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ДОПОВНЕННЯ 
ДО КОЛЕКТИВНОЇ УГОДИ 

Доповнення до колективної угоди приймається у зв'язку з введенням в дію ново!'о. 
штату військової частини А1556 та штатного розпису військової частини А1556 на 2020 рік, 
як засіб пого,:�;ження інтересів колективу та адміністрації, регулювання відносин. 

Колективна угода залишається за змістом в тій же редакції. Одночасно вносяться 
доповнення до пункту 3.4 розділу ІІІ та в додатки № 1, 5 до колективної угоди у зв'язку з,і 
змшами. 

ІІІ. РОЗДІЛ 

ОПЛАТА ПРАЦІ 

Командування зобов'язується 

.4. Відповідно до статті 61 Кодексу Законів про працю України для деяких професій• 
запроваджується підсумований облік робочого часу. Обліковий період дорівнює місяць·. 

руючись ст. 50, ст. 51 Кодексу Законів про працю України визначається перелік посад,. 
яких стосується ст. 61 КЗпП входять посади: в команді пожежної обслуги: начальник варти 
окремого пожежного посту, пожежний, водій автотранспортного засобу, в команді 
:торожової охорони: начальник групи, сторож, в продовольчий службі: буфетник, виробник 

харчових напівфабрикатів, мийник посуду, кухонний робітник, пекар, технік з експлуатації 
ремонту устаткування, прибиральник виробничих приміщень. 

,1;.; 

в'язки 

д . /"-.-• r /- /�--...... "''2- о\\ ни А1556

Л.ХОДА 

Представник трудового колективу 

працівник ЗСУ

А.ШАОВ. 



ПЕРЕЛІК 

СТАТЕЙ КОШТОРИСУ, 

Додаток 1 

ЗА ЯКИМИ УТРИМУЮТЬСЯ ПРАЦІВНИКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

Стаття 010 КЕКВ 2111 - 12 посад (юрисконсульт 1 посада, військовий священик 
лан) - 2 пос-ади, психолог- 1 посада, бухгалтер - 5 посад, начальник складу- З посади). 

Статгя 020 КЕКВ 2112 згідно вимог переліку б наказу Міністра оборони України від 
ня 201➔ року № 337 зі змінами згідно наказу начальника Генерального штабу,-:-

овноко:шlJl."])'ЮЧого Збройних Сил України від 24 лютого 2017 року №59 до 
,'ВсШНЯ посад військовослужбовцями та Е:а час відпустки по догляду за дитиною,. 

татrя 020 КЕКВ 2111 - 18 посад СОХОР за штатним розписом (начальник охорони 
1;;:юь:ової) - І посада, контролер - 1 посада, начальник групи - 3 посади, сторож - 1 посад) 

~ вольчої служби за штатним розписом (буфетник З к.р. - 2 посади, виробник 
апівфабрикатів 2 к.р. - 2 посади, мийник посуду 1 к.р. - З посади кухонний 

� Q.?. - 5 посад, пекар 3 к.р. - 2 посади, технік з експлуатації та ремонту 
- ::іі:::п.:уванвя 'без категорії) - 0,5 посад, прибиральник виробничих приміщень - 1,5 посад,

� (.'"Р)"ЧНУ) 1 к.р - 1 посада). 
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Додаток 5 

СКЛАД 
робочої комісії з контролю за виконанням 

колективного договору 

№ Прізвище та ініціали Посада (професія) 
з/п 

Від сторони командування 

1. РОЖОК О.М. помічник начальника штабу 

2. РІПСЮВ.Й. помічник начальника відділення персоналу 

з. ПУПЕНА Т.А. 
Заступник командира роти з морально � 
психологічного забезпечення 

Від сторони представників трудового колективу 

- - ·�· 

4. 

' 5. 

- -- - б.

ШАОВ А.Х 

ГУНЧЕНКО А.А. 

ВИНО ГР АДОВА Л.Л. 

 Тимчасово вик��бов'язки 
-командИР}l;{�№ч:�ии А1556
підпол

начальника команди сторожової охорони. 

психолог 

бухгалтер 

Представник трудового колективу 

працівник ЗСУ 
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.ХОДА А.ШАОВ 
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'' -------� засідання колективу працівників Збройних Сил�раїни військової частини А1556

ji__ .. �tfJ 2020 року м. Мукачево 

Присутні: капітан РОЖОК О.М., помічник начальника штабу, старший лейтенант 
РІПСКІ В.Й, помічник начальника відділення персоналу, сержант КАЛАБІШКА В.П., 
провідний бухгалтер фінансово-економічної служби, працівники ЗСУ військової частини 
А1556 в кількості 31 чоловік з 47 чоловіка за списком. 

Виступив: 
старший лейтенант РІПСКІ В.Й. з інформацією про стан справ у колектив� 

працівників та внесення доповнення до колективної угоди між адміністрацією та колективом 
працівників військової частини 

Постановили: 
Розпочати засідання трудового колективу працівників, засідання правомочне приймати 

Р\Шення. 

IlQP ЯДОК ДЕННИЙ: 

::: : . _1. Про внесення доповнень до колективної угоди м1ж адмш1страц1єю та колективом 
працівників військової частини А1556. 

2. Слухали:

2.1 Працівник ТИШКОВ С.В., повноважний представник трудового колективу 
запропонував прийняти доповнення до колективної угоди і представити командиру 
�jjtськової частини А1556 підполковнику ХОДА Л.О. на затвердження вже погоджений 
ізаріаНТ ДО 28 ЛЮТОГО 2020 року. 

3. Голосували:
Затвердити доповнення до колективної угоди м1ж адмш1стращєю 1 колективо.

працівників зі змінами, -"за" - 31 - одноголосно 
. ,, � " t ' 

,Н 

Голова колективу працівників військової частини А1556 

працівник ЗСУ 

Секретар 

працівник ЗСУ 

А.ШАОВ 

М.ПОРОХНАВЕЦЬ 

28 лютого 2020 року 




