УКРАЇНА
З АПОРІЗЬКА МІСЬКА Р АДА
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
майд. Профспілок, 5, «.Запоріжжя, 69044, тел. (061) 228-01-72
e-mail: reception.uzpp'Szp.gov.aa Код ЄДРПОУ 41904647

На №_____________ від___________
Директору
КУ «Комп’ютерний інформаційнообчислювальний центр» ЗОР
Коломойцеву С.Л.
Голові профспілкового комітету
КУ «Комп’ютерний інформаційнообчислювальний центр» ЗОР
Калашніковій О.О.
Про реєстрацію змін
до колективного договору
Повідомляємо, що зміни до колективного договору між роботодавцем та
профспілковим комітетом КУ «Комп’ютерний інформаційно-обчислювальний центр»
ЗОР, укладений на 2016 - 2020 роки, зареєстровано управлінням з питань праці

/Я?

повідомної реєстрації
галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів змін і
доповнень до них, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 13.02.2013
№115 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України 21.08.2019 ,№768) управління,
як реєструючий орган:
- оприлюднює на сайті міської ради та щомісяця оновлює реєстр галузевих
(міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них,
їх текст, рекомендації щодо приведення угоди (договору) у відповідність з вимогами
законодавства (у разі їх наявності);
- не робить жодних написів на примірнику угоди, договору, змін і доповнень до
них і не повертає його сторонам.
Заступник начальника управління

Циганок, 228 06 10
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Погоджено
від трудового колективу
голова профспілкового
когг
СШ.Калашнікова
2020р.

Зміни і доповнення
до колективного договору
на 2016 —2020 роки
працівників комунальної установи
«Комп’ютерний інфпрмапійно-обчнслювалииш м і р »
Запорізької обласної ради

Ухвалені на зборах
трудового колективу
від
протокол №
^

Внести нижчезазначені зміни до колективного договору на 2016 - 2020
роки між адміністрацією та профспілковім комітетом комунальної установи
"Комп’ютерний
інформаційно - обчислювальний центр” Запорізької
обласної ради :
1. До додатку № 4 «Перелік посад працівників комунальної установи
Комп'ютерний інформаційно-обчислювальний центр” Запорізької обласної
:ід :: : ненормованим робочим днем, яким надається щорічна додаткова
пдг : - а за особливий характер праці в календарних днях наступної
тривалості»:

- 7 днів

Зизестн пункт 1 Секретар
Ввести пункти: 23. Гнспектор з к а д р ів

24. Інженер 'з сгшрсяш нращ 1 категорії
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7 днів

Усі зміни та доповнення до колективного договору додаються.

Голова профспілкового
комітету

