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Про реєстрацію 
колективного договору

Повідомляємо, що Колективний договір комунального некомерційного 
підприємства «Закарпатський обласний центр громадського здоров’я» 
Закарпатської обласної ради на 2020-2025 роки зареєстровано,  реєстраційний 
номер №43 від 01.09.2022 року.

Додаток: Рекомендації до колективного договору №43 від 01.09.2022 року 
на 1 арк. 

Заступник міського голови                                                Артем  ПОГОРЄЛОВ

Олеся Афанасьєва 61 76 87

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000003E7932007FFF9600 
Підписувач Погорєлов Артем Вікторович
Дійсний з  по 13.07.2023 23:59:00

Виконавчий комітет 
Ужгородської міської ради
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Рекомендації до колективного
договору  №43 від 01.09.2022 року.

Відповідно до Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і 
територіальних угод, колективних договорів, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 року №115  (в редакції Постанови 
Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року №768) рекомендуємо  привести 
у відповідність з вимогами законодавства окремі положення договору, а саме:
- У тексті замінити слова «власник», «адміністрація» на «роботодавець», а 

словосполучення «трудовий колектив» на «працівники», відповідно до 
Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
визначення сторін колективних переговорів» № 5458-VI від 16.10.2012р. 
КЗпПУ, ст. 3 Закону України «Про колективні договори і угоди»

- Замінити в тексті Колективного договору слова «Профспілковий комітет» - 
словами «Виборний орган первинної профспілкової організації», відповідно 
до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України з питань діяльності профспілок» № 1096-ІV від 10.07.2003 року;

- Пункт 14.2. 1 - 14.2.4 привести у відповідність до вимог ст.18 Закону 
України «Про відпустки»; 

- Пункт 14.4.1 привести у відповідність до вимог ст.19 Закону України «Про 
відпустки»;

- В пункті 27.1 рекомендуємо вилучити «до» та встановити конкретні дні і 
строки виплати заробітної плати із зазначенням чисел, які, як правило є 
однаковими для всіх місяців, згідно з вимогами ч.1 ст. 115 КЗпП України та 
відповідно до листа Міністерства праці та соціальної політики від 
22.11.2010 р №964/13/84-10, в якому зазначено, що підприємства в 
колективному договорі самостійно встановлюють конкретні терміни 
виплати заробітної плати;

- Відповідно до вимог статей 161, 162 КЗпП України включити до 
колективного договору План заходів щодо охорони праці та використання 
коштів на такі цілі відповідно до Закону України "Про охорону праці".

- Включити до колективного договору додатки на які йде посилання в розділі 
– Охорона праці додатку № 9 та привести у відповідність їх нумерацію.


