ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ до
КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
між адміністрацією і первинною профспілковою
організацією Біленьківської виправної колоні управління
Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій
області (№99)
на 2015-2020 р„р9

Ухвалено на загальних зборах працівників державної установи «Біленьківська
виправна колонія (№99)» від «СУз » С> _____ 2020 р.

2

Відповідно д© Закону України „Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків”, затвердженого наказом Міністерства соціальної
політики України від 29.01.2020 № 56, та метою належного виконання підпункту
2 пункту 41 Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у
^заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до
восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідації
всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2022 року, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.09.2019 року №634-р.:
Внести доповнення до розділу III колективного договору «Забезпечення
продуктивної зайнятості» п 3.4. «Рівність і недискримінація», де викласти у
наступній ред а к ц ії:
3.4.1. Створення умов, які дозволяли б жінкам і чоловікам працювати на рівній
основі;
3.4.2. Забезпечення жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із
сімейними обов’язками;
3.4.3. Здійснення рівної оплати праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації
та однакових умовах праці;
і 3.4.4. Вжиття заходів щодо створення безпечних для життя і здоров’я умов роботи,
а також щодо унеможливлення та захисту від випадків сексуальних домагань, інших
проявів насильства за ознакою статі.
3.4.5. Забезпечення заходів з тендерного вирівнювання в межах установи та
надання пропозицій щодо можливих заходів для налагодження комунікації та
взаємодії з працівниками;
3.4.6. Забезпечення умов праці відповідно до потреб жінок і чоловіків;
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Про внесення змін і доповнень до колективного договору Біленьківської виправної колонії
Ьавління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області (№99) на 2015 - 2020
ш, у зв’язку з виконанням підпункту 2 пункту 41 Національного плану дій з виконання
юмендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо
юк до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідації всіх форм
:кримінації щодо жінок на період до 2022 року, затвердженого розпорядженням Кабінету
ністрів України від 05.09.2019 року №634-р. та відповідно до Закону України „Про забезпечення
них прав та можливостей жінок і чоловіків”, затвердженого наказом Міністерства соціальної
іітики України від 29.01.2020 №56.
СЛУХАЛИ:
1. Голову профспілкового комітету Є.Я. Борис, який запропонував внести зміни і доповнення
колективного договору в розділі III «Забезпечення продуктивної зайнятості», а саме : створення
'в, які дозволяли б жінкам і чоловікам працювати на рівній основі, недопущення дискримінації в
ективі та забезпечення заходів з тендерного вирівнювання в межах установи, відповідно до
ону України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” затвердженого
азом Міністерства соціальної політики України від 29.01.2020 №56.
ПОСТАНОВИЛИ:
І. Викласти підпункт 3.4. «Рівність і недискримінація» розділу III «Забезпечення продуктивної
нятості» до колективного договору 2015-2020 рр. відповідно до Закону України „Про
гзпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” затвердженого наказом Міністерства
ііальної політики України від 29.01.2020 №56, в новій редакції, що додається.

