
Зміни та доповнення 
на 2020 рік

до
КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

лліж адміністрацією

та трудовим колективом

Спеціалізованого навчально — виховного комплексу 
«дошкільного навчального закладу»

«Лілея » 

на 2017 - 2020 роки

схвалено на 
»

Загальних зборах трудового колективу 

”5” грудня 2019 року, протокол № З

М.Київ - 2019



У звязку з виробничою необхідністю внести зміни та доповнення на 2020 
рік до колективного договору між адміністрацією та трудовим 
колективом Спеціалізованого навчально -  виховного комплексу 
«дошкільного навчального закладу -  загальноосвітнього навчального 
закладу»Лілея» на 2017 - 2020 роки

Доповнити розділ У « Трудові відносини, режим праці та 
відпочинку »

Пунктом 5.31.

5.31. Конкретна тривалість щорічних додаткових відпусток визначається 
керівником закладу освіти за погодженням з профспілковим комітетом з 
дотриманням вимог, передбаченим чинним законодавством та надається в 
повному обсязі після використання основної щорічної відпустки повної 
тривалості, відповідно додатків № 8, № 9 колективного договору .
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ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 3

Зборів трудового колективу Спеціалізованого навчально -  виховного 
комплексу «дошкільного навчального закладу-загальноосвітнього

навчального закладу» Лілея»

від 5 грудня 2019 р.

Всього працюючих - 61 

Присутні на зборах -  47
4

Відсутні з поважних причин -  14

Голова зборів -  Пижик М.О.

Секретар -  Прилуцька Л.Г.

Порядок денний :

1. Обговорення та затвердження змін та доповнень на 2020 рік до 
колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом 
СНВК «ДНЗ -  ЗНЗ «Лілея» на 2017 - 2020 роки .

Слухали:

1.Голову профспілкового комітету Коваленко Т.В., яка ознайомила з 
проектом змін та доповнень на 2020 рік до колективного договору між 
адміністрацією та трудовим колективом СНВК «ДНЗ - ЗНЗ» Лілея» на 2017 - 
2020 роки.

Вирішили:

Схвалити зміни та доповнення на 2020 рік до колективного договору між 
адміністрацією та трудивим колективом СНВК «ДНЗ - ЗНЗ» Лілея» на 2017 
- 2020 роки.

Проголосували : одноголосно

Голова зборів - Пижик М.О.

Секретар зборів - Прилуцька Л.Г.




