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I1po повiдомну реестрацiю
змiн i доповнень М1 до колективного
договору

Iнспекцiя з питань працi та зайнятостi населення fiнiпровськоТ MicbKoT

ради повiдомляе, що вiдповiдно до п.З постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд l3.02.2013 Jф l 1 5 uПро порядок повiдомноТ ресстрацii галузевих
(мiжгалузевих) i територiальних угод, колективних договорiв> змiнl,t i

доповнення J\Цl до колективного договору розглянуто на вiдповiднiсть чинному
законодавству УкраТни та заре€стровано за Jф269 вiд 04.10.202l iз

рекомендацiями:
l. Вiлповiдно до л.7.|2 ДСТУ 4163200З <УнiфiковаI{а система уlrравлiнськоТ

документацiТ. Унiфiкована система органiзацiй норtlзпоряд ч оТ

документацiТ. Вимоги до оформлення документiв>>, якиil дiяв пiд час

укладання змiн i доповнень JYs1 до колективного договору, l,итульний аркуrш
в нумерацiю cTopiHoK враховуеться, але номер на ньому не зазначаеться,

2. Стор.6: вiдсутнi дата пiдписання та пiдписи cTopiH колективного договору.
Привести у вiлтrовiднiсть до п.5.22 ДСТУ 4|6З:2020 Унiфiкована систеN4а
органiзацiйнорозпсlрядчоТ документацiТ. Вимоги до оформ"пенлrя

документiв>, ст,13 Закону УкраТни кПро колективнi договори i угоди>.
З. Додаток 1.1:He завiзовано працiвником. що його створив. Вiдповiдно до п.4.4

ДС'ГУ 4163200] <Унiфiкована система управлiнськоТ докlментацiТ.
Унiфiкована сис,геN,Iа оргаrriзацiйнорозпорядчоТ докумеtr,гаrtiТ, Вимоги до



оформлення документiв>>, який дiяв пiд час укладання докр4енту, Привести у
вiдповiднiсть до чинного законодавства.

4. Протокол }фб загальних зборiв трудового колективу: порушено вимоги ст.lЗ
Закону УкраТни uПро колективнi договори i угоди>>, згiдно з яким колективнi
договори, змiни i доповнення до них, схв€tпюються зборами трудового
колективу на не затверджуються. Привести у вiдповiднiсть до чинного
законодавства.

Також повiдомляемо, що вiдомостi про реестрацiю змiн i доповнень до
колективного договору буд. оприлюднено на офiцiйному сайтi ЩнiпровськоТ
MicbKoT ради за посиланням: itan
pracitazaj nyato stinaselenn}zadniprov skoimi skoiradi
оновлюеться щомiсяця).

(iнформачiя на саитl

начальник iнспекцiт Тетяна ЯНУШкЕВИЧ

Iзотова олена 72071 80
KoBa;rb.tyK Наталiя 720 90 55
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