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Положення 
про обласний конкурс „Кращий колективний договір” 

 

1. Загальні положення 

1.1. Цілями та завданнями обласного конкурсу „Кращий колективний 
договір” є: 

- подальший розвиток соціального партнерства; 
- зростання життєвого рівня працівників; 
-  підвищення гарантій соціально-трудових прав працівників через 

колективні договори, що укладаються; 
- розповсюдження позитивного досвіду підприємств, установ та 

організацій, що забезпечують через колективні договори надання додаткових 
пільг і гарантій, непередбачених чинним законодавством; 

-  розширення сфери дії колективних договорів, поліпшення їх якості, 
результативності; 

-  підвищення ефективності виробництва; 
-  досягнення високої продуктивності праці. 

1.2. Конкурс проводиться щороку на обласному та районному (міському) 
рівнях. Учасниками конкурсу є підприємства, установи, організації всіх форм 
власності (далі – підприємство), де діють первинні профспілкові організації та 
відповідають умовам, визначеним цим положенням, а також підприємства, 
підприємці-фізичні особи, де колективний договір належно укладено з 
уповноваженою особою трудового колективу та зареєстровано. 

1.3. Організатором проведення конкурсу на обласному рівні виступає 
регіональна тристороння соціально-економічна рада, на місцевому рівні – 
організаційні комітети за участю соціальних партнерів (органи місцевої влади, 
представники профспілок та роботодавців). 

 
ІІ. Умови конкурсу та критерії визначення переможців 

2.1. Основними критеріями визначення переможців конкурсу є  
забезпечення на основі реалізації зобов’язань за колективним договором 
позитивної динаміки щодо: 

- продуктивної зайнятості працівників; 
- рівня оплати праці; 
- підвищення професійної конкурентоспроможності працівників; 
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- соціального розвитку підприємства та соціальних гарантій працюючих; 
- створення безпечних і нешкідливих умов праці та створення належних 

санітарно-побутових умов;  
- зниження рівня виробничого травматизму та кількості нещасних 

випадків; 
- запобігання трудових спорів (конфліктів). 
2.2. Участь у конкурсі не можуть брати підприємства: 
- на яких не дотримуються гарантії, встановлені чинним законодавством, 

Генеральною, галузевими, регіональною угодами, не виконуються норми та 
зобов’язання сторін колективного договору;  

- до керівників яких у звітному періоді застосовано санкції за порушення 
законодавства про працю та охорону праці (адміністративні, судові рішення, 
приписи органів нагляду); 

- які мали у звітному періоді заборгованість із виплати заробітної плати, 
податків і зборів перед бюджетами всіх рівнів і з виплат до соціальних фондів 
та перерахування профспілкових внесків, інших виплат, передбачених 
законодавчими актами України; 

- на яких у звітному періоді сталося скорочення чисельності працівників 
понад 5% від загальної чисельності штатних працівників за ініціативою 
роботодавця без згоди профспілок; 

- на яких у звітному періоді сталися нещасні випадки зі смертельним 
наслідком або групові нещасні випадки на виробництві з вини підприємства, 
допущено приховування від розслідування та обліку хоча б одного нещасного 
випадку на виробництві; 

- де, колективний договір не пройшов повідомної реєстрації в місцевих 
органах виконавчої влади (самоврядування); 

- що знаходяться в процесі реорганізації чи ліквідації, в процедурі 
банкрутства; 

2.3. Переможці конкурсу визначаються за 2 групами та 11 категоріями: 
 

Серед підприємств: 
1) малі підприємства, СПД – фізичні особи з чисельністю штатних 

працівників до 50 осіб;: 
2) підприємства з чисельністю штатних працівників від 50 до 100 осіб; 
3) підприємства з чисельністю штатних працівників від 100 до 500 осіб; 
4) підприємства з чисельністю штатних працівників від 500 до 1000 осіб; 
5) підприємства з чисельністю штатних працівників від 1000 до 2000 осіб; 
6) підприємства з чисельністю штатних працівників понад 2001 осіб; 
 

Серед бюджетних установ та організацій:  
7) серед закладів освіти;  
8) охорони здоров’я;  
9) культури,  
10) органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; 
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11) соціального захисту. 
 
