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витяг
з протоколу № 2

загальних зборів трудового колективу комунального підприємства 
по експлуатації адмінбудинків Житомирської обласної ради

від 07.10.2020

за списком: 108 чол. 
присутні -  89 чол. 
відсутні -  19 чол.

Голова зборів: Галич М.А., директор комунального підприємства по експлуатаці' 
адмінбудинків Житомирської обласної ради;

Секретар: Місіонжнік -  Шевчук Л.В., інспектор з кадрів;

Порядок -  денний:

Внесення змін і доповнень до колективного договору між адміністрацією і 
трудовим колективом комунального підприємства по експлуатації адмінбудинків 
Житомирської обласної ради на 2019 -  2020 роки.

1. Слухали: Головного економіста комунального підприємства Бєлих Л.В. щодо 
внесення змін в додаток 6 до колективного договору «Коефіцієнти співвідношень 
розмірів мінімальних місячних посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців 
та технічних службовців до мінімальної тарифної ставки робітника І розряду 
(мінімального посадового окладу)».

Цей додаток доповнено коефіцієнтами співвідношень заступнику директора та 
головним фахівцям відповідно до Галузевої угоди між Міністерством регіонального 
розвитку, будівництва та житлово -  комунального господарства України, Об’єднанням 
організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово -  
комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників 
житлово -  комунального господарства, місцевої промисловості, побутового 
обслуговування населення України на 2017 -  2021 роки і

Ухвалили:
Внести зміни у додаток 6 до колективного договору «Коефіцієнти співвідношень 

розмірів мінімальних місячних посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців 
та технічних службовців до мінімальної тарифної ставки робітника І розряду 
(мінімального посадового окладу)» та викласти його у редакції:__________________

№
з/п Найменування посад Коефіцієнти співвідношень

1 Директор підприємства Згідно контракту
2 Заступник директора

2,0-3,6
(на 10-50 % нижче посадового 

окладу керівника, передбаченого 
галузевою угодою)

3 Г оловний інженер

4 Головний бухгалтер

5 Головний економіст

6 Начальник дільниці 2,1 -2 ,3

7 Заступник начальника дільниці На 10 -  40 % нижче посадового 
окладу начальника дільниці



1 2 3
8 Майстер з ремонту 1,8-2,1
9 Професіонали 1 ,8-2 ,2
10 Фахівці 1 ,7 -2 ,0
11 Коменданти 1 ,2 -1 ,7
12 Секретар - друкарка 1 ,2 -1 ,7

2. Слухали: Юрисконсульта Бенедюка В.Г. щодо внесення змін у пункт 
додатку 8 до колективного договору «Положення про преміювання працівник 
комунального підприємства по експлуатації адмінбудинків Житомирської обласн 
ради за основні результати господарської діяльності».

Запропонував з пункту 6 додатку 8 вилучити статті 37, 38 та 39 КЗпП Україн 
оскільки стаття 37 втратила чинність. Працівникам, звільненим згідно статей 38, ! 
премію виплачувати повністю пропорційно відпрацьованого часу.

Пункт 6 додатку 8 до колективного договору викласти у редакції:
«Працівникам, звільненим у звітному місяці згідно статей 40 (пункти 2, 3, 4, 7, 

та 41 КЗпП України, премія за основні результати господарської діяльності і 
виплачується».

Ухвалили:
Пункт 6 додатку 8 до колективного договору викласти у редакції:
«Працівникам, звільненим у звітному місяці згідно статей 40 (пункти 2, 3, 4, 7, 

та 41 КЗпП України, премія за основні результати господарської діяльності : 
виплачується».

3. Слухали: Головного економіста комунального підприємства Бєлих Л.В. що, 
внесення змін у додаток 14 до колективного договору «Положення про надан; 
матеріальної допомоги працівникам комунального підприємства по експлуатаї 
адмінбудинків Житомирської обласної ради».

