


2 
 

ЗМІСТ  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Перелік  умовних скорочень……………………………………… 3 

1. Загальні положення……………………………………………….. 4 

2. Формування і структура Ради трудового колективу…………… 6 

3. 
Гарантії діяльності  Ради трудового колективу. Обов’язки  

Адміністрації………………………………………………………. 
9 

4. Компетенція Ради трудового колективу ………………………… 11 

5. Права і обов’язки членів Ради трудового колективу……………. 13 

6. Діловодство…………………………………………………………. 16 



 3  
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

Підприємство Державне підприємство «Укроборонсервіс» 

Адміністрація 

в особі директора Державного підприємства 

«Укроборонсервіс», який представляє інтереси 

останнього і має відповідні повноваження 

Працівники 

Підприємства 

працівники Державного підприємства  

«Укроборонсервіс» 

Рада 
Рада трудового колективу Державного підприємства 

«Укроборонсервіс» 

Положення 
Положення про Раду трудового колективу Державного 

підприємства «Укроборонсервіс» 

Договір 
Колективний договір трудового колективу Державного 

підприємства «Укроборонсервіс» 

Загальне 

Зібрання 

загальне зібрання представників підрозділів трудового 

колективу Державного підприємства «Укроборонсервіс», 

які обираються на зборах підрозділу згідно протоколу 
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1. Загальні положення. 

 

1.1. У своїй діяльності Рада керується Законом України «Про 

Колективні договори і угоди», Кодексом Законів про працю України, 

Статутом Підприємства, Галузевою угодою між Міністерством економічного 

розвитку і торгові України, Державним концерном «Укроборонпром» та 

Профспілкою працівників оборонної промисловості України на 2017-2020 

роки, Договором Підприємства на 2018-2021 роки, іншими законодавчими 

актам України, нормативними документами, що регламентують діяльність 

Підприємства, а також нормативно-правовими актами та/або документами, 

що стосуються діяльності Ради, включаючи це Положення. 

1.2. Це Положення визначає порядок утворення і функціонування, 

компетенцію, права та обов’язки Ради. 

1.3. Рада є виборним, постійно діючим органом демократичної системи 

управління різних підрозділів Підприємства, що здійснює свої функції та 

наділена правами від імені всього трудового колективу Підприємства і 

покликана забезпечувати взаємодію Адміністрації з трудовим колективом і 

окремими його працівниками. 

1.4. Виступаючи представником працівників Підприємства та будучи 

стороною Договору Рада приймає на себе зобов’язання по належному і 

добросовісному виконанню усіх положень Договору. 

1.5. Діяльність Ради ґрунтується на таких фундаментальних принципах: 

 законність; 

 колегіальність; 

 прозорість / публічність; 

 доцільність; 

 добровільність. 
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1.6. Адміністрація визнають Раду єдиним уповноваженим 

представником працівників Підприємства у колективних переговорах з 

питань трудових відносин, соціального захисту та пільг. 

1.7. Діяльність Ради не залежить від діяльності Адміністрації, що не 

підпорядкована їй і не контролюється нею. 

1.8. У своїй діяльності Рада підзвітна загальним Зібранням 

(конференціям) трудового колективу Підприємства. 

1.9. Рада працює згідно затвердженого плану, який доводиться до 

відома усіх членів трудового колективу. Поряд з питаннями, передбаченими 

у плані, за ініціативи Адміністрації, структурних підрозділів Підприємства, 

окремих членів трудового колективу можуть розглядатися й інші питання. 

1.10. На засідання Ради можуть запрошуватися директор Підприємства, 

представники Адміністрації, структурних підрозділів Підприємства, 

зацікавлені особи, окремі члени трудового колективу. 

1.11. За результатами розгляду поставлених питань Рада виносить 

рішення, які вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість 

присутніх членів Ради. 

1.12. Прийняті Радою, в межах своєї компетенції, рішення є 

обов’язковими для виконання Адміністрацією, і всіма членами трудового 

колективу Підприємства, якщо вони не суперечать чинному законодавству 

України. 

