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Управління праці та ’соціального захисту населення виконавчого комітету 
Малинської міської ради інформує про реєстрацію колективного договору 
Державного навчального закладу «Малинський професійний ліцей» на термін з 
02.09.2021 року по 02.09.2026 року від 08.09.2022 року.

Реєстрацію проведено у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України 
№115 від 13.02.2013 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і 
територіальних угод, колективних договорів» (зі змінами та доповненнями). ;..,, . _. 

Рекомендації реєструючого органу:
1. Всі розділи колективного договору, де має місце найменування однієї із-‘сторін 

«Адміністрація» замінити на «Роботодавець» (відповідно до ст.З ЗУ «Про 
колективні договори і угоди»;

2. У Розділі II. Трудові відносини, режим праці та відпочинку: тг о ,
- Пункт II. 1.5 привести у відповідність до вимог чинного законодавства (ет. 

115 КЗпП України та ст.21 Закону України «Про відпустки»);
пункт II.3.6 викласти з урахуванням вимог ЗУ «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України (щодо соціального захисту осіб з 
інвалідністю)» від 19.12.2017 №2249-VIII; , •

- у пункті II.3.8 замінити «самотнім» на «одиноким» (відповідно до ст.19 
Закону України «Про відпустки»).

3. Додати графік відпусток. ; м'ейЯ. u
4. У Розділі IV. Охорона праці пункт IV. 1.4 доповнити заходами щодо досягнення 

встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, 
підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого 
травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам, відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 р. № 994 «Про 
затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці» та передбачити 
розмір коштів на фінансування заходів щодо охорони праці (відповідно до 
вимог ст.19 Закону України «Про охорону праці»).
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