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Змiни i доповнення N!1
J

про встановлення доплати за особливi умови роботи медпрацiвникiв на
перiод карантину у розмiрi 20% посадового окладу вiдrIовiдно дсi ГалузевоТ угоди
на 20|6-2020 пункт 2.1. зареестрованоТ Мiнекономiки вiд 29.0|.202l Ns2 та
постанови КМ Украiни вiд 03.02,202|Jф67 <[еякi питання оплати працi
медичниХ праuiвникiВ закладiв освiти>' ,ЩоповненrtЯ внести в шкалУ до Додатку
Nt,|. пункт 5 в Колективном1 лоtоворi.
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додатку М9 до iHcTpvKuii про IIоря-lок обчис]lсння заробiтноi'rt:tаtи ttpattiBttиK.tll 0r;BitHt,oti,

закладу при атестацii робочоl,о мiсчя)

}lirr.rl Ilocti,1л IIп]R.t робiI tlilltt пк l iB .Kl,ta l Kr

Лr9
Доtlлitта в 9/о

1 Учите,rь xiMii 1.1бl. Роботи з використанням
хiмi.iних реактивiв. а також ] ix
зберiганням

Ло 12%

2 Учитель iнформатики 1.164. Роботи з персон.Lпьним
комп'ютером

I[o l2ol,

] прибирапьниtti Мiсця загального корис l ування l091,

1 сторожа За робо]} в нiчний,{ас _+091,

) lllслпраIliвник Скалнi умови rrpatri lti.L час

каран,гину

]0,,,1,

Дпреrсгор лiнгвiстrrчноi гiмназii

Iм..Т.Г.Ш€вчеяка Уrкгородськоi [ti

.llоllовllч
r*

arrgчФ
)l
1р.

Фы

ifiIi:i,"t
Голова

Л.М. Псr pi}lEo

бm



ч

Протокол загапьних зборiв колективу лiнгвiстичноТ гiмназii iM. Т.Г.Шев.{енка

Nl вiд 26 лютого 202l року.

Присутнi:69 чоловiк

Порядок денний:

lПро встановлення доплати за особливi умови роботи мелпраLtiвникiв на перiол

карантину у розмiрi 20Оlо посадового ок,паl1 вiлловilно lо ГалузевоТ угоди на

20l6-2020 пункт 2.1, заресстрованоi Мitlекоttоviки вiл ]9,01.202l Nq2 ra
постанови КМ Украiни вiд 03.02.202lЛ!67 <!еякi питання оплати праtli

медичних прачiвн икiв закладiв освiтип,

Виступили:

1, Виступив Тодер Д.Д, який довiв необхiднiсть дотримуватись карантинних
виvог у закладах освiти i HaBiB приклади великоi' роботи vедика в rакла-ti.

Роз'яснив змiст постанови КМ Украiни вiд 0З.02.202 l,tYl67

2,Виступила голова ВОППО. Петрiнко Л.М., яка запропонувала внести даннi
змiни i лоповненtlя до Колекr ивttоlо Jоговог) iвиплаlити rlе,,lпгзIIiвнttку кошrи.
rа продовжувати випла,]и у ]0no pol\tipi Iloca,LoRolo oK.IaJ} lIa ьесь заlначениЙ

перiол.

llроголосували:67 за, 2-утрилtа-пись.

Рiшення:

l. Внести доповнення до Ко.lективного договору про вс,l,ановпення доплати за

особливi уrtови роботи лtе:прачiвникiв на перiод карантину у розмiрi 20%

посадового otra:r вi:повi:но Jo Галузевоi угоди на 20l6-2020 пункт 2.J.
заресстрованоi Мiнеконоrtiки Bi: ]9.01.202l Л!2 та постанови КМ УкраТни вiл

03.02.202lNл67 <[еякi питання оп,rати прачi мсдичних прачiвникiв закла:iв
освiти>.

Петрiнко Л.М.