1.13. Організацію виконання рішень Ради здійснює Адміністрація та 

відповідальні особи, зазначені в рішеннях. Результати цієї роботи повинні 

бути представлені членам Ради впродовж наступних засідань. 

1.14. Прийняті Радою, в межах своєї компетенції, рішення можуть бути 

скасовані тільки на загальних Зібраннях. 
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1.15. Секретар Ради веде протокол засідань щодо кожного прийнятого 

Радою рішення, який підписується головою і секретарем Ради. Зміст 

протоколу може доводитися до відома членів трудового колективу. 

1.16. Положення про Раду приймається на загальному Зібранні. Зміни 

та доповнення до цього Положення вносяться Радою і затверджуються на її 

засіданнях. Термін дії Положення необмежений.  

 

2. Формування і структура Ради трудового колективу. 

 

2.1. Склад Ради обирається серед працівників Підприємства на 

загальному Зібранні шляхом таємного або відкритого голосування. Спосіб 

голосування визначається шляхом відкритого головування простою 

більшістю голосів. 

2.2. Загальне Зібрання вважається правомочним, якщо на ньому 

присутні представники не менше половини загальної кількості  структурних 

підрозділів Підприємства. Загальні Зібрання скликаються в міру 

необхідності, але не рідше одного разу на рік.  

2.3. На загальному Зібранні вирішується питання щодо кількісного 

складу Ради. 

2.4. Всі члени Ради обираються на рівних засадах. У Раду не можуть 

бути обрані сумісники, тимчасові працівники, стажери. Працівники 

Підприємства обрані до складу Ради виконують свої обов’язки на 

громадських засадах. 

2.5. Кандидати у члени Ради висуваються на зібраннях структурних 

підрозділів Підприємства, або на загальних Зібраннях трудового колективу 

Підприємства. 
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2.6. Рада має внутрішню структуру, основними елементами якої є: 

голова, заступник голови, секретар, члени Ради. Кількісний склад Ради може 

бути від 5-ти до 7-ми працівників Підприємства. 

2.7. Голова Ради проводить керівну, організаційну та оперативну 

роботу щодо вирішення поточних питань трудового колективу. Системно 

можна виокремити такі основні функції голови Ради: 

 організація діяльності Ради під час її засідань та у повсякденній 

роботі; 

  розглядання питань, які надходять до Ради від трудового 

колективу, та винесення їх на затвердження Ради. 

  формування оперативних завдань Ради; 

  контроль за підготовкою та вирішенням питань, що ставляться 

на засіданнях Ради; 

  забезпечення гласності роботи Ради та виконання її рішень; 

  пропонує на затвердження Раді кандидатури свого заступника і 

секретаря; 

 звітує перед загальними Зібраннями щодо результатів діяльності 

Ради. 

2.8. У разі відсутності голови Ради його функції здійснює один із 

членів Ради або заступник голови Ради за рішенням Ради. 

 2.9. Секретар Ради здійснює діловодство, веде протоколи засідань, 

здійснює облік виконання обов’язків членами Ради, виконує окремі 

доручення голови Ради. 

2.10. Члени Ради беруть участь у вирішенні питань, що виносяться на 

обговорення, виконують разові доручення, вносять на розгляд Ради 

пропозиції, що стосуються життєдіяльності трудового колективу 

Підприємства. 
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2.11. У разі необхідності, для організації роботи по вирішенню 

нагальних питань з окремих напрямків діяльності Підприємства, зі складу 

членів Ради може бути утворена Робоча комісія. 

2.12. Засідання Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше 

одного разу на три місяці. 

2.13. Засідання Ради скликаються головою Ради за його власною 

ініціативою, на письмову вимогу членів Ради, Адміністрації, окремого 

працівника Підприємства. 

2.14. Рада працює за розробленим і прийнятим регламентом, а також 

річним планом роботи, який узгоджується з директором Підприємства. 

