
УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
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На № від

Генеральному директору 
КП «Водоканал» 
Нікіфорову О.В.

Голові профспілкового комітету 
КП «Водоканал»
Черниченку В.А.

Про реєстрацію змін 
до колективного договору

Повідомляємо, Що зміни до колективного договору КП «Водоканал»
2022 роки, зареєстро

Запорізької міської ради (далі-управліннягу/ ж ґ Я /уУ'у  ^ за 
№ ^

Одночасно звертаємо увагу, що відповідно до Порядку повідомної 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) 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.

Заступник начальника управління В.В.Зубко

Циганок, 228 06 10

mailto:uzppzmr@anail.com


ЗМІНИ

ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

“ВОДОКАНАЛ”

НА 2019- 2020 РОКИ

Реєстраційний номер 224 від 14.05.2019 року

Прийняті на спільному засіданні між адміністрацією та трудовим колективом КІ1
«Водоканал» від 02.01.2020р.

м. Запоріжжя 
2020 рік



4

Про внесення зч в іень в колективний договір
КП «дніл 2019-2020 рр.

Прийняті на спіть : розширеному засіданні профкому та
адміністрації, протокол Леї-Іг віл 02.01.2020р.

Внести зміни в Колективний договір на 2019-2020 роки:

1. Внести зміни в 1о до розділу 7 «Соціальні пільги і гарантії» :

Плановий кошторис фінансування 
соціальних та інших витрат КП "Водоканал'’ 

на 2020 рік
тис.грн., без ПДВ

№
п/п

Найменування заходів План

1

Виділення коштів профком} на придбання путівок на 
оздоровлення і лікування працівників КП «Водоканал» і 
їх неповнолітніх дітей. на культурно-масову, 
фізкультурну роботу

1048.0

2 Витрати на утримання:

- здоров пуп кт 413.0

3
Надання матеріальної допомоги .-гад. н к нікім (додаток

№27).

4

Виділення коштів для придбання квітів, грамот, 
листівок і т.д. для вручення працівникам і іншим 
категоріям громадян 12.0

Усього 2196.2

Зміни в колективний договір набирають чинності з 01.01.2020р.

Генеральний директор О.В.Нікіфоров.

Голова профкому В.А.Черниченко.
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І Іронумеровано 2 ар к

І Іропінуроваїїо 2 ар к

І олова профкому


