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Викласти в такiй редакцii :

!ругий абзац пункry 5, роздiлу 2 "Трудовi вЦносини. Режим
прачi та вiдпочинку " :

Гаранryвати щорiчнi вiдгryстки :

-обслуговуючому персоналу (водiям, пiдсобним робiтникам та
прибиральникам сrryжбових примiщень), оплата яких здiйснюеться
згiдно з накaц}ом MiHicTepcTBa розвитку економiки, торгiвлi та
сiльського господарства Украihи вiд 23.0З.2021 Nэ 609 "Про умови
оплати працi робiтникiв, зайнятих обсrryговуванням органiв
виконавчоi влади, мiсцевого самоврядувч!ння та ix виконавчих
органiв, органiв прокуратури, судiв та iнших органiв",
зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 08 квiтня 2021 р. за
Ns 474l3бO9б, огryблiкованого в Офiчiйному вiснику Украiни
20.04.202l Ns 30, а також листа .Щержавного центру зайнятостi вiд
21.04.2021 Jф33/1 11/2123-21 тривалiстю 24 календарнi днi.

.Щругий пушкт розлiлу 3 " Оплата працi та ii rrормування" :

Викласти в насryпнiй редакцii :

-обсrryговуючому персонапу ( водiям, пiдсобним робiтникам та
прибиральникам сrryжбових примiщень ),оплата яких здiйснюеться
згiдно з наказом MiHicTepcTBa розвитку економiки, торгiвлi та
сiльського господарства Украiни вiд 2З.0З.2021 Nя б09 "Про умови
оп;lати працi робiтникiв, зайнятих обсJryговуванням органiв
виконавчоi влади, мiсцевого самоврядування та ik виконавчих
органiв, органiв прокуратури, судiв та iнших органiв",
встановлювати щомiсячнi надбаsки у вiдповiдностi з цим накalзом.

Четвертий пункт розлiлу 3 викпасти в насryпнiй редакцii:
надавати працiвникам MaTepiмbHy допомоry для вирiшення
соцiапьно-побутових питань, оплата працi яких здiйснюеться
вИповiдно до наказу MiHicTepcTBa розвижу економiки, торгiвлi та
сiльського господарства Украihи вiд 23.03.202\ Nэ б09 "Про умови
оrшати працi робiтникiв, зайнятих обсJryговуванням органiв
виконавчоi влади, мiсцевого сiлмоврядування та ix виконавчих
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органiв, органiв прокуратури, судiв та iнших ораганiв'' у розмiрi, щоне перевип{уе середньомiсячноi заробiтноi плати працiвникiв, в
межах затвердженого фонду оплати працi на piK.

Зага,rьнi збори трудовго колективу розглянувши питання .'Про
затвердженшl змiн та доповнень до колективного доaо"ору "i*роботодавцеМ та виборниМ органоМ профспiлковоi органiзачiТ
Закарпатського обласного центру зайнятоЪтi на 2021- 2OZS рр. зiзмiнами та доповненнями ухвалили та затвердили,
змiни до колективного договору пiдписали iropon" ,

вiд роботодавrц : Вiд працiвникiв :

ного оргаЕу
lлковоl

у атського
зайнятостi
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