угодА

про спiвпрацю мiж обосднанням профспiлок Львiвщини та Головним
управлiнням Щержпрацi у Львiвськiй областi

jN

м. Львiв

лrстопада 2015 р

угоду про спiвпрацrо у здiйсненнi державного i громадсъкого контролю за
додержанЕяМ законодавства прО працю та про охорону працi укладено
вiдповiдно до Кодексу законiв про працю УкраiЪи, Закону Украiни <Про
охорону працi>>, Закону Украiни <Про професiйнi спiлки, ix права та гарантii
дiяльностi>>, Закону Украiъи кпро колективнi договори i угоди), постанови
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 11 лютого 2015 року }lb 96 <Про затвердження
Положення про ,.Щержавну службу Украiни з питань працЬ з метою:
- забезпечення неухильного дотримання роботодавцями законоДаВСТВа
про працю, про зайнятiсть населеннrI, про заг€Llrьнообов'язкове державне
соцiальне страхування, про охорону та гiгiену працi, про професiйНi СПiЛКИ Та
про колективнi договори i угоди;

_ дотримання прав

постражд€lJIих

та

гарантiй працюючих, застрахОваних

ОСiб,

на виробництвi, BeTepaHiB працi

Головне управлiння,Щержпрацi у Львiвськiй областi, в особi начаJIЬНИКа
Вiльховоi О.О., що дiе на пiдставi Положення про Головне управлiння
,.Щержпрацi у Львiвськiй областi вiд 30 квiтня 2015 року J\b 12
Та Об'еднання профспiлок Львiвщини, в особi голови Щацъка Р.М., що дiе

Сторони, домовилисъ про наступне:
1. Предмет

уfоди

1.1. Предметом цiеi Угоди е спiвпраця CTopiH з питань нагляду та
контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятiсть насеJIеЕня,

загальнообов'язкове державне соцiальне cTpaxyBaHHrI вiд нещасного випадку на
виробництвi та професiйного захворюваннrI, якi сшричинили втрату
БиlrалUк
на випадок
працездатност1, на
втратою працезла,l,нOU,1,1,
тимчасовою втратою
зв,язку з тимчасовою
працездатност1, у зв'язку
працездатностi,
безробiття, а також у сферi rтромисловоi безпеки, охорони працi, гiгiени працi,
здiйснення державного гiрничого нагляду.

|.2. Спiвпраця

здiйснюеться

з

метою дотриманнrI

гаранТоВаНИХ
КонститУцiею та законамИ УкраТни прав працiвникiв, встановJIеЕIня порушенъ
законодавства, вжиття заходiв для iх ycyHeHHlI, притягнення до вiдповiдальностi
осiб, винниХ у порушеннi законодавства та проведення профiлактичноi роботи.
2.

Напрямки спiвпрацi

Основними напрямами спiвпрацi мiж Об'еднанням профспiлок

Львiвщини та Головним управлiнням .Щержпрацi у Львiвськiй областi

е:

2.1. ПроведеннrI, за попереднiм погодженням, спiльних перевiрок стану
додержання законодавства про працю, загzUIьнообов'язкове дёржавне соцiальне
страхування, зайнятiстъ населеннrI, гiгiену працi та охорону працi в межах
визначеноi компетенцii на пiдприемствах, установах, органiзацiях, де
працююТь члени профспiлок, та за результатами перевiрок вжиття заходiв до
усунення порушенъ, притягнення до вiдгrовiдальностi осiб, якi ik дошустили.
2.2. Заlгуrення представникiв профспiлок до розслiдування нещасних

на виробництвi на

пiдприемствах, установах, органiзацiях, де
працюють члени профсгliлок, та виконання заходiв з ycyHeHHrI tIричин цих
Еещасних випадкiв з метою забезпечення своечасностi та об'ективностi
надання роботодавцями повiдомлень про нещаснi випадки; дотриманнrI
закоЕних iHTepeciB потерпiлих та членiв ik сiмей пiд час проведеннrI
розслiдувu"" "Ъщчсних вЙпадкiв на виробництвi., недоггущеЕня приховування

