
УКРАЇНА

НОВОЗАВОДСЬКА РАЙОННА У М.ЧЕРНІГОВІ РАДА

вул. Івана Мазепи,19, м.Чернігів, 14017, тел./факс 67-29-05, nrl@ nzrada.gov.ua

09.01.2020 №  01-22/ІН-769 Н а №  3 5 ________ від 16,12.2019

Д П  «К ом панія «Верес»

ТОВ «К ом панія «Верес»

П ро реєстрацію  колектив

ного договору

Районна у місті рада повідомляє, що ваш  колективний договір 

зареєстрований, реєстраційний номер 1/НВ від 09 січня 2020 року, та надає 

реком ендац ії щ одо приведення колективного договору до вим ог чинного 

законодавства.

Д одаток: на 1 арк.

Т .К У ЗН ЕЦ О В А -М О Л О Д Ч А ЯГ олова район:

/
Ірина Марчук 64 20 88

mailto:nrl@nzrada.gov.ua


Додаю

РЕКОМЕНДАЦІЇ
реєструючого органу до колективного договору ДП «Компанія «Верес» ТОЇ 

«Компанія «Верес», реєстраційний номер 1/НВ від 09 січня 2020 року

1. Пункт 1.1 розділу І колективного договору щодо сторони колективног 

договору, яку представляє директор підприємства, привести у відповідність д 

вимог ч. 1 ст. З Закону України «Про колективні договори і угоди» та ст. 

Закону України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії ї 

діяльності».

2. Визначити джерела фінансування додаткових пільг передбачених 

пунктах 4.13, 4.14 та 4.15 розділу IV колективного договору.

3. У п. 5.5. розділу 5 колективного договору уточнити розмір заробіте« 

плати за першу половину місяця згідно з вимогами ч. З ст. 24 Закону України «Пр 

оплату праці».

4. Пункт 5.10 розділу V колективного договору щодо оплати простої 

викласти відповідно до з вимог ст.113 КЗпП України.

5. Пункт 5.11 розділу V колективного договору щодо оплати роботи 

надурочний час викласти відповідно до вимог ст.106 КЗпП України.

6. Пункт 2.2. додатку №1 до колективного договору щодо укладени 

трудового договору викласти відповідно до вимог ст.24 КЗпП України.

7. Пункти 2.3 та 2.4 додатку №1 до колективного договору викласт 

відповідно до вимог ст. 29 КЗпП України.
8. Доповнити колективний договір формами і системами оплати прац 

тарифними сітками, схемами посадових окладів, умовами запровадженнями з 

розмірами надбавок, доплат, премій відповідно до вимог ч. 1 ст. 15 Закон 

України «Про оплату праці».
9. Доповнити колективний договір режимами роботи працівників з 

викласти їх з урахуванням вимог ст.ст. 50, 51, 58, 59, 66, 67, 70 КЗпП України.

10. Доповнити колективний договір розмірами доплат за роботу : 

шкідливими та важкими умовами праці і робочих місць на яких вон 

надаються.

Голова районної у місті ради Т.КУЗНЕЦОВА-МОЛОДЧАЯ

Ірина Марчук 64 20 88
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