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Апостолівському міському голові

Т

нтгмо с.к

Про повідомну реєстрацію
доповнень до колективною
договору

кзк

««Апешолшський міський Ьудииьк культури «Сучасник» просингадь
ииьи повідомну реєстрацію колективною договору комунального
,
заг дд культури кАпостодіьськии міський Будинок культури «Сучасник» кд
2020
роки
Надаємо згоду на вирито нешш тексьу колекгивншо договору на
Мммм.» сайт] Аппстплівськот шсьиоа ради

долщок

арк

в

,и примірниках.

в.о. директора кзк «Апосютвський
ивк «Сучасник»»

Пи першому

питанню слухми:

Виступ в.о.директора
В.Г.Шгефан.

кзк «Апостолівський мвк

«Сучасник»»

ПОСТАНОВИЛИ:

ВГ. * в.о.дирєктора закладу
Сі.-кретин зборів * Кирикович 1.В.- художнього керівника закладу.
(К)]ЦПИ шловою зборів Штефан

ГОЛОСУВАЛИ: «За» , одноголосно
«Проти»

- ні.

«Утрииались» > пі.
По другому питанню СЛУХАЛИ:
колективного договору кзк «Апсстплівський мвк
часниют між адмінштрацією 18 трудовим колективом на 20204022
роки ,шнокшш В.Г.Штсфап,

ім. М проєкт)

щ

ГІОГТАНОВИЛИ: прийняти колективний договір КЗК «(Апостолівський
МБК ищчосник» між адміністрацією та ірудпвим колективом на 2020-

1022 нкн
і

ГОЛОСУ БАЛ и: «32» . одноголосно.
«Проти» - ні.
«Утримапись» - ні.

ім цшґьому питанню слух/ши:
Вибири упопноваэксниго представника трудового колективу
пнщ нннн: Кириконнч ів,, Плющ м.м., Ковалевська 1.м.

ішсгмювили: обрати уповноваженим
|. темпів; ,І

представником трудового
[рт-і) (]ПЕКСЗНдрівнуйшшОСпа вашему.

н.. чеґвертоиу пиґинню слухіхли:
Штефан В.Г. , в о днреп ора стосовно виборів робочої комісії з контролю
хв виконанням колективного договору.

посиновил

обрати робочу комісію : таким сшадом:
Ви а'шіністраніі * в.о.:іиректора Штефан Валентина Григорівна
нм крупного колективу:
.

Уповноважений представник Трудового колективу закладу Лакіс
ірина Олександрівна - завгосн заклад)/4

іЧ

ГОЛОСУВАЛИ: «За» > одноголосно.
«Проти» - ні
«Утримались»
20.

- ні.

Голова коміс із організаційних питань * Кириковнч Ірина
Вікторівна, художній керівник закладу.

ГОЛОСУВАЛИ:

««За»

- пішки опасно
«Проти» > ні.

нУ'фимались» - ні.
ы

[

мова комісії 3 охорони праці та :доровЧі чпснів трудового

нок-к ищу
закладу.

*

Свнриденко Опсг Вменгнновнч, електроосвітлювач

голосумли: «За» - одноголосно.
«Проти» - ні.
«у іримапись»

2?

- ні.

Голова комшії по захисту трудових, соціально-економічних
прав іншресш працюючих Ковалевська Тетяна Микола“ на.
!

чзргппп

каппи).

,

1'().'1()СУВАЛИ: «За» , одноголосно.
«Проі и» . ні.

««Утрниались» - ні.
134

Голова комісії з культурно-масовоїроботи * Попович Галина
Іванівна, костюмєр закладу та Пащенко Тетяна Андріївна. художник
км;

и

х .

гольсушлш

««За»

' одноголосно.
- ні.

«Проти»
«Утримались»

- Ні.

