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На №______________від_______________

Директору КНП «Запорізький 
регіональний протипухлинний 
центр» ЗОР 
ССаянц М.Г.

Голові первинної профспілкової 
організації КНП «Запорізький 
регіональний протипухлинний 
центр» ЗОР 
Ажаж Ф.А.

Про реєстрацію змін 
до колективного договору

Повідомляємо, що зміни до колективного договору між роботодавцем та 
первинною профспілковою організацією КНП «Запорізький регіональний 
протипухлинний центр» ЗОР, укладеного на 2020-2024 роки, зареєстровано 
управлінням л -  питань т а ц і  -Запорізької мюької ради - ІдшД- 
управління)^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ : ------№

Одночасно ^звертаємо увагу, щ сувдщ овідж гдо Порядку повідомної 
реєстрації галузевих (міжгалузевих) М 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. /у
Начальник управління В.В.Зубко

Циганок, 228 06 10

mailto:reception.uzpp@zD.gov.ua


Профспілкової

№
ІОМУНХЛЬНЕ НЕКОМЕРЩЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР» 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор Комунального некомерційного 

некомерційного підприємства «Запорізький регіональний 
" регіональний проти пухдйз&Кй^нтр» Запорізької обласної

П ПП11 и ІґПЇ

АЖАЖ Ф. А.

”>ГП 1 ппкл/--------г ----- J

: ;
є^ а я н ц  м . г .

ґ: Я-'-' РЗПОбДД к/ *
« ' / у 9 0 ?  1 ппкл;— ‘ г — V

ЗМІНИ ДО КОЛЕКТИВЕНОГО ДОГОВОРУ 
між роботодавцем та трудовим колективом 

їж у ^ л ь н о го  некомерційного підприємства «Запорізький регіональний 
протипухлинний центр» Запорізької обласної ради 

на 2020 - 2024 роки

Схвалений на загальних зборах 
трудового колективу 
19.07.2021 протокол .N2 2

м. Запоріжжя



Викласти п.2 та и.6.1 в наступній редакції

Додаток З 
до Колективного договору

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ 
комунального некомерційного підприємства «Запорізький 

регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради

2. На директора Підприємства не поширюються умови та порядок оплати 
праці, визначені Колективним договором. Заробітна плата, інші доплати, 
компенсаційні та заохочувальні виплати директору Підприємства виплачується 
згідно умов та порядку укладеного з ним контракту.

Посадові оклади заступників Директора, заступників керівників 
структурних підрозділів встановлюються на 10 — 50 відсотків, головного 
бухгалтера -  на 20 -  60 відсотків, помічника директора, головної медичної 
сестри та начальника відділ} кадрів на 40 -  70 відсотків нижче ніж посадовий 
оклад Директора визначеного контрактом, (але не менше ніж посадовий оклад 
працівника 4 тарифного розряду).

6.1. Посадові оклади за розрядами тарифної сітки визначаються шляхом 
множення окладу (ставки) основного працівника (сестра медична (брат 
медичний)) на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад 
(тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, 
від 0,5 і вище -  заокруглюються до однієї гривні.

Посадовий оклад основного працівника визначається в штатному 
розкладі Підприємства та станом на 01.03.2021 складає 7 500.00 гривень.

Розмір посадового окладу основного працівника може бу ти переглянутий 
в бік збільшення за рішенням Директора з подальшим внесенням змін до 
штатного розкладу.

Директор комунального 
некомерційного підприємства 
Запорізький регіональний 

:т гн.пу^інщпі центр» Запорізької

Голова первинної профспілкової організації 
Комунальною некомерційного підприємства 
«Запорізький регіональний протипухлинний 
центр» Запорізької обласної ради

--- •: залишити оез змін.



! Всього пронумеровано, прошнуровано 

Та скріплено печаткою 2 (два) аркуші.

Директор комунального некомерційного підприємства

«Запорізький регіональний протипухлигцщйчЦентр»
р \ .  •••• '(

Запорізької обласної ради

ЄСАЯНЦМ-Г.
. к и п

• Ш