2.15. Разом з питаннями, передбаченими планом роботи Ради, за 

ініціативою Адміністрації, структурних підрозділів Підприємства, окремих 

членів трудового колективу можуть розглядатися й інші питання. 

2.16. Питання, включене до порядку денного засідання Ради, підлягає 

розгляду та вважається вирішеним якщо за нього проголосувало не менше 

50% присутніх на засіданні членів Ради. 

2.17. На засіданнях Ради можуть бути присутніми: директор 

Підприємства, заступники директора Підприємства, керівники структурних 

підрозділів Підприємства, зацікавлені особи із працівників Підприємства. 

2.18. Рада правомочна приймати рішення за наявності на засіданні не 

менше 2/3 від її кількісного складу. Рішення приймаються простою 

більшістю голосів. Під час голосування на засіданні Ради кожен член Ради 

має один голос. При прийнятті Радою рішень у разі рівного розподілу голосів 

членів Ради право вирішального голосу належить голові Ради, а також 

заступнику у разі відсутності Голови Ради. 
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2.19. За результатами засідання Ради обов’язково, протягом трьох днів 

після його проведення, складається протокол. Протокол засідання Ради має 

містити такі реквізити: 

 місце і час проведення; 

 особи, присутні на засіданні; 

 порядок денний засідання; 

 питання, поставлені на голосування, і підсумки голосування; 

 прийняті рішення. 

Протокол засідання Ради, після його складання, підписується 

головуючим на засіданні, який несе персональну відповідальність за 

правильність складання протоколу, та секретарем Ради. 

2.20. Щодо результатів роботи Рада звітує перед загальним Зібранням 

не рідше одного разу на рік. 

2.21. Рада обирається на термін дії Договору – три роки. Термін 

повноважень голови Ради у разі його переобрання не може перевищувати 

шести років. 

2.22. При невиконанні своїх обов’язків, втраті довіри трудового 

колективу Підприємства член Ради може бути достроково позбавлений своїх 

повноважень. У разі дострокового відсторонення члена Ради голова Ради 

скликає позачергове загальне Зібрання і проводить довибори складу Ради. 

Будь-який із членів Ради може бути достроково відкликаний рішенням 

загального Зібрання шляхом ухвалення рішення простою більшістю голосів. 
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3. Гарантії діяльності Ради трудового колективу.  

Обов’язки Адміністрації. 

 

3.1. Права Ради визначаються цим Положенням. 

3.2. Працівники Підприємства, які були обрані трудовим колективом 

Підприємства до складу Ради не можуть бути притягнені до дисциплінарної 

відповідальності, переведені без їхньої згоди на іншу роботу або звільнені за 

ініціативою Адміністрації без попереднього погодження з Радою. 

3.3. Після закінчення строку повноважень Ради (переобрання складу 

Ради або реалізації п.2.22 цього Положення) працівників Підприємства, які 

були членами або головою Ради, Адміністрація не може звільняти протягом 

двох років за суб’єктивними і політичними підставами. 

3.4. Адміністрація, для роботи членів Ради, а також для проведення 

зібрань працівників Підприємства, надає Раді на період роботи приміщення з 

відповідним офісним обладнанням, опаленням (кондиціюванням), 

персональною електронною обчислювальною машиною, освітленням, 

прибиранням, охороною, засобами зв’язку та, у разі можливості, транспорт 

для виконання робіт у відрядженні.  

3.5. Адміністрація повинна надавати голові та членам Ради, які не 

звільнені від своїх службових обов’язків, вільний від роботи час для 

виконання обов’язків в інтересах трудового колективу Підприємства, не 

менше 4 (чотирьох) годин робочого часу на тиждень. 

3.6. Адміністрація повинна залучати Раду до розробки та 

відпрацювання статутів Підприємства, змін до них, забезпечувати участь 

представників Ради у нарадах з питань, що стосуються соціально-трудових і 

економічних інтересів працівників Підприємства. 
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3.7. Адміністрація повинна забезпечувати право Ради на використання 

наявних на Підприємстві засобів інформації, друкованих видань, 

розмножувальної та іншої оргтехніки для викладання позицій Ради. 