випадкiв

нещасних випадкiв роботодавцями;
2.3. Спiльний розгляд заяв i скарг потерпiлих працiвникiв або осiб, яКi
представляють ik iнтереси, з приводу розслiдувань роботодавцями нещасних
випадкiв
2.4. Органiзацiя i проведення сцiльних iнформацiйних заходiв (НаРаД,
консультацiй, круглих столiв, ceMiHapiB, заходiв тощо) з IIитань, Що с
предметом даноi Угоди.
2.5.участь у пiдвищеннi рiвня пiдготовки посадових осiб - спецiалiстiв i
профспiлкових активiстiв з питань працi й охорони працi та в роботi koMiciT з
оцiнки ik знань.
2.6. Проведення роз'яснюва-пьноi роботи з питань недопущеннrI
порушення трудових прав та дискримiнацii окремих груп працiвникiв (гендерна
piBHicTb, праця iнвалiдiв, учасникiв АТО тощо).
2.7 . Отryацювання пропозицiй щодо вдосконалення державноi полiтики та
правового реryлювання в сферi промисловоi безпеки, охорони працi, гiгiени
працi, здiйсненнi державного гiрничого нагляду, а також з питаЕь нагJuIду та
контроJIю за додержанIUIм законодавства про працю та зайнятiсть населення.
2.8. Участь У формуваннi програм з питань безпеки, гiгiени працi та
в
затвердхq.ються
полiпшення стану виробничого середовища,
установленому гIорядку на державному, гЕlJIузевому, регiональному та
виробниЧому рiвНях, здiйСненнrl постiйного контролю за ik виконанням;
2.9. Участь У комiсiях з прийняття В експлуатацiю нових або
реконструйованих виробничих об'ектiв з метою недопущення невiдповiдностi
цих об'ектiв встановленим нормативам з охорони працi;
2.I0. дктивна спiвпраця у форшгуваннi вiдповiдних роздiлiв Генера-пьноi,
гаJIузевих, регiональних угод та опрацювання рекомендацiй щодо формуваннrI
зобов'язань з охорони працi в колективних договор€lх;
2.I|. Органiзацiя роз'яснюваJIьноi роботи щодо вимог законодавства про
працю, наданнЯ роботодавцяМ i працiвникам взаемоузгоджених консультацiй,
за11rIеншI до пропаганди охорони працi телебачення, радiо, друкованих засобiв
масовоi iнформацii;
2.|2. Виконання загальнодержавноТ, галузевих та регiон€tJIьних програм
гrолiпшеннrl стану безпеки, гiгiени працi та виробничого середовища, iнших
державних процрам, спрямованих на запобiгання нещасним випадкам та

якi

професiйним захворюваннrIм.
3. Форми спiвпрацi

спiвпраця мiж Обоеднанцям профспiлок Львiвщини та Головним
управлiнням ,щержпрацi у Львiвськiй областi вiдбувасться у наступних
формах:

3.1. Проведення сгriльних перевiрок з питань, визначених цiею Угодою, на
пiдприемствах, в установах та органiзацiях, де працюють члени пРОфСПiЛОК, У
тому чиспi за зверненнями працiвникiв чи профспiлкових органiзацiй;
3.2. Взаемне iнформування один р€в на пiврiччя про результати перевiРОК,

