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х  Начальнику навчально-методичного

центру цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності 
Запорізької області 
Гарькушкі В.

Представнику трудового колективу 
навчально-методичного центру
цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності 
Запорізької області 
Прищепній В.

Про реєстрацію змін 
до колективного договору

Повідомляємо, що зміни до колективного договору між роботодавцем та 
представником трудового колективу навчально-методичного центру цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області, укладеного на 2019-2024 роки, 
зареєстровано ^доавлііріВД, ^  ^ т а н ь ^  пр^ці ^Запор^ьдоу, ̂ м іської^^ади (далі- 
управління)

При цьому^ відповідно до Порядку'- Повідомиш 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) (далі - Порядок), пропонуємо 
наступне.

Посади зазначені в переліку посад працівників НМЦ ЦЗ та БЖД Запорізької 
області, які затверджені штатним розписом з ненормованим робочим днем, що мають 
право на додаткову відпустку, привести у відповідність до Національного 
класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій».

Одночасно звертаємо увагу, що відповідно до Порядку 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

Циганок, 228 06 10

В.В.Зубко

mailto:reception.uzDD@zp.gov.ua


ПІДПИСАНО:

Від трудового колективу:

Представник трудового колективу 
НМЦ та БЖД Запорізької області

^  Вікторія ПРИЩЕПНА

«ЛЯ » липня 2021 року

Від роботодавця:

Начальник НМЦ та БЖД 
Запорізької області

^Віктор ГАРЬКУШКА

«ЛЯ- » липня 2021 року

Схвалений не загальних зборах трудового 
колективу 22 липня 2021 року 
Протокол № 5.

ЗМІНИ
ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

між роботодавцем та трудовим колективом Навчально-методичного центру 
цивільного захисту' та безпеки життєдіяльності Запорізької області

на 2019-2024 р.р.



Начальник Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Запорізької області (далі-Центр) Гарькушка В.В., який діє на 
підставі Статуту, з однієї сторони і трудовий колектив в особі представника 
ПРИЩЕПНОЇ Вікторії, з другої сторони, відповідно до п.2 Колективного договору 
Центр\ домовилися внести зміни та доповнення до Колективного договору, 
виклавши додаток № 3 до Договору в наступній редакції:

П Е Р Е Л І К
посад п р а ц івн и к ів  Н М Ц  Ц З та Б Ж Д  З а п о р ізь к о ї області, 

які затверджені штатним розписом з ненормованим робочим днем, що 
мають право на додаткову відпустку

.VI Найменування Кількість осіб Тривалість 
відпустки 

(в календарних 
днях)

1 Завідувач групи (головний бухгалтер) 1 7
2 Бухгалтер 1 4
3 Фахівець 2 4
4 Юрисконсульт 1 4
А Завідувач пункту 

(навчально-консультаційного)
4 3

6 Робітник з комплексного обслуговування і 
ремонту будинків

1 3

7 Завідувач господарського відділення 1 5
8 Інженер з комп’ютерних систем 1 3

Представник трудового колективу 
НМЦ та БЖД Запорізької області

Вікторія ПРИЩЕПНА

» липня 2021 року

Начальник НМЦ та БЖД 
Запорізької області

_  Віктор ГАРЬКУШКА

» липня 2021 року
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Начальник Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Запорізької області (далі-Центр) Гарькушка В.В., який діє на 
підставі Статуту, з однієї сторони і трудовий колектив в особі представника 
ПРИЩЕПНОЇ Вікторії, з другої сторони, відповідно до п.2 Колективного договору 
Центру домовилися внести зміни та доповнення до Колективного договору, 
виклавши додаток № 4 до Договору в наступній редакції:

Склад комісії з трудових спорів НМЦ ЦЗ та БЖД Запорізької області 
затверджений на Загальних зборах колективу:
ПРУС Руслан, ПРИЩЕПНА Вікторія,
ГАЛУШКО Олена, БАРАБАШ Володимир,
ПОПКО Сергій.

Склад представників НМЦ ЦЗ та БЖД Запорізької області: ПРИЩЕПНА 
Вікторія, БАРАБАШ Володимир, ШУМІЛЕНКО Любов, які мають право підпису 
Колективного договору на 2019-2024 рік.

Представник трудового колективу Начальник НМЦ та БЖД
НМЦ та БЖД Запорізької області Запорізької області

£ Вікторія ПРИЩЕПНА

І



ПРОТОКОЛ № 5

Позачергових загальних зборів працівників Навчально-методичного центру 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області

(в режимі онлайн)

22 липня 2021 року м. Запоріжжя
Присутні: 31 особа (інші відсутні з поважних причин) Онлайн-трансляція
проводиться з залі НМЦ ЦЗ та БЖД Запорізької області.

Головуючий на засіданні:
АЛИШОВА Ельміра (секретар загальних зборів) -юрисконсульт Центру.

