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Про реєстрацію змін 
до колективного договору

Повідомляємо, що зміни до колективного договору між роботодавцем та 
первинною профспілковою організацією КНП «Міська лікарня екстреної та 
швидкої медичної допомоги», укладеного на 2021-2022 роки, зареєстровано 
управлінням з у питань праш Запорізької міської ради (далі-

При цьомм^йвід^зяйно до Порядку^павідомжи реєстрації галузевих 
(міжгалузевих) і територіальних угод, колективнихеДоговорів змін і доповнень 
до них, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 13.02.2013 Лг2 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, 

ник управління Вадим Зубко

Тетяна Циганок, 2280610



Голова первинної профспілкової організації
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Внести зміни то розділу п.3.7. 3." НОРМУВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ", а
саме:

3.7. Сторони домовились. що: лата виплати заробітної плати за неони, 
половину за місяця - не пізніше 22 числа цього ж місяця, а за другу полози:-:;, 
місяця - не пізніше - числа наступного місяця.

Розмір заробітної плати за першу половину місяця виплачується у розмін: 
не меншому, ніж оплата за фактично відпрацьований час з розрах\ ний 
тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або 
неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Підписи Сторін

Директор Комунального 
некомерційного підприємства 
«Міська лікарня екстреної та швидкої 
медичної допомоги» Запорізької міської ради

_____________  Д.В.Івченко

«_ 1 2 _ »__жовтня_________ 2021 рокд
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