
Додаток №2
ДО

КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 
між адміністрацією 
та трудовим колективом 
25 гарнізонного будинку офіцерів 
на 2020-2022 роки

Викласти підпункт 2.4.1. Колективного договору в наступній редакції:

2.4. Оплата праці. Режим праці та відпочинку.

2.4.1. Оплата праці працівників 25 гарнізонного будинку офіцерів 
здійснюється відповідно до норм, умов та положень, визначених Кодексом 
законів про працю України, Законом України “Про оплату праці”, іншими 
нормативно-правовими актами з питань оплати праці.

Оплату праці працівників проводити на підставі тарифних сіток, 
ставок і окладів, затверджених штатним розписом, відповідно наказів МО 
України від 24.01.2006 року №28 ’’Про впорядкування умов оплати праці 
працівників загальних (наскрізних) професій і посад бюджетних військових 
частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України” та від 
28.02.2006 року №123 ’’Про впорядкування умов оплати праці працівників 
установ, закладів та організацій культури Збройних Сил України” зі 
змінами.

Відповідно статті 115 КЗпПУ виплачувати заробітну плату нерідше 
двох разів на місяць, за першу половину місяця до 15 числа поточного 
місяця та за другу половину -  до закінчення місяця.

Розмір заробітної плати за першу половину місяця повинен становити 
не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної 
ставки (посадового окладу) працівника.

Виплати проводити:
- для працівників, що утримуються по загальному фонду -  за рахунок 

фінансування від забезпечуючого фінансового органу;
для працівників, що утримуються по спеціальному фонду - в 

залежності від наявності коштів на рахунку.
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Викласти підпункт 2.4.3.2 підрозділу 2.4 Оплата праці. Режим праці
та відпочинку Колективного договору в наступній редакції:

2.4.3.2. Надавати працівникам відпустку без збереження заробітної 
плати за згодою сторін із будь-яких причин на термін, обумовлений угодою 
між працівником та адміністрацією 25 ГБО , але не більше 15 календарних 
днів на рік відповідно до ст.26 розділу 6 Закону України „Про відпустки”.

У разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно 
до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" термін 
перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину 
не включається у загальний термін, встановлений частиною першою цієї
статті.

Директор 25 гарнізонного будинку 
о Л і т т е п т  ? э

Уповноважений від трудового 
колективу 25 ГБО


