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На №
від
Голові правління
ПАТ «СПКТБ «Запоріжгідросгаль»
Шубіну В.М.
Голові профспілкового комітету
ПАТ «СПКТБ «Запоріжгідросгаль»
Поліщук О.І.
Про реєстрацію змін до
колективного договору
Повідомляємо, що
зміни до колективного договору між роботодавцем та
профспілковим
комітетом
ПАТ
«СПКТБ
«Запоріжгідросталь»,
укладений
на
(даді-управління)
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) (далі - Порядок), пропонуємо наступне.
Текст колективного договору викласти державною мовою у відповідності до ст.10
Конституції України та ст.37 Закону' України «Про забезпечення функціонування української
мови як державної».
Одночасно звертаємо увагу, що відповідно до вищезазначеного Порядку управління, як
реєстру'ючий 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

АО «СПКТБ «Запорожгидросталь»
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ИЗМЕНЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВНОМ ДОГОВОРЕ
АО «СПКТБ «Запорожгидросталь»
на 2020 год

Работодатель - АО «СПКТБ «Запорожгидросталь» в лице Председателя Правления Шубина
•_терия Михайловича (дальше - Администрация с одной стороны и трудовой коллектив в лице
"ледседателя первичной профсоюзной организации Полищук Елены Ивановны (дальше оофсоюзная организация»), вместе - Стороны, подписали эти изменения к Коллективному
:: говору о нижеследующем:
1. Раздел VI «Оплата труда и его стимулирование» п.6.4.3:
1.1. исключить абзац «одноразовые поощрения к юбилейным и памятным датам (в т.ч. к
юбилеям работников: в размере 100% должностного оклада при достижении пенсионного
ь: зраста;
1.2. дополнить абзацем «выплаты к профессиональному празднику - Дню энергетика в
тазмере до 100% должностного оклада (при финансовой возможности предприятия).
2. Раздел VII «Социальные льготы и медицинское обслуживание»:
2.1. п. 7.4 изложить в следующей редакции «Оказывать материальную помощь к юбилеям
ветеранов СПКТБ в размере 700 грн. к (70 ™, 80 ™, 90 та летиям)».
3. Данные изменения есть неотъемлемой частью Коллективного договора, заключенного
ежду работодателем и трудовым коллективом АО «СПКТБ «Запорожгидросталь» на 2020 год.
гступают в силу с 20.04.2020 г. и действуют до принятия нового Коллективного договора на
_ ощем собрании трудового кохгектива в 2021 году.
-

Данные изменения подписаны в трех экземплярах, которые имеют одинаковую
ю силу и сохраняются по одному в каждой из сторон, один экземпляр предоставляется

; г.раз х -н:-: по а:лросам труда Запорожского городского совета для уведомительной регистрации.

20.04.2020 г.
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