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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

«Бідний, невдалий, нещасливий і нездоровий – це той, хто часто використовує слово «завтра»
(Роберт Кійосакі)
Актуально

Всесвітній день ділової гостинності

Підприємства
Львова

ПрАТ «Концерн-Електрон»

Нормативноправова база

Які кадрові документи на працівників повинні бути у ФОП

Екскурсії

ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» відвідали школярі

Актуально
Львівське конференц-бюро вже вдруге долучається до святкування Global
Meetings Industry Day (Всесвітній день ділової гостинності). З цієї нагоди
запрошуємо представників галузі та всіх зацікавлених на вечір «Бізнес
починається із зустрічі»!
Головна подія заходу:
- презентація розрахунку економічного ефекту конференц-індустрії на
економіку Львова у 2018 році
- представлення соціологічного дослідження ринку конференц-індустрії
Львова
Дрес-код – business casual.
Квитки на подію: https://2event.com/uk/events/1667924
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ПрАТ «Концерн-Електрон»
«Електрон» розпочав свою діяльність у 1918 році як електротехнічна
майстерня, у середині минулого століття став підприємством-виробником
телеприймачів однойменної марки, які ввійшли в історію вітчизняного
телевізоробудування як надійна та найпопулярніша марка телевізорів.
Сьогодні ж активно розвивається як машинобудівна корпорація.
Зараз в корпорацію входить 10 компаній :

Підприємства
Львова

 ТзОВ СП «Електронтранс»
Послуги металообробки та виробництво міського електротранспорту:
низькопідлогові трамваї, тролейбуси та електробуси підвищеної
комфортності.
На новоствореному спільному українсько-німецькому підприємстві
«Електронтранс» розроблено та виготовлено перший у країнах Східної
Європи
повністю
низькопідлоговий
трамвай,
який
відповідає
європейським вимогам безпеки та комфорту. Поряд із серійним
виробництвом трамваїв для колій різної ширини підприємство розпочало
виготовлення тролейбусів власної розробки, а також електробусів –
нового перспективного виду міського екотранспорту.
 Завод «Електронмаш»
Автомобілебудівний завод «ЕлектронМаш» розробляє та виготовляє
багатофункціональні комунальні автомобілі – універсальні повнопривідні
механізовані комплекси зі змінними кузовами та навісним обладнанням.
Заводом «ЕлектронМаш» розпочато виробництво і позашляхових
повнопривідних автомобілів швидкої медичної допомоги для сільської та
гірської місцевостей.
 СП ТОВ «Сферос-Електрон»
Створене в 1996 році, підприємство зарекомендувало себе як виробник
та постачальник високоякісної техніки для транспортних засобів: рідинних
підігрівачів для автобусів, вантажних автомобілів, сільськогосподарської
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та будівельної техніки, а також кондиціонерів, люків, ресиверів, паливних
баків та кермових колонок. Також послуги металообробки.
 Науково-виробниче підприємство «Карат»
Спеціалізація «Карату» – розробка технологій отримання та
налагодження промислового виробництва різноманітних матеріалів для
електроніки, у тому числі із застосуванням нанотехнологій. Зокрема,
продукція підприємства використовувалась для створення надчутливих
детекторів Великого андронного колайдера в рамках реалізації
міжнародного проекту Європейського Центру ядерних досліджень у
Швейцарії. НВП «Карат» є головним науково-виробничим підприємством
України за напрямком «Матеріали електронної техніки».
 Завод «Полімер-Електрон»
Виготовлення виробів різного рівня складності з полімерних матеріалів та
пінополістиролу. Інструментальне виробництво. Послуги металообробки.
Фінансово-лізингова компанія «Електрон-Лізинг»

Підприємства
Львова



ТОВ «Завод Електронпобутприлад»

Виробництво електродвигунів малої потужності промислового та
побутового призначення. Виробництво електропобутової техніки.
Виготовлення виробів з полімерних матеріалів. Послуги металообробки.
Виробничими
потужностями
заводу
–
роботизованими
термопластавтоматами для лиття пластмас та комплексом для
виготовлення пінополістирольних виробів, - користуються відомі
вітчизняні та зарубіжні фірми. На заводі діє і найпотужніше у регіоні
інструментальне виробництво.
http://city-adm.lviv.ua/
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 Окреме конструкторське бюро «Текон-Електрон»
Розробка, виробництво, модернізація та ремонт радіоелектронної
техніки військового призначення. Системи наведення для високоточного
авіаційного озброєння, ближньої аеронавігації та інша військова
радіоелектронна техніка добре знані фахівцями у цій галузі.
 Телевізійний завод «Електрон»
Спеціаліується на виробництві рідкокристалічних LED телевізорів.
Протягом десятиліть "Електрони" були зразком застосування
найпередовіших технічних і технологічних новацій. Сьогоднішній завод є
атестованим високотехнологічним підприємством, яке продовжує
традиції "Електронів" як загальновизнаної народної марки.

