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ДОIIОВНЕННЯ
до колЕктивно[ чгоди

ДоповненНя дО колективноi угоди приймаеться у зtз'язttу з ввеi(ення\,I I] дitо нового
,:]l,:1т} вiriськовоi частини А155б та штатlIого розпису вiйськовоТ часl'ини А1556 на 2020 piK.

яiк засiб погодження iHTepeciB колективу та адмiнiстрацiI. регулIовання вiдносин.

Itолеttтивна уr,ода заIишасться за зп,tiстоп,t rз тiй же редакцii. Одночасно вttосятьсrl

_]tlпс]внення до пунктiв 12 та 1З розлi"пу 4 та в додатки М 1,3 та 5 до колектиl]НОi 1,'t-ilДИ )

]в язк\ зi зr,tiнаплrt.

Iv. роздIл
Трудовt вIдносини

Командчван ня Ia трчдови й к9лекти в до м9 вил иqь :

: , ] Вi:повiдно до cTaTTi 52 кодексу Закошiв про працю УкраТни вст,tlновити п'яtтидеttttиii

l,обtrчIIй тIi){iдень з двоN,Iа вихiдними.

j ] _] Встановити гнучкий графiк роботи для працiвникiв продовольчоТ слу;кби згiдно ,зi

.тlтIя}1I1 60 та 66 кодексу Законiв про працю YrtpaiHll

Колrандир в iйсько воI част9цц;!ý56 Представник трудового колективу
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IlЕрЕлlк
СТАТЕЙ КОШТОРИСУ,

з \ якиN,4и утримуIоться прдцIвники зБройних сил укрдТt-tи

Lтэття 010 KEI{B 21]1 - 10 посад (вiйськовий священик (капелан)

-.:),.. :t'l - 1 посада. бухгалтер - 5 посад, начальник складу - 3 посади).

/dола,гок l

1 гlосаtда,

Стаття 020 кЕкв 2112 згiдно вимог перелiку б наказу MiHicTpa оборони Украiни Biit

]- -l.-,зня 201-{ porcy N9 3з7 зi змiналти згiдно наказу начальника Генера.lrьного rлтабr,

.. з'i..кtl\Iан:t\/юLlоГо Збройних Сил Украiни вiд 24 ЛrоТоГо 2011 poity N959 Дс)

; ',1.., --КТ\-ваннЯ 1iосаД вiйськовоСлуlttбовцяШли та на час вiдпустки по догляду за дитиною"

(татгя 020 кЕкВ 21,\| - 18 посад сохоР за штатним розписоr,t (начальник охороlIи

_, ]i _.'са.] продово-.rьчоi слуiкби ia штаrн"пt розписом (буфетник 3 к.р._- 3 посади, виробнtttс
.__:,_-::Jзi1\ *ruпiо1Рабрикатiв 2 n.p.- 4 посади, мийник лос},цу 1 к.р.,- 5 ttсlсал к\'хсlttttиЙ

,-_ ___,liiit 2 rt,p.^ -i посад, пеriар З к.р. 3 посади, TexHitc з експ-цуатаlдii та pc\,Iotll,!,
] 

_ _ _,. ii. вilння (Ъез каr.егорiI) - 2,5 посади, прибира-тьниtt вироб!Iичих припliщегrЬ - 2.5 ltocaJttt"

:.:::..:,iiil11K (},р,ччну) 1 Tt.p - 2 посади).
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Н айл,t е ну в ан ня п р о ф е с iй Кiлькiсmь dHiB d оd аmковоi' в idпусmкu

Бrтгалтер 7

l.:зiLr,вач сховиtца 1

i] :_li й автомобiля по>ltе)I(ного 1

_ _; itхо.lог 1

:-] : ;lс ько вий священи к (rtагtелан) 4

. _ _,;liеiliгIии 1

Щодаток 3

*'
ПЕРЕЛIК ПОСАД З НЕНОРМОВАНИМ РОБОЧИМ ЧАСОМ

Примiтка.

J.tr-]it l,ков€t вiдпустка нада€ться разом з щорiч HoK,l вiдпустttоtо.

.].gl_]i]ГКоВз вiдпу,стrtа надастьсЯ тiльttи за днi, KoTpi працiвгrик був заl,"tл,tятий. згiдrrо об:riкових дан1,1х. в

:Ki_l..tilBrtx уN.,Iовах FIе Nlенше 50 %о денног,о робочого LIacy] за винятl(ом вttпадкiв, коли зни)t(еI-tня робс1,I и в

,Ki1_1rtBltx yNloBax ]\IeIlme 50 0,/о виrtлlп<аrtо сYмiщеttняпл професiГl.

: З стаяt робот,и, котриr,i дас правО на одер}(ання додатковоТ вiдпустки, вказанt{l\1 працiвниttапt Tatioltt

r i-l]оЧаСТЬся:

_: - , перiод тl.tпrчасовоТ непрацездатностi;

_: ], час вiдпустки по вагiтностi iпологаьr, виконi,lннrI легttоТроботи rKiHt<aпltt в зв'язку з вагiтнiстtо. i,l laliL)i{i

при наявIlостi у ltiHott дiтей в вiцi до одtlого року;

_],]. ,lac виконаFtltя дерrliавнt|х i гропtадсыiих обов'язкiв.

- '],,lljlta додатковоТ вiдпустrtи грошовою ttоп,lпенс;rцiею не дозволя€ться. Вип,пата такоТ KOпttleHctrttit'пtoiKe

,l_,l;l rticцe лt,tше пр1,1 звiльненнi працiвниItа.

:,, прашiвrlltк в робо,lом1 I]оцi пропрацював IJ шкi_tливих ),мовах прашi не \]еНШе ll rriСЯrLiВ. 
'О 

|,ilr\l)

-_ -,1Tlioвa вiлпу,сr,ка нада€ться за чiлtiй pir,.

основа

Iнстрl,rtцiя про порядок застосування списку виробничих цехiв. професiй iгttlса.1 iз

: -. litsl1\lll )i\loBili\,lИ ttрацi, робота в якиХ Ilадае право надодаткову вiдпусT,r,у iскорочений робочиii
j .:
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сItлАд
робочоi Kox,{icii з контролю за виконанням

колективного договору

f{одаток 5
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Представник трудового колективу

працiвник ЗСУ /

Дл

Прiзвище та iнiцiали Посада (професiя)

Вiд сторони командування

l
2..

гЕнсъорА к.м. начаJIьник стройовоI частини

ткАчук н.я.
заступ ник начzulьника (liHaHco во-еко гтопt i,tH оТ

слчжби

п}-пЕнА т.А.
заступник командира роти з мора,тьно -
психологiчного забезпечення

вiд сторони представникiв трудового колективу

IIl \ов А.х начаJIьника команди cTopo)ItoBoi охорони

\IЕдвЕдсв А.А. пожеrкний по}ке}кного взводу

вIlногрАдовА л,л, бухгалтер

Korrarr:ll р Bi1-1cbKo воi пчqrtrп ri*



зАтвЕрдж
Кол,rандир Bi
полковник

ПРОТОКОЛ NЪ 1

..-. -,]ння ко,lектиl]у працiвникiв Збройних Сил Украiни вiйськовот частини А1556

2020 року м. Мукачево

ПрпсJтнi: майор Генсьора к.м., начальник стройовот частини вiддiлення персоналу,

щ,щ,[Пшй rеFггенант Tnuoyn Fi,Я., заступник начальника фiнансово-економiчноi служби,

М$ra""* Пlтена т.д., заступник командира роти з мораJIьно психологiчного

тffiезшсчешя, працiвники ЗСУ вiйськовоi.ru.п""й А1556 в кiлькостi 42 чоловiк з 60 чоловiка

lnl8пIясýо}r.

