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На №_______________від

Директору
Запорізького загальноосвітнього 
багатопрофільного навчально-
виховного комплексу № І Об 
Запорізької міської ради Запорізької 
області 
Іванішиній О.

Голові первинній профспілковій 
організації Запорізького 
загальноосвітнього багатопрофільного 
навчально-виховного комплексу №106 
Запорізької міської ради Запорізької 
області 
Зеркаль Т.

Про реєстрацію змін 
до колективного договору

Повідомляємо, шо зміни до колективного договору між роботодавцем та 
профспілковим комітетом первинної профспілкової організації Запорізького 
загальноосвітнього багатопрофільного навчально-виховного комплексу №106, 
укладеного на 2018-2023 роки, зареєстровано управлінням з питань поцці. 
Запорізької міської ради (далі-управління) ^ ^ 7  №

Одночасно звертаємо увагу, шо 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



ПІДПИСАНО:
Від трудового колективу:
Голова первинної профспілкової 
організації

Від роботодавця: 
Директор ЗЗБНВК № 106

7 Г Тетяна ЗЕРКАЛЬ Олена ІВАНІШИНА

*Ю1»__березня 2021 року «0]Д> березня 2021 року

Схвалений на зборах трудового 
колективу “01” березня 2021 року

протокол № 01

ЗМІНИ ДО

КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

між роботодавцем та трудовим колективом

Запорізького загальноосвітнього багатопрофільного 

навчально-виховного комплексу № 106 

 ̂і » 11 і  міської рази Запорізької області 

на 2018-2023 роки



■ м о ш в о  до змін, внесених у класифікатор професій та штатного 
Запорізького загальноосвітнього багатопрофільного навчально- 
жомплексу № 106 Запорізької міської ради Запорізької області та, 

рішення зборів трудового колективу протокол № 01 від 01
2021р., сторони домовилися про внесення змін в окремі розділи та 
Колективного договору:

1. Слово «адміністрація» в тексті Колективного договору надалі слід 
читати як «роботодавець».

2. Посаду «фахівець з охорони праці» в тексті Колективного договору, 
включно з Додатками до. Колективного договору надалі слід читати як 
«Інженер з охорони праці».

3. Посаду «секретар-друкарка» в тексті Колективного договору, включно 
з Додатками до Колективного договору надалі слід читати як «Офісний 
службовець (друкування)».

4. внести зміни в додаток № 4 «Перелік посад працівників з 
ненормованим робочим днем, яким надається додаткова відпустка до 7 
календарних днів» та викласти в наступній редакції:



Додаток № 4
колдоговору ЗЗБНВК № 106 
на 2018-2023 р.р

ПЕРЕЛІК
посад працівників з ненормованим робочим днем, яким надається 

додаткова відпустка до 7 календарних днів

Директор 3 дні
Заступник директора з
навчально-виховної роботи 3 дні
Заступник директора з навчальної 
роботи дошкільного відділення 3 дні
Заступник директора з
виховної роботи 3 дні
Заступник директора з
господарської роботи 7 тнід

Керівник структурних підрозділів:
Завідувач бібліотекою 7 дній

Офісний службовець (друкування) 7 днів
Лаборант 7 днів
Педагог-організатор 7 днів
Інженер-електронік 7 днів

Помічник вихователя для дітей віком 
від Зх років 7 днів
Інструктор з фізичної культури 7 днів
Лікар 7 днів
Сестра медична 7 днів
Сестра медична з
дієтичного харчування 7 днів
Інженер з охорони праці 7 днів
Бібліотекар 7 днів
Соціальний педагог 3 дні
Практичний психолог 3 дні
Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування 4 дні

Дирекрр ЗЗБНВК № 106
/ / Олена ІВАНІ ШИНА

Голова первинної профспілкової

організації

Тетяна ЗЕРКАЛЬ
м л . М.П.



II ньому примірнику прошито, 
пронумсронино ти скріплено
печаткою _ __ (_____________ )
аркушів
Диредстор ЗЗБНВК №106 

О.А.Іванішина


