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Начальнику
Комунального підприємства 
«Лисичанська житлово- 
експлуатаційна контора №5»
Дмитру ПОЛІОШ КУ

Голові первинної 
профспілкової організації 
Комунального підприємства 
«Лисичанська житлово

, експлуатаційна контора №5»
І її ні РОГАЙ

кв. Дружби народів, 39 
м. Лисичанськ,
Луганська обл., 93107

Про повідомну реєстрацію Змін та доповнень 
до Колективного договору

Управлінням праці та соціального захисту населення військово-цивільної 
адміністрації міста Лисичанськ Луганської області проведено повідомну 
реєстрацію Змін та доповнень до Колективного договору №  9 на 2017-2021 
років Комунального підприємства «Лисичанська житлово-експлуатаційна 
контора №  5» та внесений запис №10 від 25.02.2021 до Реєстру галузевих 
(міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень 
до них. Рекомендуємо наступне:

1. Розділ III Додатку №  2: в таблиці «Коефіцієнти співвідношень розмірів 
місячних посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних 
службовців до розміру місячного окладу робітника 1 розряду основного» 
переглянути коефіцієнти співвідношень «Заступник начальника з юридичної 
роботи», «механік», враховуючи Додаток 3 до Галузевої угоди між  
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-



комунального господарства України, О б’єднанням організацій роботодавців 
«Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі 
України» та Центральним комітетом на 2017-2021 роки, зареєстрованої 
Міністерством соціальної політики України від 31.01.2017 №  37 із змінами 
(далі- Галузева угода).

2. В таблиці «Тарифні ставки та оклади робітників КП ЛЖЕК №5 станом 
на 01.01.2021 року»:

а) переглянути місячний оклад робітників відповідно до Додатку 2 
Галузевої угоди;

б) зазначити клас автомобіля та робочий обсяг двигуна для розрахунку 
місячних окладів водіїв автотранспортних засобів відповідно до Додатку 2 
Галузевої угоди.

Звертаємо Вашу увагу, що згідно з ч. 1 п. 2 Порядку повідомної 
реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних 
договорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
13.02.2013 №  115 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 
21.08.2019 №  768) (далі-Порядок) на повідомну реєстрацію подається один 
примірник договору разом із додатками та супровідним листом у вигляді 
оригіналу паперового документа з прошитими та пронумерованими 
сторінками, тому повертаємо Вам інші два примірники Колективного 
договору.

Відповідно до п. 7 Порядку повідомної реєстрації галузевих 
(міо/сгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 № 115 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №  768) текст Змін та 
доповнень до Колективного договору №  9 2017-2021 років Комунального 
підприємства «Лисичанська житлово-експлуатаційна контора №  5», окрім 
сторінки 8, буде оприлюднено на офіційному веб-сайті військово-цивільної 
адміністрації міста Лисичанськ Луганської області.

Начальник управління Олена БЄЛАН

Вікторія ГОРБЕНКО, (06451) 73553


