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1. Пролонryвати дiю колективцого доювору на 202l piK.
Вкести змiни до колективного договору! зокрема:
В роздйi V <Соцiальний захист та задоволеЕця культурних i духовних
потреб працюючих> гrункг 5.3 вик.,Iасти в наступнiй релакчii;
5,3. Надавати однора:lову матерiальну допомоry працiвникам у зв'язку з
сiмейцrrми обставинами:
- при одрlэкеннi працiвника - ло 1000 гривень;
- на поховалня (дружини, чоловiка, батькiв, дiтей) - 2000 гривекь;
- в разi довготивалоi хвороби з перебуванням на лiкуваннi у стацiонарi або
ж необхiдностi проведення хiрургiчнпх операцiй - до 3000 гривень.
З. Внесгц змiни до Полохення про оплату працi, MaTepiMbHe стимулюв{шнrl та
ЕаданIur додаткових вiдгryсгок за вислуry poKiB працiвникам Закарпатськоi обласкоi
ради профспiлок, зокрема, викласIи в новiй редакцii Роздiл III. (ВСТАНОВЛЕННrI
2.

НА,ЩАВОК>:
(У вiдповiдIrостi з постаIlовою Президii ФПУ вiд 23.03.2004р. Nч П-8-8
"Про Статус црофспiлкового працiвника" вiдповiдальним працiвникам апарату
облпрофрали, нагородr(ених Еагрудtiими знаками ФПУ, встаЕовлюютъся
щомiсячнi надбавки до посадового окJIаду;
- <Заслужений працiвник профспiлок УкраiЪи> - 20 вiдсоткiв;
- <Профспiлкова вiдзнако - 20 вiдсmкiв,
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Присутнi:

м. Ужгород
енu Koцicii з умаdоння колdоzовору

Вid аёмiнiслпрацii:
Фленько Володим1,1р Юрiйович

голова облпрофрали

-

Захарець Василь Григорович

Bid профспйковоzо KoMi lпепу

заступЕик голови облпрофради,
голова KoMicii;
:

БараЕшков Сергiй ВасиjIьович

- голова

Гурзац Тамара Васплiвна

-

профкому;

член профкому, скарбник;

3апрошепi:
ТовтиЕ наталй МихайлiвЕа - голова облорганiзацii профспi,пси
працlвникtв Iq/льтури.

Порядок денний
l. Гфо продовження дii колдоговору на 2021 piK.
2. Про внесення змiн до колекгивного доювору, Положення про оплаry працi,
маrерiальне стимУлювання та надашUl додаткових вiдпусток за вис,туry poKiB.

l.СЛУХдЛИ: БаDацчпков с.В. - голова профкому довiв до вiдома, що
mлекпlвний договiр, укладений на 2017-2020 роки, Згiдно Закону УкраiЪи <Про
mлеrствнi договори й угоди> BiH продовжу€ дiяги до
укладення trо"оaо. Ёр*о"уrоч,
стаriовище
облпрофрали,
фiваясове
невизначенiсIь щодо подальшого бло"у"а"lл
ппr.пrою рiжунку, пропоrrylо продовжити дiю колективного договору на 202l piK. Тим

бiльде, що бiльшiсть норм i положень дiючого коллоговору с акryальними на сьогоднi.
3ахаоець
.ucryrrr"K iono"rl облпрофради.
Я поmджуlосЯ з пропозицiеЮ голови профкому. Але пропонуЮ збiльшЕги додiоовi
пilъги i гарантii для працiвникiв, зокрема виIшачувати допомоry на похованrrя
родичiв
псршог0 ступешl рiдсгва 2000 грн., та врl!ховуючи ."ччну
лiкування, у тому
шслi в разi захворювання на KopoHaBipycHy iнфекцiю "apiicr"
до 3000 грн. А'також
tтаповити Еадбавки за вiдзначенrrя працiвникiв нагрудними знаками ФIТУ в
розмiрi
ЧУ:-Тим бйьше, що заробiтну йаry по*и що не маемо можливостi пiдвищкrи, хоча
fiвir.альна зарIшата зросла з 1.01.202tp. до 600О Фн.
ВПРIШИЛИ: 1. Проловжrтги лiю колективного договору на 2021 piк.
За - 4 осiб, проти - 0, утрималися - 0.
ПрийняIо одноголосно.
2. В роздiлi v (Соцiальний захист та задоволсншl культурн11х i
д5,ховних потреб
IFtlююцо() Iryнкr 5.3 викласти в наступнiй редакцii:
зв'язку з
_ 5.3. Надавати одноразову матерiалiну допомоry працiвникам
сirefuлки обсгавинами:
- прtr одружеriнi працiвника - до 1000 гривень;
- на поховання (дружини, чоловiка, батькiв, дiтей) - 2000 гривень;
- вразi довготривалоi хвороби_ з перебуванням на лiкуваннi у стацiонарi або ж
необхiдностi проведепня хiрургiчвих операцiй ло 3000 гривень.
-

_

ВистУпили:

i

_

в.г. -

-

у

- 4 осiб, проти - 0, угрималися - 0.
Прийнято одноголосно.
3. Внесгtl змiни до Положевшl про оплату працi, матерiальне стlrмулюваЕня 1а
tlаданIlя додаткових вiдгryсгок за висrгуry poкiB працiвЕикаil Закарпатськоi обласноi ради
За

профпiлоц зокрема, викдасти

в

новiй редакдii Роздiл III. (ВСТАНОВЛЕНtUI

НА.ЩАВОК>:
<<У вiдповiдностi з цостановою Президii ФПУ вiд 23.03.2004 р. Nэ П-8-8 "Про
Стаryс профспiлкового працiвника" вiдповiдальним працiвникам апsрату
облпрофрми, нагородхених нагрудЕими знаками ФПУ, встitновдюютъся щомiсячвi

набавкr до посадового
-

окJIаду:

(Засл},жений працiвник профспiлок Украiни>

- <Профспйкова вiдзнамD - 20 вiдсоткiв.
За - 4 осiб, прсrги - 0, уlрималися - 0.

-

20 вiдссrгкiв;

Прийвяrо одноголосЕо.
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