
Зміни та доповнення до колективного договору 
комунального підприємства “Міський інформаційний 
центр” Житомирської міської ради на 2020-202 Ір.р.

Прийнято на загальних 

зборах трудового колективу

“ м  ” л ^ 2020р

Житомир 2020



ДОГОВІР ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ 
між членами трудового колективну та уповноваженою особою 
комунального підприємства «Міський інформаційний центр» 

Житомирської міської ради 
на 2017-2020 p.p.

0 1  , | \ 2020 року м. Житомир
Уповноважений представник Комунального підприємства «Міський 

інформаційний центр» Житомирської міської ради, в особі директора 
підприємства Климчука Олександра Володимировича, з однієї сторони, та 
трудовий колектив Комунального підприємства «Міський інформаційний 
центр» Житомирської міської ради, в особі вибраного і уповноваженого 
представника ради трудового колективу Денисюк Оксани Анатоліївни, з 
іншої сторони, (надалі - Сторони), з метою врегулювання трудових відносин і 
соціально - економічних інтересів власника та працівників підприємства, 
сторони дійшли згоди внести зміни до договору.

1. У назві колективного договору, тексті та назвах додатків до 
колективного договору цифри “2017-2020” змінити цифрами 2017-2022р.

2. Зміни набирають чинності з 01 січня 2021 року.

Колективний договір підписали.

СТОРОНИ:



П Р О Т О К О Л  № 1 
загальних зборів трудового колективу комунального підприємства 

«Міський інформаційний центр» Житомирської міської ради

м. Житомир 01 листопада 2020 року

Загальна чисельність працюючих -  22 чол.
Присутні на зборах -  16 чол.

Для ведення зборів трудового колективу обрано головуючого - Климчука О.В. 
та секретаря Мовчана В.М.

Збори уповноважені для прийняття всіх питань порядку денного.

Порядок денний:
1. Про продовження терміну дії колективного договору на 2021-2022 роки.

По питанню денному слухали Мовчана В.М.
З метою соціального та матеріального захисту працівників комунального 

підприємства та на виконання Галузевої угоди між Міністерством регіонального 
розвитку, будівництва та житлово - комунального України, Об’єднанням 
організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово- 
комунального господарства України» та Центральним комітетом профспілки 
працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, 
побутового обслуговування населення України пропоную продовжити дію 
колективного договору на наступні два календарні роки.

В подальшому, у разі внесення змін до Галузевої угоди, які покращують та 
забезпечують на належному рівні матеріальне становище працівників, вносити 
зміни до колективного договору та проводити відповідні кошторисні 
коригування.

В И Р І Ш И Л И  :
1. Продовжити термін дії колективного договору на 2021 —  2022 роки.

Головуючий

Секретар
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