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У звязку з виробничою необхiднiстю внести змiни та доповнення до
коллективного договору <мiж адмiнiстрацiею та трудовим колективом

.Щитячо-юнацькоi спортивноi школи Ns2 MicTa Киева Ha20l8,2022 РОКИ)

ДОПОВНИТИ Роздiл 1У <<Оплата працi>
пунктом 4.18.
4. 1 8 . Керiвникам,ik заступникам, фахiвцям, сJцд(бовцям .Щитячо-юнацьКОi
спортивноi школи Ns2 MicTa Киева за особистий внесок для забезпечеННя

високоякiсного навчально _ тренув€lльною процесу пiдготовки
висококвалiфiкованих спортсменiв до закJIаду збiрних команд УкраiЪи - На

перiод перебуван cпopTcмeHiB у складi збiрнlо< команд УкраiЪи -УСТаНоВиТи
надбавку в розмiрi до 50 вiдсоткiв посадового окJIаду

ВнЕСТИ ЗМIНИ роздiл V.ПУНКТ 5.9.Трудовi вiдносини, режим працi та
вiдпочинку
Щодаток Nsб до колективною договору Тривалiсть щорiчноi основноi вiдгryСТКИ

працiвникiв. (Щодаток JФб додаеться)

ДОПОВНИТИ роздiл У <Труловi вiдносини,режим працi та вiдпочинку)
пунктом 5.22.
5.22.Конкретна трива.гriсть щорiчних додаткових вiдпусток визначаетЬСЯ

керiвником закJIаду .Щитячо-юнацькоi спортивноi школи Ns2 MicTa КИеВа За

погодженЕям з профспiлковим KoMiTeToM з дотримання вимог, передбаЧеНИМ

чинним законодавством та надаеться в повному обсязi пiсля викорисТання
основноI щорiчноI вiдгryстки повноi тривzшостi,вiдповiдно додаткiв
Nч8]!9,Nэ 1 0 колективного договору.

ВНЕСТИ ЗМIНИ роздiл У <Труловi вiдносини,режим працi та вiдпочинку))
ПУНКТОМ 5.22.Додаток Ns9 до колективного договору (перелiк посад
прачiвникiв ЩОСШ Ns2 робота яких да€ право на щорiчIry додаткову
вiдгryстку за особливий характер працi. (Щодаток Jф9 додаеться)

Щиректор ДЮСШ J\Ъ2 м. Киева пк

ць Т.В.Омеляшко Н.Д.

|Ф
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Додаток J\b б

до колективного договору

TpHBa.ricTb щорiчноi ocHoBHoi оплачуваноi вiлпустки працiвникiв дюсш }|ъ2

(Закон Украiни,,Про вiдпустки>>)

Посада Тривалiсть вiдпустки

.Щиректор Не менш як 24 к.д.

Заступник дирекгора Не менш як24 к.д.

Iнструlстор-методист Не менш як 24 к.д.

Бухгалтера Не менше як 24 к.д.

Завiдуючий господарством Не менш як24к.д.

Тренер - викJIадач Не менш як 24 к.д.

7. Лiкар Не менш як24 к.д.

8. Обслуговуючий персонЕrл Не менш як 24 к.д.

-, .: -]tоСШ JS 2
-l

Н.Д. Омеляшко

J,,lb 2

манець
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Щодаток J\Гч 9

до колективного договору

Перелiк посад працiвникiв ЩIОСШ ЛЪ 2

робота яких да€ право на щорiчну додаткову вiдпустку за особливий
характер працi

(вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
17.|1.1997 року Nч 1290)

посада Кiлькiсть калеIцарних

днiв додатковоi
вiдгryстки

l. Керiвник та йою застуIIник до 7 днiв

секретар _ друкарка до 7 днiв

3.

4-

Завiдуючий господарством до 7 днiв

Головний бухгалтер до 7 днiв

Бухга.гrтер до 7 днiв

6. Тренер-викJIадач до 18 днiв

Лiкар до 4 днiв

Комiрник до 4 днiв

: _]tоСШ J\Ъ 2 J\ъ 2

омеляшко ець

ffч
.т.в. с



Витяг з протоколу Nq 1

Зборiв тр}_]ового ко..lективу Щитячо-юнацькоТ спортивноi школи J\} 2

MicTa Кисва
м. Киiв

- Фурманець Т.В.

- Косенко о.П.

Порядок денний:

1. Обговорення та затвердя(еппя змiп та доповнень до колективного

-rUору rirc адмiнiстрашiсю та трудовЕм колективом .Щитячо-юнацькоi

оРтхвпоi школи .Iili 2 rriстд Кпсва па 201&2022 роки.

Слухали:

3Jпректора омеляшко Н.Д., яка ознайомила з проектом змiн та

доlювlеаь .Io колективного договору мiж адмiнiстрацiею та трудовим

\rщIGхтЕвоч Jнтячо-юнацькоi спортивноi школи Ng 2 MicTa Кисва на

!0l&2022 рокп.

Виришили:

l. Сrва-rrги змiни та доповнення до колектшвЕого договору мiж адмiнiстрацiею

Tr трý]овЕм колективом Щитячо-юнацькоi спортпвноi школи }{Ь 2 MicTa

ЕIп m 2018-2022 роки.

ЩrrLlоq,вали: - одноголосно.

Гп.лuqrr зборiв Фурманешь

.Косенко



Iоlох{s
Фд
о
з
Dо.l
о
Фо
Е.

зо
т,
о
Фо
Е
,оcl

_{
о
Е.
Ехs

е
т,
з
Ф
Еолт
J
р

Еэ
STlтrооЕ
Jл

Еý
бЁ
ао
l- _l

Ф
Z1

ýЕstr

!
Ех
о
J-

F

-lоl
о
Ф
Ф
э
Е
6о
Е

i0

-