Запропонувала внести уточнення у підпункт д) пункту 1 Положення та виклас 
його у редакції:

«у разі перебування на стаціонарному режимі лікування в медичних заклад 
(крім денного стаціонару) не менше, як 10 днів -  1000 грн. (матеріальна допомо 
надається 1 раз на рік)».

Ухвалили: підпункт д) пункту 1 додатку 14 до колективного догово; 
«Положення про надання матеріальної допомоги працівникам комунально 
підприємства по експлуатації адмінбудинків Житомирської обласної ради» викласти 
редакції:

«у разі перебування на стаціонарному режимі лікування в медичних заклад 
(крім денного стаціонару) не менше, як 10 днів -  1000 грн. (матеріальна допомо 
надається 1 раз на рік)».

Відбулося обговорення питання порядку денного.

Голосували: «за» - 89 чол., «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Г олова зборів / '  М.А. Г алич
Секретар С -л /у  Л.В. Місіонжнік -  Шевчук



Зміни і доповнення до колективного договору 
між адміністрацією і трудовим колективом комунального підприємства 

по експлуатації адмінбудинків Житомирської обласної ради
на 2019 -  2020 роки

1. Адміністрація та профспілковий комітет комунального підприємства по 
експлуатації адмінбудинків Житомирської обласної ради на підставі Закону 
України «Про колективні договори та угоди», ст. 14 Закону України «Про оплату 
праці», Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва 
та житлово -  комунального господарства України, Об’єднанням організацій 
роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово -  комунальної 
галузі України» та центральним комітетом профспілки працівників житлово -  
комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування 
населення України на 2017 -  2021 роки, вирішили внести зміни у колективний 
договір, а саме:

2. У додаток 6 до колективного договору «Коефіцієнти співвідношень 
розмірів мінімальних місячних посадових окладів керівників, професіоналів, 
фахівців та технічних службовців до мінімальної тарифної ставки робітника І 
розряду (мінімального посадового окладу)» та викласти його у редакції:

№
з/п Найменування посад Коефіцієнти

співвідношень
1 Директор підприємства Згідно контракту

2 Заступник директора 2,0 - 3,6 
(на 1 0 -5 0  % нижче 
посадового окладу 

керівника, передбаченого 
галузевою угодою)

3 Головний інженер
4 Головний бухгалтер
5 Головний економіст
6 Начальник дільниці 2,1 -2 ,3

7 Заступник начальника дільниці
На 10 -  40 % нижче 
посадового окладу 

начальника дільниці

8 Майстер з ремонту 1 ,8-2 ,1

9 Професіонали 1 ,8 -2 ,2

10 Фахівці 1 ,7 -2 ,0

11 Коменданти 1 ,2 -1 ,7

12 Секретар - друкарка 1 ,2 -1 ,7



3. У додаток 8 до колективного договору «Положення про преміювання 
працівників комунального підприємства по експлуатації адмінбудинків 
Житомирської обласної ради за основні результати господарської діяльності»:

3.1. Пункт 6 викласти у редакції:
«Працівникам, звільненим у звітному місяці згідно статей 40 (пункти 2, 3, 4, 

7, 8) та 41 КЗпП України, премія за основні результати господарської діяльності 
не виплачується.

4. У додаток 14 до колективного договору «Положення про надання 
матеріальної допомоги працівникам комунального підприємства по експлуатації 
адмінбудинків Житомирської обласної ради»:

4.1. Підпункт д) пункту 1 викласти у редакції:
«у разі перебування на стаціонарному режимі лікування в медичних 

закладах (крім денного стаціонару) не менше, як 10 днів -  1000 грн. (матеріальна 
допомога надається 1 раз на рік)».

Прийнято на загальних зборах трудового колективу 07.10.2020, 
протокол № 2.

За дорученням сторін і зборів трудового колективу доповнення підписали: 

Директор комунального Голова незалежної професійної
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