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В зв’язку з прийняттям наказу Державного агентства водних ресурсів 

України від 03.03.2021 №146 «Про внесення змін до наказу Держводагентства 

від 26.03.2020 №279» внести зміни до Колективного договору Басейнового 

управління водних ресурсів річки Прип’ять на 2020-2022 роки( зі змінами 

зареєстрованими 01.06.2020 №1171 та 14.01.2021 №2), а саме:

- доповнити пункт 5 в Додатку 2 до колективного договору «Положення про 

преміювання та інші заохочувальні виплати керівних працівників, 

професіоналів, фахівців, технічних службовців Басейнового управління 

водних ресурсів річки Прип’ять» підпунктом 5 такого змісту:

«5) Своєчасне та якісне подання фінансової, бюджетної та відомчої звітності».

- додаток 1 до «Положення про преміювання та інші заохочувальні 

виплати керівних працівників, професіоналів, фахівців, технічних 

службовців Басейнового управління водних ресурсів річки Прип'ять» 

доповнити позиціями 1 6 -1 7  такого змісту:

«16. Частка прийнятих звітів про використання води від загальної кількості 

діючих дозволів на спеціальне водокористування по області, %.

17. Відсоток розроблених розділів ПУРБ від загальної кількості, що 

потребують розробки, %.».

- У додаток 2 до «Положення про преміювання та інші заохочувальні 

виплати керівних працівників, професіоналів, фахівців, технічних 

службовців Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять»

внести такі зміни:

1) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Несвоєчасне, неякісне та не в повному обсязі подання фінансової, 

бюджетної, відомчої звітності. Подання інформації на запити БУВР Прип’яті з 

порушенням строків та/або подання недостовірної інформації.»;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Допущення порушень вимог чинного законодавства з охорони та гігієни 

праці, що призвели до настання нещасних випадків, професійних захворювань 

(отруєнь), аварій, пожеж, дорожньо-транспортних пригод та інших випадків 

загрози життю чи здоров’ю працівників на виробництві.»;



энае

3) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Упродовж строку дії дисциплінарного стягнення премії та інші 

заохочувальні виплати до керівних працівників, професіоналів, фахівців, 

технічних службовців Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять 

не застосовуються.»;

4) доповнити пунктом 17 такого змісту:

«17. Невиконання зобов’язань щодо створення на робочих місцях у 

структурних підрозділах управління належних умов праці відповідно до 

нормативно-правових актів, забезпечення додержання вимог законодавства 

щодо прав працівників у галузі охорони праці.».

За дорученням сторін і зборів трудового колективу зміни до колективного 
договору підписали:

Від адміністрації: Від первинної
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Начальник Басейнового 
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