi 8 Закону УкраiЪи <Про вiдпустки> (визначити кiлькiсть к€tлендарних
днiв, джерело фiнансування, оформити додатком);
- створення KoMicii по трудовим спорам, вiдповiдно до глави ХV КЗпП
УкраIни;
- надання додаткових компенсацiй працiвникам, якщо вони зайнятi на важких
роботах та на роботах iз шкiдливими, або небезпечними умовами працi;
- заходи щодо охорони працi жiнок та неповнолiтнiх вiдповiдно до статей l0
та l1 iз внесеними змiнами до Закону Украiни <Про охорону працi>;
- надання матерiальноi допомоги працiвникам на оздоровлення, у разi cMepTi чи
народження, одруження, на комунальнi послуги;
- однор€вовi грошовi виплати громадянам похилого BiKy у зв'язку з виходом на
пенсiю згiдно зi статтею 15 Закону Украiни <Про ocHoBHi засади соцiального
захисту BeTepaHiB працi та iнших громадян похилого BiKy>;
- врахування вимог частини З cTaTTi 22 Закону Украiни <Про професiйнi
спiлки, iх права та гарантii ik дiяльностi> <у разi, якщо роботодавець плануе
звiльнення працiвникiв з причин економiчного, технологiчного, структурного
чи ан€шогiчного характеру або у зв'язку з лiквiдацiсю, реорганiзацiею, змiною
форми власностi пiдприемства, установи, органiзацii, BiH повинен завчасно, не
пiзнiше як за три мiсяцi до намiчуваних звiльнень 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 MiHiMyMy а пом'якшення несприятливих наслiдкiв
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