2.4. Етапи проведення конкурсу: 
Конкурс проводиться в два етапи: 
І етап – на рівні району чи міста без підприємств з чисельністю штатних 

працівників більше 1001 особи; 
ІІ етап – серед переможців І етапу та підприємств з чисельністю штатних 

працівників більше 1001 особи. 
2.5. Терміни проведення конкурсу.  
Підбиття підсумків огляду-конкурсу на „Кращий колективний договір” 

здійснюється: 
І етап – до 20 квітня наступного за звітним року; 
ІІ етап – до 1 травня наступного за звітним року. 
 

ІІІ. Порядок підведення підсумків конкурсу 
та визначення його переможців 

 

3.1. Підприємства, що мають намір взяти участь у конкурсі, надають 
матеріали обласному, районному (міському) Організаційним комітетам (далі – 
оргкомітетам) конкурсу до 10 квітня наступного за звітним роком. 

До матеріалів долучається електронна версія таблиці показників для 
підведення підсумків конкурсу та довідка-претензія підприємства із 
зазначенням досягнень у галузі економіки та соціального розвитку.  

3.2. Попередній розгляд і підготовку матеріалів для визначення 
переможців здійснює Організаційний комітет конкурсу відповідно до 
встановлених критеріїв за інтегральною оцінкою, що включає суму балів по 
кожному критерію.  

Для забезпечення діяльності Організаційного комітету конкурсу 
створюється Секретаріат. 

3.3. Рішення приймається на засіданні Оргкомітету шляхом відкритого 
голосування більшістю голосів від загальної кількості його членів. Рішення 
Організаційного комітету оформлюється протоколом. 

3.4. Для визначення переможців конкурсу встановлюються 1, 2 та     
3 призове місце в кожній групі. 

ІV. Порядок нагородження переможців конкурсу 
4.1. Підприємства, що посіли 1, 2 та 3 призові місця, нагороджуються 

дипломами переможців „Переможець обласного конкурсу на кращий 
колективний договір”. 

4.2. Нагородження переможців обласного конкурсу на кращий  
колективний договір проводиться в урочистій обстановці до 1 травня – Дня 
міжнародної солідарності трудящих. 

4.3. Висвітлення досвіду роботи переможців здійснюється в засобах 
масової інформації. 
Керівник секретаріату ради      О.А. Заяц 
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 Додаток 1 

до Положення про обласний конкурс 
на кращий колективний договір 

 
 

 
З А Я В К А 

на участь у обласному конкурсі на кращий колективний договір 
за___________ рік 

 
 
Підприємство_______________________________________________________________ 
 (повне найменування  підприємства, установи, організації) 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Керівник  підприємства (назва посади)_______________________________________ 
                                                                                                  (прізвище, ім’я, по батькові) 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Голова  профкому_____________________________________________________________ 
                                                         (прізвище, ім’я, по батькові) 
Поштова  адреса:_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Телефон, факс, e-mail_______________________________________________________ 
 

З порядком проведення конкурсу ознайомлені та погоджуємося. 
Підтверджуємо, що станом на 31 грудня ________р.: 

  
1. Підприємство не мало заборгованості з виплати заробітної плати, з 

платежів до фондів соціального страхування , несвоєчасного перерахування 
профспілкових внесків і відрахувань на культурно-масову, фізкультурну й 
оздоровчу роботу, з податків та зборів перед бюджетами всіх рівнів. 

2.  На підприємстві за колективним договором соціальні гарантії є 
вищими від рівня, встановленого Генеральною, регіональною та галузевою 
угодами (або відповідають цьому рівню). Виконання норм і зобов’язань за 
колективним договором підтверджено актом про їх виконання. 

