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Про реєстрацію змін 
до колективного договору

Повідомляємо, що зміни до колективного договору між роботодавцем та 
профспілковим комітетом Запорізької гімназії №45 Запорізької міської ради 
Запорізької області, укладеного на 2017-2020 роки, зареєстровано управлінням з 
питань пращ Запорізької мк:ької ради,,^^, (далі-
управління) ■У -.У в»£-

Одночасно звертаємо увагу', що відпрв1дно*<!К> 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), територіапьних 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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протокол №

ЗМІНИ до
КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

між роботодавцем та трудовим колективом 
Запорізької гімназії № 45 Запорізької міської ради Запорізької області

на 2017-2020



Відповідно до змін, внесених у класифікатор професій та штатного розпису 
Запорізької гімназії № 45 Запорізької міської ради Запорізької області та, 

враховуючи рішення загальних зборів трудового колективу протокол № 1 від 14 
червня 2021 року сторони домовилися про внесення змін в окремі розділи та

додатки Колективного договору

Внести зміни:

Сторінки
Колект.
договору

Стара редакція Нова редакція

ст. 24 Фахівець з охорони праці Інженер з охорони праці

ст. 24 Секретар-друкарка Офісний службовець 
(друкування)

ст. 24 Заступник директора з
адміністративно-господарської
роботи

Заступник директора з 
господарської роботи



Додаток № 4
до колективного договору Запорізької гімназії № 45 Запорізької міської ради

Запорізької області на 2017-2020 роки

викласти в такій редакції:

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

додаткова відпустка

№
№

Назва посади Тривалість додаткової 
відпустки в календарних 
днях

1 Директор Запорізької гімназії № 45 3 дні
2 Заступник директора з господарської роботи 7 днів

3
Заступник директора з навчально-виховної 
роботи 3 дні

4
Заступник директора з науково-методичної 
роботи 3 дні

5 Заступник директора з виховної роботи 3 дні

6
Керівник структурного підрозділу, а саме 
завідувач бібліотекою 7 днів

7 Офісний службовець (друкування) 7 днів
8 Педагог-організатор 3 дні
9 Лаборант 3 дні

Г олова ППО

Тетяна ЮРЧЕНКО
М.П. м.:



Додаток № З
до колективного договору Запорізької гімназії № 45 Запорізької міської ради

Запорізької області на 2017-2020 роки

Положення про преміювання працівників Запорізької гімназії № 45 Запорізької 
міської ради Запорізької області на 2017-2020 роки

4. Порядок преміювання викласти в такій редакції
4.1. Загальна сума виплат премій не може перевищувати суму коштів, 
визначених на ці цілі кошторисом.
4.2. Преміювання надається на підставі наказу директора закладу.
4.3. Конкретний розмір премії кожному працівнику встановлюється за 
погодженням з профспілковим комітетом.
4.4. Нарахування і виплата грошової винагороди провадиться централізованою 
бухгалтерією органу управління освітою.
4.5. Працівникам, які звільнились впродовж року без поважних причин премія 
не виплачується.
4.6. Працівники, які звільнились впродовж року з поважних причин (призов 
до армії, вихід на пенсію, вступ до навчального закладу, встановлення групи 
інвалідності, народження дитини, переведення в інший заклад освіти, з інших 
поважних причин, премія нараховується пропорційно відпрацьованого часу.

Директор Г олова ППО
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