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Начальнику територіального відділу 
освіти департаменту освіти і науки 
Запорізької міської ради 
Годжеку О.В.

На № від

Голові профспілкового комітету
територіального
департаменту
Запорізької міської ради 
Ізбицькій О.В.

відділу освіти 
освіти і науки

освіти
науки

Про реєстрацію змін 
до колективного договору

Повідомляємо, ідо зміни до колективного договору між роботодавцем та 
профспілковим комітетом територіального відділу освіти департаменту освіти і 
науки Запорізької міської ради, зареєстровано упсадпінця^ Зг вдта: 
Запорізької міської ради (далі-управлшня)^^^^^ / / /  у  №

Одночасно звертаємо увагу, що відповідно до Порядку 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



ШДПИСАНСД: 
ід труабвогр/ колективу:мд трудово 

Гостова
О.В. Ізбицька 

_______ 20__ року

оджек 

20__року

вборах трудового 
коллективу 16.06.2021 року 
протокол № 03

ЗМІНИ до
КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

між роботодавцем та трудовим колективом 
територіального в і л л і л у  освіти Хортицького району департаменту освіти і

науки Запорізької міської



Відповідно до змін, внесених у класифікатор професій та штатного 
розпису Територіального відділу освіти Хортицького району 
департаменту освіти і науки Запорізької міської ради та. враховуючи 
рішення загальних зборів трудового (протокол № 3 від 16 червня 2021 року) 
сторони домовилися про внесення змін в окремі розділи та додатки 
Колективного договору.

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

читати як «роботодавець».

Сторінки
Колект.
договору

Стара редакція Нова редакція

С Т .27 Секретар-друкарка Офісний службовець 
(друкування)

І



Додаток №4 
до колективного договору

Перелік
професій, посад працівників з ненормованим робочим днем, яким надається

додаткова відпустка
(згідно п.2 ч.2 ст.8 Закону України «Про відпустки»)

викласти в такій редакції:
1

; № 
з/п

Професії та посади Додаткові календарні | 
дні

; 1 Головний бухгалтер п
і  \

■ 2 Провідний бухгалтер 7
! з Заступник головного бухгалтера 7
; 4 Керівник групи (центральної бухгалтерії) 7
5 Бухгалтер 7

: 6 Провідний економіст 7
7 Економіст 7

; 8 Начальник служби -  начальник відділу 
технічного нагляду

7

і 9 Інженер-енергетик 7

! 10 Інженер-електронік 7

І 11 Інженер-будівельник 7

12 Інженер з охорони праці 7

; 13 Юрист "П/
і 14 Офісний службовець (друкування) 7

15 Архіваріус і

16 Товарознавець “г

; 17 Водій автотранспортних засобів



І

прошито та пронумеровано

і


