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1. Загальні положення 

 

1.1. Мета укладання колективного договору. 

1.1.1. Колективний договір (далі — Договір) укладено з метою регулювання соціально-

економічних і трудових відносин, посилення соціального захисту працівників Товариства з 

обмеженою відповідальністю «______________» (далі — Товариство). 

1.1.2. Договір містить зобов’язання сторін, що його уклали, щодо створення умов для 

підвищення ефективності роботи Товариства, реалізації професійних, трудових і соціально-

економічних прав та інтересів працівників. 

1.2. Сторони договору та їх повноваження. 

1.2.1. Договір укладено Товариством з обмеженою відповідальністю «_____________» в 

особі директора Добродія Костянтина Михайловича (далі — Роботодавець), з однієї сторони, 

та органом, уповноваженим на представництво трудовим колективом Товариства, — Радою 

трудового колективу в особі Голови Ради трудового колективу Поважного Анатолія 

Борисовича (далі — Уповноважений), з другої сторони (далі — Сторони). 

1.2.2. Сторони визнають повноваження одна одної й зобов’язуються дотримуватись 

принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності Сторін, 

взаємної відповідальності, конструктивності та аргументованості при проведенні переговорів 

(консультацій) щодо укладання Договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення 

питань, що є предметом Договору. 

1.3. Термін дії договору. 

1.3.1. Договір укладено на 201_–201_ роки. Після закінчення зазначеного строку Договір 

продовжує діяти до укладення нового. Договір набуває чинності з дня його прийняття 

загальними зборами трудового колективу. 

1.3.2. Сторони вступають у переговори з укладання нового Договору не пізніше ніж за два 

місяці до закінчення строку дії Договору. 

1.3.3. Договір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування Товариства. 

1.3.4. У разі реорганізації Товариства Договір зберігає чинність протягом строку, на який 

його укладено, або може бути переглянутий за згодою Сторін. 

1.3.5. У разі зміни власника Товариства чинність Договору зберігається протягом строку 

його дії, але не більше одного року. У цей період Сторони повинні розпочати переговори про 

укладення нового чи зміну або доповнення чинного Договору. 

1.3.6. У разі ліквідації Товариства Договір діє протягом усього строку проведення ліквідації. 

1.4. Сфера дії Договору. 

1.4.1. Положення Договору поширюються на всіх працівників Товариства і є обов’язковими 

як для Роботодавця, так і для працівників Товариства. 



1.4.2. Сторони визнають Договір нормативним актом, його норми і положення діють 

безпосередньо і є обов’язковими для виконання Роботодавцем і трудовим колективом. 

1.4.3. Положення Договору, як і трудові договори, що укладаються з працівниками 

Товариства, не повинні погіршувати становище працівників порівняно з нормами чинного 

законодавства. Положення Договору і трудових договорів, що обмежують права і гарантії 

працівників Товариства порівняно з чинним законодавством, є недійсними. 

1.4.4. Невід’ємною частиною Договору є додатки до нього (Додатки 1–9). 

1.5. Порядок внесення змін та доповнень до Договору. 

1.5.1. Зміни та доповнення до Договору вносять за потреби лише за взаємною згодою Сторін. 

Зацікавлена Сторона письмово повідомляє іншу Сторону про початок проведення 

переговорів (консультацій) та надсилає свої пропозиції. Друга Сторона протягом семи днів з 

дня їх отримання розпочинає переговори. 

1.5.2. Після проведення попередніх консультацій і переговорів та досягнення взаємної згоди 

щодо змін і доповнень, рішення про внесення змін та доповнень до Договору схвалюється 

загальними зборами трудового колективу. 

1.5.3. Жодна із Сторін протягом дії Договору не може в односторонньому порядку приймати 

рішення про зміну діючих положень, обов’язків за Договором або призупинити їх виконання. 

1.6. Ознайомлення працівників з Договором. 

1.6.1. Після підписання Договору Роботодавець протягом п’яти робочих днів тиражує 

Договір і доводить його до відома всіх працівників Товариства під підпис. 

1.6.2. У подальшому Роботодавець забезпечує ознайомлення прийнятих працівників 

Товариства з Договором під підпис. 

1.6.3. Зміни до доповнення до Договору доводяться до відома працівників у порядку 

передбаченому пунктами 1.6.1, 1.6.2. 

2. Господарсько-економічна діяльність та розвиток товариства 
2.1. Роботодавець зобов’язується: 

2.1.1. Відповідно до статутних завдань своєчасно та у повному обсязі забезпечувати 

працівників Товариства матеріально-технічними ресурсами, необхідними для виконання 

працівниками своїх обов’язків, та створювати належні умови праці. 

2.1.2. Вдосконалювати систему матеріального і нематеріального заохочення працівників з 

метою підвищення продуктивності праці, раціонального та ощадливого використання 

обладнання, матеріальних та інших ресурсів. 

2.2. Працівники зобов’язуються: 

2.2.1. Дбайливо ставитися до майна Товариства, ощадливо використовувати виробничі 

ресурси та матеріальні цінності. 

2.2.2. Використовувати надані у розпорядження обладнання, техніку, транспортні засоби та 

інше майно Роботодавця лише в інтересах Товариства. 

2.2.3. Утримуватись від організації страйків під час дії Договору за умови виконання 

Роботодавцем його положень. 

2.3. Сторони зобов’язуються: 

Оперативно вживати заходів щодо усунення передумов виникнення колективних трудових 

спорів (конфліктів). У разі їх виникнення прагнути врегулювання спору шляхом примирних 

процедур у порядку, визначеному законодавством, без призупинення діяльності Товариства. 

3. Трудові відносини та забезпечення продуктивної зайнятості 
3.1. Роботодавець не має права вимагати від працівників Товариства виконання робіт, не 

передбачених трудовим договором. Роботодавець повинен розробити та затвердити для 

кожної посади (професії), передбаченої штатним розписом, посадову (робочу) інструкцію, 



ознайомити працівників з посадовими (робочими) інструкціями. У посадовій (робочій) 

інструкції може бути передбачено виконання одним з працівників обов’язків іншого 

працівника у випадках тимчасової відсутності останнього (хвороба, відпустка, відрядження, 

тощо). При покладанні таких додаткових обов’язків на працівника Роботодавець повинен 

враховувати реальні можливості їх виконання: кваліфікаційні вимоги та завантаженість 

працівника. Оплату виконання додаткових обов’язків Роботодавець провадить відповідно до 

законодавства про працю та цього Договору (Додаток 2). 
 


