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Опис:

Протокол .N̂ 4 від 31.10.2019 зборів трудового колективу військової 
частини А2900 на двох аркушах стінки 1-2;
Зміни та доповнення до колективного договору військової частини А2900 
на одному аркуші сторінка 3.



ПРОТОКОЛ № 4 
зборів трудового колективу 
військової частини А2900

“31” жовтня 2019 року м. Житомир

Голова зборів - працівник ЗСУ Перепелиця К.В.
Секретар - працівник ЗСУ Бойчук С.С.

На зборах присутні: 1. Помічник командира військової частини з правової 
роботи старший лейтенант юстиції Балановський A.B.

2. Члени трудового колективу військової частини А2900 
в кількості 18 осіб (2 працівника у відпустці, 3 на 
лікарняному).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Внесення змін до Колективного договору між Командуванням 
військової частини Л2900 і трудовим колективом в частині 
посилання на рішення Міністра оборони України від 
04.03.2019 №948/з/16.

2. Внесення змін у  п.п. 13.5.2. розділу колективного договору 
«Оплата праці».

По першому питанню слухали:
Інформацію помічника командира військової частини з правової роботи 

старшого лейтенанта юстиції Балановського A.B. про необхідність внесення 
змін до розділу колективного договору «Оплата праці».

А саме:
встановлення працівникам фінансових, юридичних органів військової 

частини щомісячної премії -  у розмірі 100% посадового окладу.
Підставою для встановлення працівникам фінансових, юридичних 

органів військової частини щомісячної премії -  у розмірі 100% посадового 
окладу, є рішення Міністра оборони України 04.03.2019 №948/з/16
спрямоване на наближення розміру заробітної плати фахівців фінансових, 
юридичних органів до середньої в народному господарстві.

ВИСТУПИЛИ:
1. Працівник ЗСУ Перепелиця К.В. запропонував внести зміни до 

колективного договору в частині посилання на рішення Міністра оборони 
України від 04.03.2019 №948/з/16.

2. Працівник ЗСУ ІІІаран Д.Ю. запропонувала підтримати пропозицію 
Перепелиці К.В.



По другому питанню слухали:
Працівника ЗСУ Перепелицю К.В., який повідомив, що у зв’язку із 

наближенням розміру заробітної плати фахівців фінансових, юридичних 
органів до середньої в народному господарстві виникла необхідність внести 
зміни у до колективного договору, а саме до п.п. 13.5.2. розділу колективного 
договору «Оплата праці», яким встановити розмір щомісячної премії -  у 
розмірі 100% посадового окладу.

1. Працівник ЗСУ Перепелиця К.В. запропонував доповнити розділ 
«Оплата праці» колективного договору в наступній редакції:

п.п. 13.5.2.
встановити працівникам фінансових, юридичних органів військової 

частини щомісячну премію -  у розмірі 100% посадового окладу.

2. Працівник ЗСУ Хробуст О.М. запропонувала підтримати пропозицію 
Перепелиці К.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити внесені зміни до колективного договору між 
командуванням військової частини А2900 та колективом 
працівників військової частини А2900 в частині посилання на 
рішення Міністра оборони України від 04.03.2019 №948/з/16.

2. Затвердити внесені зміни в розділ «Оплата праці» колективного 
договору.

Зміни та доповнення до договору підписали:
Голова трудового ібшективу 

працівник З С У М Ж В .  ПЕРЕПЕЛИЦЯ

Секретар 

працівник ЗСУ С.С. БОИЧУК



ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО 
КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 

військової частини А2900

1. Внести зміни та доповнення до колективного договору між 
командуванням військової частини А2900 та колективом працівників військової 
частини А2900 доповнити п.п. 13.5.2. абзацом третім і викласти в такій редакції:

Сторони домовились:

1.
13.5.2.
У зв'язку із наближенням розміру заробітної плати фахівців фінансових, 

юридичних органів до середньої в народному господарстві встановити розмір 
щомісячної премії -  у розмірі 100% посадового окладу.

Зміни до Колективного договору вважати невід’ємною частиною до 
Колективного договору між командуванням військової частини А2900 та 
колективом працівників військової частини А2900.

ІЗ.ОПЛАТА ПРАЦІ

2.

Зміни та доповнення до договору підписали:


