
 

 

 

 

 

 

 

  

  Про результати   укладення 

колективних договорів в  

І півріччі 2015 року. 

 

       На виконання вимог  постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 

№115 “Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і 

територіальних угод, колективних договорів” (пункт 7 Порядку), Дніпровська 

районна в місті Києві державна адміністрація оприлюднює на офіційному веб-сайті 

дані (Додатки № 1, № 2) про стан проведення повідомної реєстрації колективних 

договорів з метою інформування громадян (Табл. № І) та аналіз стану колдоговірної 

роботи в районі щомісячно, щоквартально,  щопівроку та щорічно. 

Табл. № І 

  

Основні показники 

колдоговірної роботи в  

І півріччі 2010 – 2015  

років 

І  

півріччя 

2010 

І  

півріччя 

2011 

І  

півріччя 

2012 

І  

півріччя 

2013 

І  

півріччя 

2014 

І  

півріччя 

2015 

- Всього 

зареєстровано К/Д: 
43 113 56 51 61 33 

- Внесено змін та 

доп.  до К/Д: 
29 100 47 22 16 25 

- Всього надано 

рекомендацій: 
34 197 254 300 192 80 

- Охоплено К/Д 

роботою 

(працівник): 

 

 

13068 

 

 

26319 

 

14764 

 

17198 14927 16309 

- Вивчено стан   

виконання                                                                                                      

колдоговорів та  

дотримання 

законодавства про   

працю: 

12 19 62 56 70 50       

- Надано                                                                                                                                                                 

консультацій 
В порядку звернення    

   

Керівникам, профспілковим 

організаціям 

(уповноваженним 

представникам трудових 

колективів) підприємств, 

установ, організацій 

Дніпровського району  

міста Києва 



  

     За підсумками колдоговірної роботи в І півріччі 2015 року, станом на 01 липня,  

управлінням праці та соціального захисту населення Дніпровської районної в місті 

Києві Державної адміністрації зареєстровано 33 колективних договірів (Додаток 

№1), внесено та зареєстровано 25 змін та доповнень до них (Додаток  №2), надано  

80 рекомендацій по усуненню виявлених недоліків.  

     Протягом І півріччя 2015 року було охоплено колдоговірною роботою 16309 

працівників. Вивчено стан виконання колективних договорів та дотримання 

законодавства про працю на 50 підприємствах, організаціях, установах, незалежно 

від форм власності і господарювання. Систематично надавались консультації з 

питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, 

розв’язання колективних трудових спорів (конфліктів), проводилось навчання 

уповноважених представників трудових колективів, профспілкових активістів, 

надавалась їм організаційно-методична допомога в організації переговорного 

процесу між сторонами соціального партнерства. 

     З початку 2015 року на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації у розділах “Оголошення” та “Соціальний захист”, 

управлінням праці та соціального захисту населення Дніпровської РДА було 

розміщено наступні статті: “Колективний договір, як запорука гарантії захисту 

прав працюючих мешканців району”, “Про результати укладення колективних 

договорів в 2014 році”, “Основні роз’яснення Міністерства соціальної політики 

України з питань, які надані в межах компетенції місцевим органам виконавчої 

влади здійснюючих повідомну реєстрацію колективних договорів і угод” та “Про 

результати укладення колективних договорів в І півріччі 2015 року”, 

     Консультації з питань реєстрації та укладання колективних договорів здійснює 

управління праці та соціального захисту населення Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації за адресою: 02125, місто Київ,  вул. Курнатовського, 

7-А, кімната  34, телефон/факс 542-99-10. 

    Приймальні дні:       понеділок, середа, четвер з 9:00 до 18:00 

                               вівторок – 14:00 до 18:00 

                               п’ятниця – 9:00 до 13:00 

                                            обідня перерва з 13:00 до 14:00 

 

     Додаток № 1 – 3 арк. 

     Додаток № 2 – 2 арк. 

 

     В.о начальника управління праці 

     та соціального захисту населення  

     Дніпровської районної в місті Києві 

     державної адміністрації                                                                 О.Д. Казначеєва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


