
ЗМ1НИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО 
КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 
М1Ж АДМ1Н1СТРАЦ1СЮ ТА

ТРУДОВИМ 
КОЛЕКТИВОМ 

БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОННОГО 
ТЕРИТОР1АЛБНОГО ЦЕНТРУ 

СОЦ1АЛБНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 

(НАДАННЯ СОЦ1АЛБНИХ
ПОСЛУГ)



Адмш ютращ я Бородянського районного територ1ального центру 
сощального обслуговування (надання сощальних послу г) (дал1 — Директор) та 
трудовим колективом в oco6i його представника уповноваж ено1 особи Ш остик 
Тетяни П етр1вни ( дал1 - Уповноважена особа), яка flie на шдстав1 чинного 
законодавства, з друго1 сторони, вщповщно до п. 8.8.Колективного договору 
м1ж директором i Уповноваженою особою домовилися внести таю доповнення 
до Колективного договору м1ж Адмшютращ ею Бородянського районного 
територ1ального центру сощального обслуговування (надання сощальних 
послуг) вщ 21.01.2015р.

1. У Додатку № 1 «Перелш  посад пращ вниюв,яким надаеться додаткова 
вщпустка за ненормований робочий день» додати пункт 6 та викласти у 
н аступ и т редакцп:

№
п/п Найменування посад Кллькють календарних дш в

6. Бухгалтер 7

Доповнення до договору шдписали:

В(д адмппстрацн Вщ  трудового колективу -

Директор
Бородянського районного 
територ1альноср центру

Уповноважена особа 
Бородянського районного 
територ1ального центру 
сощ ального обслуговування 
(надання сощ альних послуг)

Т.П.Ш остик

\



Загальш збори т р у д о в о г о  колективу Бородянського 
районного територ1ального 

центру сощального обслуговування 
(надання сощальних послуг)

ПРОТОКОЛ
Засщання трудового колективу

05 жовтня 2020 року смт Бородянка №  1

Присутш  :
Уповноважена особа: Ш остик Т.П.
Всього працююч1 пращвники: 38 oci6.
Присутш пращвники: 30 oci6.
Вщ сутш : 8 oci6.

Порядок денний:
Про доповнення перелшу посад пращ вниюв, яким надаеться додаткова

вщпустка за ненормований робочий день.

СЛУХАЛИ:
1. Директора Слухай Н.М.

В зв’язку з введениям до штатного розпису посади бухгалтера з 
01.01.2020року, доповнити перелш посад пращ вниюв, яким надаеться 
додаткова вщ пустка за ненормований робочий день, за вщ повщ ною посадою. 
З а - 3 0
Проти -  немае 
Утрималось -  немае.

ВИР1ШИЛИ:
Доповнити перел1к посад пращвниюв, яким надаеться додаткова 

вщпустка за ненормований робочий день за посадою бухгалтера.

Уповноважена особа Ш остик Т.П.


