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04.11,2019 № 01-22/ІН-658 На № 1552 від 15.10.2019

Військова частина Т0500

Про реєстрацію колектив
ного договору

Районна у місті рада повідомляє, що ваш колективний договір 
зареєстрований, реєстраційний номер 6/НВ від 04 листопада 2019 року, та надає 
рекомендації щодо приведення колективного договору до вимог чинного 
законодавства.

Додаток: на 1 арк.

Голова районної у місті ради Т.КУЗНЕЦОВА-МОЛОДЧАЯ

Олена Зінченко 67 84 77

mailto:nrl@nzrada.gov.ua


РЕКОМЕНДАЦІЇ
реєструючого органу до колективного договору Військової частини Т0500, 
реєстраційний номер 6/НВ від 04 листопада 2019 року

1. У п. 3.7. розділу 3 колективного договору та у п. 4.3. розділу 4 колективного 
договору уточнити нормативно-правові акти, на які у них містяться посилання.

2. У п. 4.1. розділу 4 колективного договору уточнити номер розділу КЗпП 
України, на який у ньому міститься посилання.

3. Абзац 2 п. 5.1. розділу 5 колективного договору та п. 4.2. розділу 4 Правил 
внутрішнього трудового розпорядку, які є додатком № 1 до колективного договору, 
щодо тривалості робочого часу працівників привести у відповідність до вимог ч. 1 
ст. 50 КЗпП України.

4. Тривалість робочого часу сестри медичної зі стоматології у абз. 4 п. 5.1. 
розділу 5 колективного договору узгодити з абз. 2 п. 4.2. розділу 4 Правил 
внутрішнього трудового розпорядку, які є додатком № 1 до колективного договору.

5. У абз. 1 п. 6.1. розділу 6 колективного договору та п.п. З.2., 3.4. розділу З 
Правил внутрішнього трудового розпорядку, які є додатком № 1 до колективного 
договору, уточнити нормативний документ, вимогам якого має відповідати 
найменування роботи (посади).

6. Пункт 9.1. розділу 9 колективного договору щодо терміну надання 
первинній профспілковій організації інформації про наступні звільнення 
працівників привести у відповідність до вимог ч. З ст. 22 Закону України "Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

7. У абз. 2 п. 10.1. розділу 10 колективного договору уточнити центральний 
орган виконавчої влади, який уповноважений складати протоколи про адміністративні 
правопорушення у сфері праці.

8. Пункт 3.2. розділу 3 Правил внутрішнього трудового розпорядку, які є 
додатком № 1 до колективного договору, щодо документів, які громадянин 
зобов’язаний подати при укладенні трудового договору, привести у відповідність до 
вимог ч. 2 ст. 24 КЗпП України.

9. Пункт 5.2. розділу 5 Правил внутрішнього трудового розпорядку, які є 
додатком № 1 до колективного договору, та п. 3.2. розділу 3 Положення про 
організацію професійного навчання та проведення атестації працівників, яке є 
додатком № 7 до колективного договору, привести у відповідність до вимог Закону 
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 19 грудня 
2017 року №2249-УІП.

10. Абзац 1 розділу 2 Положення про оплату праці, яке є додатком № 4 до 
колективного договору, щодо органу, уповноваженого встановлювати мінімальну 
заробітну плату, привести у відповідність до вимог ч. 1 ст. 95 КЗпП України.

11. Розмір заробітної плати за першу половину місяця у п. 4.1. розділу 
4 Положення про оплату праці, яке є додатком № 4 до колективного договору, 
узгодити з п. 3.1. розділу 3 колективного договору.



12. Положення про преміювання працівників, яке є додатком № 5 до 
колективного договору, доповнити розмірами всіх премій для працівників 
відповідно до вимоги. 1 ст. 15 Закону України "Про оплату праці".

13. Назви професій у колективному договорі привести у відповідність до 
вимог Національного класифікатора "Класифікатор професій ДК 003:2010".

14. Доповнити колективний договір щодо кваліфікаційних розрядів 
робітників, враховуючи вимоги ч. 7 ст. 96 КЗпП України.
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