Підприємства
Львова

 Побутово-харчове підприємство «Електрон»
Фасування сипучих харчових продуктів для супермаркетів та підприємств
торгівлі.
вул. Стороженка, 32,
м. Львів, 79018, Україна
http://electron.ua/cont_information/
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Які кадрові документи на працівників повинні бути у ФОП

Норми
трудового
законодавства поширюються
на всіх роботодавців, тому
ФОП зобов'язані вести кадрову
документацію, пов'язану з
оформленням
трудових
відносин
з
найманими
працівниками.
Пропонуємо
перелік
кадрової документації, яка
повинна бути у ФОП:

Нормативноправова база

http://city-adm.lviv.ua/

- особисті картки працівників з наступним переліком копій документів:
паспорт, диплом про освіту з додатком,
ідентифікаційний код, посвідчення про наявність пільг (ветерани війни,
чорнобильці, інваліди), свідоцтво про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування, фото (3х4), свідоцтво про шлюб, свідоцтво про
народження дитини (до 15-ти років), медична книжка (у разі необхідності);
- накази і заяви на прийом на роботу і звільнення, переміщення,
переведення, відпустки (у т. ч. додаткові, без збереження заробітної плати),
відрядження, преміювання, дисциплінарні стягнення тощо;
- книга обліку наказів, що стосуються трудових відносин;
- журнал обліку руху трудових книжок і вкладишів до них (за власним
бажанням);
- табелі обліку використання робочого часу, графіки змінності;
- документи, які підтверджують нарахування та виплату заробітної
плати;
- договори про повну матеріальну відповідальність;
- договори цивільно-правового характеру, акти виконаних робіт;
- строкові трудові договори з найманими працівниками;
- посадові інструкції;
- трудові договори (у т.ч. контракти);
- графіки відпусток;
- штатні розклади;
- правила внутрішнього трудового розпорядку;
- положення про оплату праці (преміювання тощо);
- документи на проведення медогляду співробітників (у разі
необхідності).
ФОП може створювати накази у довільній формі, але із зазначенням
обов'язкових реквізитів, або брати за основу чи використовувати повністю
зразки, затверджені наказом Держкомстату від 05.12.2008 № 489: типові
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форми наказу про прийом на роботу (№ П-1), надання відпустки (№ П-3),
звільнення (№ П-4), табеля обліку робочого часу (№ П-5) та розрахункової
відомості (№ П-6 та № П-7).
Підприємець веде трудові книжки працівників, які працюють у нього за
основним місцем роботи понад 5 днів. Записи у трудову книжку ФОП робить
самостійно при прийняті на роботу відповідно до укладеного трудового
договору, а також при його розірванні. Записи в трудовій підприємець
засвідчує своїм підписом і печаткою (якщо є). Трудові книжки працівників,
праця яких пов'язана з наданням послуг (кухарі, няні, водії тощо),
зберігаються у працівників.
Більш детально за посиланням:
https://biz.ligazakon.net/ua/news/184327_yak-kadrov-dokumenti-na-pratsvnikvpovinn-buti-u-fop?_ga=2.184293798.1839342959.15529983791086659296.1519203167

ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод»
15.03 учні 10-Б та 9-А класів Ліцею 5 ім. Кокорудзів мали чудову нагоду
відвідати ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод». Школярі
ознайомилися з історією підприємства, побували в музеї та на виробництві .
Підлітків сповнила гордість за львівських талановитих інженерів, котрі
створюють таку неймовірну техніку, яка відома в 40 країнах світу.

Екскурсії

Запрошуємо усіх бажаючих львівських школярів екскурсійно відвідати
промислові підприємства м.Львова.
З питань організації екскурсії – контактуйте з управлінням економіки
Львівської міської ради за телефоном 297-57-64.
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