3.8. Адміністрація повинна забезпечувати членам Ради вільний доступ 

на місця роботи працівників у підрозділах Підприємства для виконання 

планових завдань Ради з урахуванням встановлених на Підприємстві 

режимних обмежень. 

3.9. Адміністрація зобов’язана на запит Ради надавати об’єктивну 

інформацію, що стосується питань заробітної плати, преміювання, охорони 

праці, пільг та соціальних гарантій, штатного розпису, інших матеріалів, які 

будуть потрібні для виконання положень Договору. 

3.10. Адміністрація має право погоджувати з Радою розроблені проекти 

внутрішніх організаційно-розпорядчих документів, наказів стосовно 

трудових відносин або соціального захисту, зміни форм, систем оплати праці, 

преміювання, встановлення надбавок та доплат, а також їх розмірів на 

Підприємстві. 

 

4. Компетенція Ради трудового колективу. 

 

4.1. Рада виконує такі функції: 

4.1.1. Розробляє, проводить заходи щодо укладання Договору між  

Адміністрацією та трудовим колективом Підприємства. Здійснює контроль за 

виконанням Договору. 

4.1.2. Представляє і захищає законні права, інтереси працівників 

Підприємства у взаємовідносинах з Адміністрацією в галузі трудового права 
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у межах своєї компетенції. Проводить роз’яснювальну та консультаційну 

роботу серед членів трудового колективу стосовно їхніх прав та обов’язків. 

4.1.3. Сприяє організації безпечних умов праці у виробничих процесах 

в структурних підрозділах Підприємства. 

4.1.4. Бере участь у розробці, узгодженні проектів відомчих 

організаційно-розпорядчих документів, наказів стосовно трудових відносин 

або відносин соціального характеру, зміни форм, систем оплати праці, 

преміювання, встановлення надбавок та доплат, а також їх розмірів на 

Підприємстві. 

4.1.5. Здійснює контроль за дотриманням соціальних гарантій 

працівників Підприємства в питаннях оплати праці, преміювання, 

встановлення надбавок та доплат, а також їх розмірів, соціального захисту, 

надання пільг і компенсацій, забезпечення зайнятості, охорони праці та 

здоров’я. 

4.1.6. Бере участь у вирішенні колективних трудових спорів, роботі 

комісій Підприємства з атестації робочих місць, охорони праці, здоров’я. 

4.1.7. Сприяє Адміністрації у створенні в трудовому колективі 

Підприємства спокійної, робочої атмосфери, нормального психологічного 

клімату. 

4.1.8. Сприяє Адміністрації у контролі за питаннями зміцнення 

трудової дисципліни працівників Підприємства та дотримання ними 

посадових обов’язків. 

4.1.9. Бере участь у контролі і організації на Підприємстві безпечних 

умов праці, дотримання санітарно - гігієнічних правил і норм, 

протипожежних і антитерористичних заходів. 
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4.1.10. Розглядає та надає пропозиції Адміністрації стосовно 

впровадження та/або удосконалення на Підприємстві заходів щодо 

збереження здоров’я, забезпечення безпечних умов праці, підвищення 

культури та естетики праці. 

4.1.11. Надає директору Підприємства заяви про порушення його 

заступниками, керівниками структурних підрозділів Підприємства законів 

України та інших нормативних актів, які регулюють трудові відносини, а 

також умов Договору з вимогою про проведення відповідної службової 

перевірки.  

 

5. Права і обов’язки членів Ради трудового колективу. 

 

5.1. Члени Ради для здійснення своїх повноважень наділені 

спеціальними правами і обов’язками, які належать їм протягом всього 

періоду володіння даним статусом. 

5.2.Член Ради має право: 

5.2.1. Ініціювати проведення засідання Ради з будь-якого питання, яке 

відноситься до компетенції Ради. 