- 1 с'НСЬОра К.М. з iнформачiсю про стан справ у коJIективi працiвникiв Tlt

. ' ._.,о',arr"" До коЛекТ"u"оi УГоДtl пtiхt аДмiлtiстрацiсrо Та кОлекТивом працiвгtt'tltiв

. :_.., ]}l1ll1

],,lIa'

]._:.;1 ].1сi.]ання трудоВого колективу працiвникiв, засiдарrня право\,Iочне прийш,tа,1,1r

цйlрпtrr_

IхtряJlок ДЕННИИ:

l- Пр вЕесення доповнень до колективноi угоди мiж адмiнiстрачiею та колективом

щiвшЬ вiйськовоi частини А1556.

_ _,...._.--,i.

- __._',__iвгltttt ТИШКоВ С.В.' повноватtний

. ,: _:: _.}]t11'1няi,и доtIовнення до tсолективноТ

, :i_:;]tlltl1 _,\1556 полковнику Гончаруку о.М,
. _..;..втня2020року.

. :, -__,1l11 доповнення до колективноi угоди
., ,- зrtiна\Iи. -"за" - 42 - одного,llосно

Ко,гI9l( l Li BOr\i

I]редс,гавниI(,грудового ltO-цelil,tlIJ\

угоди i предс,гавити ко\lа1llдирy

на загверДжеIlня B}Iie шоI oilrlteHиii

i , . 1 r,r l} l1 ко.] L'К'ГIIВУ

'_,__.зiillK ЗСУ

t. rF.[lС-Гill)

, ,_.знIlк ЗСУ

- -,_l 
1]ок)'

працiвниttiв Bil"rcbKoBoT
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Вiдповiдно до постанови КМУ J\Ъ115 вiд 21.0В.2019 року, (в
":э-экцiТ Постанови Кабiнету N4iHicTpiB Украiни вiд 21.0В.2019 JtIч79В) та
лl:я:кr повiдомноi ресстрацii галузевих (мiжгалузевих) i територiа.lrьних

..]-. ко--iективних договорiв рееструючий орган з метою посилення
:: - J,-l\I\ вання заiнтересованих суб'ектiв оприлюдню€ на офiцiйному веб-

- ресстр колективних угод (логоворiв), змiн i доповнень до них;
- текст колективних угод (договорiв), змiн i доповнень до них;
- B.-tacHi рекомендацiТ шодо виведенFIя угоди (договору) у

зi:повiднiсть з вимогами законодавства (у разi Тх наявностi);
- *зllе,-liк пiлприсмств, установ, органiзацiй, для яких с

t]]tlв'язковим поло}ltення колективноТ угоди ()у разi подання

. ;1tlго перелiку сторонами угоди).'." :э язк\ з виrце наведеним 1,а керуючись ч. З п,,7 11орядку
: _ _ - t-.' llесстрацiТ галузевих (мiжгалузевих) i територiальних yl,orl,

_ . . , - - il\ :оговорiв, просимо, при пред'явленi на повiдомну
_ _ :-:__._--, з--l\зевих (мiжгалузевих) i територiа.шъних угол, коJIективних

: _ _.:. -'trвi_]омляти, чи мiстить договiр iнформацiю, достугI до якоТ

-:-; j_- .-торонами договору вiдповiдно до закону або Тх рirпень

:]з оприлюднення тексту коJlеIiтивноI,о
- ] ]оповнень до них) на офiцiйному сайтi

(roryella конфiденцiйну, тасмну чи службову iнформацiю). У випадку
mаявпсстi конфiденцiйноi iнформацii, просимо на протязi 2-х робочих

- _:__.: , ,1 , _-.\\ iнформацiю.

ГЕНСЬоРА Костянтин Михайлович

Пй,шю згол.
щy bToJm) (зrriн
l*rdпш

, :] _',":(rBOT_-

оНЧАРУК олег N4иколайоi]ич
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