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загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №51 Запорізької 
міської ради Запорізької області 
Балдук О.Г.

Голові профспілкового
комітету Запорізької
загальноосвітньої школи 1-ІІ1 
ступенів №51 Запорізької 
міської пади Запорізької області 
Бойко Л.П.

Про реєстрацію змін 
до колективного договору

Повідомляємо, що зміни до колективного договору між роботодавцем та 
профспілковим комітетом Запорізької загальноосвітньої школи І-Ш ступенів 
№51 Запорізької міської ради Запорізької області, укладеного на 2015-2019 роки, 
зареєстровано управлінням з пшгань праці Запорізької _міш.кої ради (далі- 
управління)

Одночасно звертаємо увагу. що відповіднішого ГІоря^у 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.

Начальник управління В.В.Зубко

Циганок. 228 06 10
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Схвалений на зборах трудового 
колективу «16» червня 2021 року 
протокол №7

ЗМІНИ до
КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

між роботодавцем та трудовим колективом 
Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №51 

Запорізької міської ради Запорізької області
(назва підприємства, організації, установи)

на 2015-2019 роки
(період на який укладено колдоговір)



.-відно до змін, внесених у класифікатор професій України ДК 003 :20 і т 
Ш =5зстині назви посад (професій) та штатного розпис}' Запорізько: 
•щ -ільн о о с в ітн ьо ї школи І-ІІІ ступенів №51 Запорізької міської ради 
■&іорізької області та, враховуючи рішення загальних зборів трудового 
тлективу протокол № 7 від 16.06.2021 року сторони домовилися про 
шесення змін в окремі розділи та додатки Колективного договору.

Внести зміни:
1. Слово «адміністрація» в тексті Колективного договору надалі слід 

читати як «роботодавець».
2. Посаду «фахівець з охорони праці» в тексті Колективного договору 

надалі слід читати як «інженер з охорони праці», посаду «секретар- 
друкарка» надалі слід читати як «офісний службовець (друкування)».

С т о р ін к и
К о л ек т .
д о го в о р у

Стара редакція Нова редакція

ст. 20 Фахівець з охорони праці Інженер з охорони праці

ст. 16 Секретар-друкарка Офісний службовець (друкування)



Додаток №2
до колективного договору

Запорізької загальноосвітньої ніколи І-ІІІ ступенів №51 
Запорізької міської ради Запорізької області 

на 2015-2019 роки

Викласти в наступній редакції:

ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ І ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ, 
ЯКИМ НАДАЄТЬСЯ ДОДАТКОВА ВІДПУСТКА 

ЗА НЕНОРМОВАНИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ

Директор - 3 календарні дні
Заступник директора з НВР - 3 календарні дні
Педагог - організатор - 3 календарні дні
Заступник директора з господарської роботи (завгосп) - 7 календарних днів
Завідувач бібліотекою - 7 календарних днів
Офісний службовець (друкування) - 7 календарних днів

ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ І ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ, 
ЯКИМ НАДАЄТЬСЯ ДОДАТКОВА ВІДПУСТКА 

ЗА ОСОБЛИВИЙ ХАРАКТЕР ПРАЦІ

Прибиральник службових приміщень - 4 календарні дні 
Лаборант - 4 календарні дні 
Вчитель інформатики - 4 календарних дні 
Сестра медична - 7 календарних днів