5.2.2. Утриматися від голосування за певним питанням. 

5.2.3. Вимагати від Адміністрації отримання всієї необхідної для 

врахування у роботі Ради інформації з питань, що відносяться до компетенції 

Ради, а саме: 

 проекти внутрішніх організаційно-розпорядчих документів, 

наказів стосовно трудових відносин або соціального захисту, 

зміни форм, систем оплати праці, преміювання, встановлення 

надбавок та доплат, а також їх розмірів на Підприємстві тощо; 
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 об’єктивну інформацію, що стосується питань оплати та охорони 

праці, пільг та соціальних гарантій, штатний розпис, інші 

документи та матеріали, які будуть необхідні для роботи. 

5.2.4. Запрошувати на засідання Ради директора, заступників 

директора, керівників структурних підрозділів, рядових працівників 

Підприємства для отримання роз’яснень з питань, що належать до порядку 

денного. 

5.2.5. Виносити на розгляд директора Підприємства та Адміністрації 

обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення норм та положень діючих на 

Підприємстві внутрішніх організаційно-розпорядчих документів, а саме: 

 правил внутрішнього трудового розпорядку; 

 положень про матеріальне стимулювання працівників; 

 норм робочого часу на окремі види діяльності; 

 показників результативності та ефективності роботи для 

цільового розподілу виплат із стимулюючої частини фонду 

оплати праці; 

 графіка відпусток; 

 наказів про нагородження працівників; 

 наказів про розірвання трудових договорів з працівниками; 

 інших документів, що містять норми трудового права. 

5.2.6. Звертатися за роз’ясненнями у вищестоящі профільні організації 

України. 

5.2.7. Вислуховувати і отримувати інформацію від Адміністрації з 

питань, що стосуються життєдіяльності трудового колективу. 

5.2.8. Здійснювати контроль за дотримання на Підприємстві чинного 

законодавства України з питань оплати праці та посеред іншого за 

своєчасністю виплати заробітної плати згідно положень Договору. 
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5.2.9. Представляти і захищати інтереси працівників Підприємства у 

сфері оплати праці, а також надання пільг. 

5.2.10. Аналізувати динаміку змін рівня середньої заробітної плати на 

Підприємстві, по м. Києву та Україні в цілому, та вносити пропозиції щодо 

удосконалення системи оплати праці на Підприємстві, а також надання пільг 

працівникам. 

5.2.11. Надавати роз’яснення та вживати усіх необхідних заходів для 

розгляду, отриманих від членів трудового колективу звернень. 

5.2.12. Виявляти та вживати заходів з припинення/недопущення 

незаконних дій Адміністрації і посадових осіб Підприємства.  

5.2.13. У випадку отримання звернення від Адміністрації  

розглядати наступні питання:  

  розірвання трудового договору з працівниками за ініціативи  

Адміністрації; 

 залучення працівників до надурочних робіт, робіт у вихідні та 

святкові дні; 

 черговість надання відпусток; 

 застосування систем нормування праці; 

 встановлення переліку посад з ненормованим робочим днем; 

 зняття дисциплінарного стягнення до закінчення одного року з 

дня накладення; 

 встановлення строків виплати заробітної плати працівникам. 

5.2.14. Залучати до своєї роботи будь-якого члена трудового колективу, 

запитувати письмово та/або усно інформацію у Адміністрації щодо робочих 

питань, які знаходяться на розгляді Ради.  
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6.Діловодство. 

 

6.1. Рада веде протоколи своїх засідань і загальних Зібрань трудового 

колективу.  

6.2. Протоколи засідання Ради та матеріали до них по закінченню 

календарного року здаються у прошитому вигляді з описом для зберігання до 

Канцелярії.  

6.3. Відповідальність за діловодство та зберігання поточних за рік 

протоколів  покладається на секретаря Ради. 

6.4. У разі переобрання Голови Ради протоколи та матеріали до них, за 

каденцію роботи очолюваної ним Ради, прошиваються з описом та здаються 

до Канцелярії. 