що проводяться в межах повноважень cTopiH цiсi Угоди, та про вжитi заходи
щодо ycyHeHHrI виrIвлених порушень;
3.3. Спiльне iнформування органiв виконавчоI влади, органiв мiсцевОГО
самовряДування, об'еднанъ роботодавцiв, про порушеннrI законодавства про
працю, охорону та гiгiену працi, внесення пропозицiй щодо вжиТТя ЗаХОДiВ ДЛЯ
ix усунення;
3.4. Спiльне iнформування правоохоронних органiв про порушення ВИМОГ
законодавства про працю, охорону та гiгiену працi, сприяннrI слiдчим у
здiйсненнi досудового розслiдування даних кримiнальних правопорУШеНЬ;
3.5. обговорення на спiльних заходах акту€tльних питань додержання
законодавства про працю та заг€uIьнообов'язкове державне соцiальне
страхування, охорону працi, гiгiену працi, здiйснення державного гiрничого
нагJuIду, зайнятостъ населеннrI та розслiдуваннrl нещасних випадкiв на
виробниЦтвi, обмiн досвiдом роботи, проведеннrI навчань, спiльних ceMiHapiB,
нарад iнспекторiв працi та представникiв профспiлкових органiзацiй.
3.6. Надання необхiдних матерiалiв, документiв з питань, що е ПреДМеТОМ
цiеi Угоди.
З.7. Органiзацiя узгодженоТ роз'яснювальноi роботи, у ТоМУ ЧИСЛi
пiдготовка та виданнrI спiльних методичних рекомендацiй, посiбникiв для
працiвникiв та роботодавцiв тощо.
3.8. Пiдготовка та розмiщення в засобах масовоТ iнформацii, в ТОМУ ЧИСЛi
в газетi опл ,,життя i праця" спiльних iнформацiйних, консультативних та
iнших MaTepia-ltiB, що стосуються предмета цiеi Угоди.

З.9. Проведення спiльних засiдань колегiальних органiв З ПИТаНЬ
додержання законодавства rrро працю, про окорону та гiгiену працi, гrро

загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на
виробництвi та професiйного захворювання, якi спричllнили втрату
працездатностi, у зв'язку з тимчасовоIо втратою працездатностi i витратами,
зумовленими народженням та похованнrIм, на випадок безробiття в частинi
забезпеченнrI реалiзацii прав i гарантiй застрахованих осiб
4. Реалiзацiя

Угоди

4.1. ПолОженнrI цiеi УгоДи с обов'язковим для виконаннrI Сторонами.

4.2. Сторони зобов'язуються забезпечувати вiдкритiсть та гласнiсть у
cBoik взасмовiдносинах, зокрема, IIIJUIXoM iнформування одна одноi та

громадськостi через засоби масовоТ iнформацiТ про результати спiвпрацi.
4.З. Щля оперативного вирiшення актуutльних питань, що е предметом цiеТ
Угоди, не рiдше одного разу на пiврiччя шроводятъся особистi ЗУСТРiЧi
керiвництва ОПЛ та Головного управлiння Щержпрацi у Львiвсъкiй областi.
4.4. Угода набувае чинностi з моменту ii пiдписання Сторонами.
4.5. Угоду укладено сторонами строком на п'ять poKiB. Якщо ЗаВЧаСнО, Не
пiзнiше як за мiсяць до закiнченнrt строку, жодна iз cTopiH писъмово не
повiдомить другу сторону про iнше, дiя Угоди пролонговуеться.
4.6. Змiни i доповнення до цiеi Угоди або припинення ii дii здiЙснюються
за взаемною згодою CTopiH шJIяхом укJIадення rЩодаткових Угод.
4.7. Кожна iз CTopiH у будъ-який час може розiрвати цю Угоду, писЬМОВО
попередивши про це iншу Сторону не пiзнiше як за мiсяцъ.
4.8. Сторони самостiйно визначають посадових осiб, вiдповiдальних За
взаемодiю та контроль за виконаннrIм цiеi Угоди, та гIорядок доведеннrI змiСТУ
цiеТ Угоди до вiдповiдних суб'ектiв внутрiшньоi структури.
4.9. Угоду скJIадено i пiдписано у двох примiрниках, якi зберiгаютъся У
кожноi iз CTopiH i мають однакову юридичну сиJry.
4.10. Yci правовiдносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цiеi
Угоди та не вреryлъованi нею, регламентуIоться нормами чинноГо в YKpaiHi
законодавства.
4.||. 3 моменту пiдписаннrl цiеi Угоди втрачають чиннiсть поПереДНi
домовленостi cTopiH.
5.

Реквiзити та пiдписи CTopiH

Об'еднання профспiлок Львiвщини
Адреса: 79000 м. Львiв, пр. Шевченка

/Дацько Р.М./

Головне управлiння .Щержпрацi у
львiвськiй областi
79005, м.

J

пл. Мiцкевича, I

/о.о. Вiльхова/