3. На підприємстві не було нещасних випадків зі смертельним  наслідком 
або групових нещасних випадків на виробництві з вини підприємства. Не було 
випадків приховування від розслідування та обліку нещасних випадків. 

4. Підприємство не перебуває в процесі реорганізації, ліквідації або 
банкрутства. 

Повноту та достовірність даних, зазначених у цій заявці та в додатках до 
неї, гарантуємо. 
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Додатки 

1. Колективний договір укладено на термін _________________ та 
зареєстровано___________________________________________________ 

                 (назва реєструючого  органу, №, дата повідомної  реєстраці) 
2. Текстова копія колективного договору, протоколів підведення 

підсумків виконання колективного договору. 
3. Статистична звітність (форма 1-ПВ) за звітний рік. 
4. Інші документи та матеріали на розсуд учасника конкурсу з 

урахуванням перспективних напрямів діяльності за номінаціями. 
 
 
 
Керівник_____________________ 
                                (підпис) 
 
Голова профкому__________________ 
                                         (підпис) 
 
МП 
„___”________________20__ р. 
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 Додаток 2 

до Положення про обласний конкурс „Кращий  
колективний договір” 

 
  

П О К А З Н И К И 
для підведення підсумків обласного конкурсу „Кращий колективний договір” 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Назва  показників Один. 
виміру 

звітний рік попередній рік 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ    
1. Зайнятість    
1.1. Середньооблікова чисельність штатних працівників осіб   
1.2. Коефіцієнт використання робочого часу    
1.3. Сума коштів, витрачених на професійну підготовку та 
перепідготовку працівників  

   

на 1 працюючого грн.   
у відсотках до фонду оплати праці %   
1.4. Кількість штатних працівників, що пройшли підвищення 
кваліфікації і перепідготовку 

   

2. Оплата праці    
2.1. Розмір установленої  місячної тарифної ставки (окладу) 
робітника(працівника) 1 розряду 

   

у галузевій угоді грн.   
у колективному договорі грн.   
2.2. Розмір середньомісячної заробітної плати штатних 
працівників 

грн.   

3. Охорона праці та здоров’я    
3.1. Цільові витрати на Комплексні заходи щодо досягнення грн.   



 7 
встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого 
середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці 
на одного працюючого грн.   
у відсотках до обсягу реалізованої продукцїї %   
у відсотках до фонду оплати праці (для підприємств, установ та 
організацій, що утримуються за рахунок бюджету) 

%   

3.2. Чисельність робочих місць, що підлягають атестації за 
умовами праці, 

одиниць   

з них атестовано одиниць   
3.4. Кількість потерпілих на 1000 працюючих ( Кч) осіб   
3.5. Середня кількість робочих днів непрацездатності у 
розрахунку на один нещасний випадок (Кт) 

днів   

4. Соціальний захист    
4.1. Сума коштів, витрачених за нормами колдоговору на 
запровадження непередбачених законодавством пільг та виплат 
працівникам і членам їхніх сімей( на одного працюючого) 

грн.   

у тому числі для ветеранів війни та праці грн.   
4.2. Кількість оздоровлених працівників за пільговими путівками 
за рахунок підприємств 

осіб   

5. Гарантії  діяльності профспілкового комітету    
5.1. Відрахування коштів первинній профспілковій організації на 
культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу від фонду 
оплати праці 

грн.   

Соціальний захист    
Кількість оздоровлених дітей працівників та членів їхніх сімей за 
пільговими путівками за рахунок підприємства 

осіб   

Гарантії  діяльності  профспілкового комітету    
Представництво профспілкового комітету в керівних колегіальних 
органах підприємства (рада, правління, ревізійна комісія тощо) 

осіб   

 
 МП                          Керівник                                                                               Голова профкому 
                                                                            (підпис)                                                                                                            ( підпис) 


