
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО 

 

КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ  

 

між роботодавцем та  працівниками  

Ужгородської міської ради 

 

на 2017 – 2021 роки 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Ужгород 
 



Зміни та доповнення до Колективного договору між роботодавцем та 

працівниками Ужгородської міської ради на 2017-2021 роки. 
 

 

1. Внести зміни до п. 5.4. «Розділ V. ОПЛАТА ПРАЦІ» і викласти його 

  в такій редакції: 

5.4. «До державних свят  і релігійних свят, визначених Кодексом 

законів про працю, професійних свят, а також святкових дат та ювілеїв  ( 50 

років, 55 років, 60 років, 65 років)  проводиться  преміювання працівників 

міської ради в межах затвердженого фонду оплати праці згідно з  

Положенням про преміювання та нормами діючого законодавства. Розмір 

виплат визначається окремим розпорядженням міського голови». 

2. Доповнити п.7.1 «Розділу VII. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ, 

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ  ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ, КОМПЕНСАЦІЇ» текстом 

після слів «в розмірі 10 посадових окладів»  «службовцям та робітникам – 5 

посадових окладів». Текст «відповідно до Законів України «Про державну 

службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування» - вилучити. 

3. Доповнити «Розділ VII. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ, 

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ  ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ, КОМПЕНСАЦІЇ» пунктом 7.7 

«Виплачувати працівникам матеріальну допомогу: 

- у зв’язку із необхідністю у довготривалому та дороговартісному  

лікуванні у розмірі не більше середньомісячної заробітної плати одноразово в 

межах бюджетного року; 

- у випадку смерті членів сім’ї матеріальну допомогу у розмірі не 

більше середньомісячної заробітної плати».  

  4. Внести зміни до абзацу 1 пункту 4.1 «Розділу 4. Робочий час та його 

використання» Правил внутрішнього трудового розпорядку» і викласти його 

в такій редакції: 

«Встановити для працівників міської ради та її виконавчих органів 

тривалість щоденної роботи по днях тижня: понеділок, вівторок, середа, 

четвер  - 8 годин 30 хвилин, п’ятниця  - 6 годин. Початок роботи з 8.30 год. 

до 17.30 год., обідня перерва з 12.30 год. до 13.00 год. П’ятниця -  з 8.30 до 

14.30 без обідньої перерви. При необхідності режим роботи виконавчих 

органів міської ради змінюється розпорядженням міського голови». 

Зміни та доповнення до Колективного договору та Правил внутрішнього 

трудового розпорядку підписали 

                                                                         

Міський голова                                          Голова ради трудового колективу                                                     

_________Богдан АНДРІЇВ                        ____________Віталій ПЕКАР                             

“21” серпня  2020 р.                                    “21” серпня  2020 р. 

                               

М.П.                                                                   


