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Директору ЗМЦНТКОР 
«Народний дім»
ДА ВЛАД С.А.

Голові профспілкового комітету 
ЗМЦНТКОР ^Народний дім» 
ІЗМАЛКОВІИ Н.В.

Про реєстрацію змін 
до колективного договору

Повідомляємо, шо зміни до колективного договір між роботодавцем та 
профспілковим комітетом ЗМЦНТКОР «Народний дім», укладеного на 2021- 
2025 роки, зареєстровано улравліннямл питань праці. Запорізькоїміської рад
(далі-управління)

Відповідно до иШрягйуДЙовідомної реєстрйфп галуз&вих (міжгалузевих)! 
територіальних угод, колективних договорів змін і доповнень до них, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 13.02.2013 Л?ІІ5 (в 
редакції Постанови Кабінету Міністрів України 21.08.2019Л°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 доп&неябЧ^-'’'
до них і не повертає його сторонам. 

Начальник управління Вадим ЗУБКО

Тетяна Циганок, 228 06 10



Голова профспілкового комітету
:. КОР --Народний дім»
. •„ .____ Давлад С.А.

М.П.ї
Ізмалкова Н.В.

Прийнято на загальних зборах 
трудового колективу 
ЗМЦНТКОР «Народний дім» 
Протокол від ;У „ . г №_-

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 
Запорізького міського центру народної творчості та культурно-освітньої роботи

«Народний дім» 
на 2021 - 2025 роки

НАПИС
про повідомну реєстрацію галузевої (міжгалузевої), територіальної угоди,

колективного договору

Зареєстровано

Реєстраційний номер___________ від «_______» _________________ 2021 року

Рекомендації реєструючого органу_______________________________________

~ - - п книг управління 
~ пралі Запорізької міської ради Ю.В.Швець



Внести доповнення до розділу III "ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ 
ПРАЦІВНИКІВ", а саме:
Додати п.3.8.1.:

У разі потреби та з метою організації та проведення процедур закупівлі 
товарів, робіт і послуг для власних потреб замовника, призначити співробітника 
центру уповноваженою особою відповідно до Закону України "Про публічні 
закупівлі"
Додати п.3.8.2.:

Визначення або призначення уповноваженої особи замовником 
відбувається одним з таких способів:

- шляхом покладання на працівника ( працівників) із штатної чисельності 
функцій уповноваженої особи як додаткової роботи з відповідною доплатою 
згідно із законодавством;

- шляхом введення до штатного розпису окремої (окремих) посади 
(посад), на яку буде покладено обов'язки виконання функцій уповноваженої 
особи ( уповноважених осіб);

шляхом укладання трудової угоди (контракту) згідно із 
законодавством".
Додати п.3.8.3.:

Надати право працівникам працювати за сумісництвом в центрі, або на 
іншому підприємстві, в установі, організації або фізичної особи-підприємця у 
вільний від основної роботи час. Обмеження поширюються на осіб, які не 
досягай 18 років та вагітних жінок (п.1 постанови Кабінету Міністрів України 
від 03.04.1993 №245 "Про роботу за сумісництвом державних підприємств, 
установ, організацій").
Додати п.3.8.4.:

Забезпечити дотримання вимог п.2 постанови Кабінету Міністрів України 
від 03.04.1993 №245 "Про роботу за сумісництвом державних підприємств, 
установ, організацій", відповідно до якого, тривалість роботи за сумісництвом 
не може перевищувати 4 (чотирьох) годин на день і повного робочого дня у 
вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не 
повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Внести доповнення до розділу IV "ОПЛАТА ПРАЦІ", а саме:
Додати п.4.6.1.:

Оплата праці уповноваженої особи (осіб) здійснюється на підставі законів 
та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, 
регіональних угод, колективних договорів. Розмір заробітної плати 
уповноваженої особи (осіб) визначається відповідно до вимог законодавства. В 
разі визначення уповноваженої особи шляхом покладання на працівника ( 
працівників) із штатної чисельності функцій уповноваженої особи як 
додаткової роботи, такій уповноваженій особі встановлюється відповідна 
доплата згідно із законодавством (Постанова Кабінету Міністрів України від 
30.08.2002 №1298 зі змінами).



Додати п.4.6.2.:
Забезпечити дотримання вимог ст. 102 КЗпП України, відповідно до якої 

оплата праці сумісників здійснюється за фактично виконану роботу, тобто 
виконання якої відображається в табелі обліку робочого часу.

Від імені роботодавця:
Директор

. Давлад С.А.

Від імені трудового колективу:
Голова профспілкового комітету 

Ізмалкова Н.В.

Дата -/У. / 1 . ■' / Дата ./У .. ■ . /

М.П. М.П.