Порядок денний:
1. Про обрання голови загальних зборів трудового колективу.
2. Про зміни складу комісії з трудових спорів Додаток 3 до Колективного 

договору та зміни до складу представників трудового колективу, які мають 
право підпису Колективного договору на 2019-2024 рік. до Додатка 4

3. Про внесення змін до Додатка 2 Колективного договору, стосовно тривалості 
додаткової відпустки працівникам з ненормованим робочим днем.

4. Інші питання, які необхідно розглянути на зборах (є або відсутні питання).

По першому питанню 
СЛУХАЛИ:
АЛИШОВУ Ельміру (секретар загальних зборів) -юрисконсульт Центру, яка 
запропонувала обрати головою Загальних зборів Пруса Руслана (начальник обласного 
методичного кабінету(БЖД населення)).

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - ЗО осіб.
«проти» - 0 осіб.
«утрималось» - 1 особа.

По другому питанню 
СЛУХАЛИ:
АЛИШОВУ Ельміру (секретар загальних зборів) - яка запропонувала перелік 
членів комісії з трудових спорів у такому складі;
ПРУС Руслан, ПРИЩЕПНА Вікторія, ГАЛУШКО Олена, БАРАБАШ Володимир, 
ПОПКО Сергій.

Склад представників НМЦ ЦЗ та БЖД Запорізької області: ПРИЩЕПНА Вікторія, 
БАРАБАШ Володимир, ШУМІЛЕНКО Любов, які мають право підпису 
Колективного договору на 2019-2024 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» -30 осіб.
«проти» - 0 осіб.
«утрималось» - 1 особа.



~)

По третьому питанню 
СЛУХАЛИ:
ПРУСА Руслана (голова загальних зборів) - який оголосив перелік посад 
працівників та термін відпусток згідно штатного розпису.

П Е Р Е Л І К
посад працівників НМЦ ЦЗ та БЖД Запорізької області, 

які затверджені штатним розписом з ненормованим робочим днем, що мають
право на додаткову відпустку

№ Найменування Кількість осіб Тривалість 
відпустки 
(в календарних 
днях)

1 Завідувач групи (головний бухгалтер) 1 7
і Бухгалтер 1 4
6 Фахівець 2 4
7 Юрисконсульт 1 4
10 Завідувач пункту 

(навчально-консультаційного)
4 3

11 Робітник з комплексного обслуговування і 
ремонту будинків

1 3

12 Завідувач господарського відділення ' 1 5
13 Інженер з комп’ютерних систем 1 3

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - ЗО осіб.
«проти» - 0 осіб.
«утрималось» - 1 особа.

По четвертому питанню:
Було винесено на розгляд колективу Висновок комісії зі службового 
розслідування згідно Наказу Центру №301 від 14.07.21р. «Про проведення 
службового розслідування».

СЛУХАЛИ:
АЛИШОВУ Ельміру (секретар загальних зборів) -  яка зачитала висновок та 
запропонувала майстру ВН Шпак К.С. надати свої пояснення стосовно відсутності на 
робочому місці:24.06,ЗО.06.,07.07.21р. та чому не була надана консультативно- 
методична допомога КНП «Міська лікарня №1». Шпак К.С. відповідь не надала, а 
лише розповіла, що у вищезазначені дати зустрічалася з фахівцем з питань ЦЗ КНП 
«Міська лікарня №1» у неформальній обстановці.

Колективу було запропоновано винести на голосування рекомендації комісії зі 
службового розслідування про притягнення майстра виробничого навчання 
Запорізьких курсів ЦЗ та БЖД і категорії Шпак Каміпу Сергіївну до дисциплінарної 
в\,\\\ов\ж:\ь\\ос;и за пору шєгнуа тру допої л'лс\\\\\\л\\\\\. а  сахчел с\\с\сх\а\\\ч\\у Цдсутплсль



без поважних підстав у КНП «Міська лікарня №1» у зазначені нею самої дати, 
невиконання посадових обов'язків та введення в оману керівництва Центру шляхом 
внесення хибних записів у журнал обліку інструктажів із заходів безпеки праці при 
наданні консультативно-методичної допомоги суб’єктам господарювання Запорізьких 
територіальних курсів ЦЗ та БЖД І категорії відповідно до ст. 147 КЗпП України.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 29 осіб.
«проти» - 0 осіб.
«утрималось» - 2 особа.

А також було розглянута пропозиція Соляника В’ячеслава - завідувача пункту НК 
запросити психологічну службу Головного управління ДСНС у Запорізькій області 
для проведення аналізу психологічного клімату колективу Центру ЦЗ та БЖД 
Запорізької області.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - ЗО осіб.
«проти» - 0 осіб.
«утрималось» - 1 особа.

Голова загальних зборів: Руслан ПРУС

Секретар загальних зборів: Ельміра АЛИШОВА





В даних змінах до Колективного договору 

прошито та пронумеровано, та скріплено
А

Печаткою --_____листів

Представник
^ -------~Р?

трудового колективу- ---- -— _____ Вікторія ПРИЩЕПНА


