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Про реєстрацію змін 
до колективного договору

Повідомляємо, шо зміни до колективного договору між роботодавцем та 
профспілковим комітетом Запорізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №61 
Запорізької міської ради Запорізької області, укладеного на 2021-2025 роки, 
зареєстровано управлінням з питань праць Запррізької шсркої ради (ралі-, 
управління)

гу повідомної реєстмйїї галузевих (міжгалузевих) і 
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 
(міжгатузевих), 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
і

Вадим ЗУБКО

Тетяна Циганок. 228 06 10 /ч
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протоколом 
від 15 листопада 2021 №7

ЗМІНИ ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
між роботодавцем та профспілковим комітетом

:глької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №61 Запорізької міської
ради Запорізької області

на 2021-2025 роки



1. Внести зміни до пункту 4.1.20 Додаток 2 «Положення про преміювання 

працівників»:

4.1. Кошти на преміювання направляються за рахунок економії фонду 

заробітної плати, що утворюється протягом року .

4.2. Преміювання приводиться наказом директора за погодженням з 

профспілковим комітетом.

4.3. Сума премії не обмежується і залежить від особистого внеску в 

загальні результати роботи працівників колективу, закладу.

4.4. Розмір премії встановлюється у сумі, незалежно від розмір) 

посадового окладу (ставки), за п.2.1та 2.2, Премія до державних свят та 

професійного свята трудового колективу призначається керівником.

1 Внести зміни до пункту 5.1.9 Додаток 5 «Про перелік професій та посад, 

д шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на 

ах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку»

ужбових приміщень, занятий прибиранням 4

ень та санвузлів 

. •. • . обслуговування
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Прошито, пронумеровано та/яфіплепо печаткою 2 аркуша. 
Голова НПО ,/Ж  Юлія ЇГРГЩ ГІЖ О

Директор ЗОЛШ61
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