Секретар дборів:
В.о.дирсктора

:

НАШ/ІС

иро повідомиу

рвтряпію колективною договору

Зареєстровано Виконавчий комітет Апостолівської міської ради
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«
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»7»»ш»с»»,-»врни»», »»»»
»»»» падвнилшппитшки' шыыш гривашсті. Нсиожспсрсиишувяти
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Ншдиши прщшпикшм »» сухшйинми »»бспвшмщи »» »
Гпжшшям поюпжєниям »» кержвиикпм »»»»щу вщпусґку бе: эбгрижєиии шрпбіто» пипи
шпачунпщ

зи

»сри»»»»»»»

».і,»»»»»с»к»

тянмкшш

»о

»»

»»)

»

»»»»

»5

»».»ешрни», »»»»в

»»»

р»»

Пилииитн І-ишпчгиим ыконодавстмтм юмор» »» Нрашяиі »»»». »»»» бмжлннш.
»»»»
»:»»»»о».с»» :» :ши
»»»,»шшм» »»»,»нущм» де» !бсрежєнпя заробивши »»»ши
» »5

»»»» ґериін.
кат-ты»
: »ь Забехнєчиш »»»».н» п»:»»»»»»мо»ц»»»»ос»» жшок

»»и»

»»»».»»»»»»»

шварити уми...»

»»»»

»»»»ац

.»»»»».»»»с»».»»»»»»».птосынп».

змісти-піп»
шипи

ммм

»

б

дпзвшяпи

чпюиіыи

пмнобпи'мкичи.

штатом!!!

»»»...»

»»»»»»»»»

праці

штани» »»».»м» праці
Приміток. трудовим кыть-пм»

чоловіки». »»»»с.
жіикш чцшпшкдм зшйснюииґи »»»»м.»
»»

»

имшиипсн

»»»»0»

»

»»»»»»»»»»»»

»»»»,ющм» при

тпбпв »»»» »жп»

»р»,

»» »»»»ыш»

»»»»»»»»»»»»»;»

кшпфмиц

»»

»»
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ыміншґрацж прудвиих »» функ“ анальних пбов'и »» и'
, »,»тснюит котрому» »» виконаним шбон'яхапь цьош рони,» своєчасних») вищим
миті!» »» »»»»допи» мижм. иидшмш наш»». »»»ю прийниґгп »»»» шення, шипшини» »»
вино-линк» »» Шнайомлсння » Ними припинити:
»»»»»»» »»»»пш. мм» рсжішіп »»»»аш
»» чинною
»»»» є»»...шш
>
ншшши пшшвиипам викопним) різни) »»»»амом »»
»»»,
типам ммм»
шкппшшиствд У ра» пару нання »» гр. »»»»и» »»рщ» »»рцшшшм »»
» »- »»»ви» "шинах.
»»»»»»і»»»с»ри»»»»»о
»»
оргшшмн штампи»
»»»»:»»»»»»»»»»»»»»,» відносним
-

»

»

н

ш:

53 Броштені виконком; Аншючівськш моими рыи нинами нршцшникам
сдчи
ппишкв ш ищащчнпі иишцш мробупюі т .н ронрнмиоы листи Анысмоыиии нрн
Нашими!“ .ир ирнн' гвкцшгжіші и» виплвтиздробнптплат
обои'иткш.
5 4. Нідниюпшшхвти нинннн на щити поп'ящш , ннкнннниин с.нибнищ

нш н.р. инши
55 ()ннш вати рпбшу ) ІІ:-мий »нн Піывиншнпяи
Шили) ) за кожну нмии) робот н шчпип час Штатив:
на

мини

нн год/р

тд.

ш'шннш шрифти стихи

рази-ря Оним ) шаначенпщ
им, шґшчжпщя ) ппниійпому смтковий
>
день. 1. ню чинною
нрнкнннтьєи за шини. крим-ш відприш-окші

Ршбтц ; нвитионни

чакополшипка.

пп оморпвпсиня тд маівршхыю! .Юкшиши для
нитнни
Ппщшниюм заміну на пшс'гпиі пнсш ти Крыищ
вирнненни сцинмьнцн-ннбуювик
ниро ннннщ прынвникпм державних
Мини-рт Укрннци нїл нпчшш р М,
“неральної ,юнниши .ш
кощпыьннх мцбних закладів нннними и.! аздцрошсння ш
«Про
УкраШи
м.:мур » нм и уру ши
нирішшши смпшыш-побушинх нитннь» ш Закону
року гт. 2ч н. (долин»:
псци'чисґ)
57 іонниини випити виконком.» .мшыошмькш мішмоґ рыи має
ин..»
нини
';
рім-ниншинмр н, штриикм ннн Нсвитату хврабпшп шині. икщп нс шшюви
ндо вин бжштщрп-Кш .- мизи

56 '],пйспюмти вишиту дшшиоги

М

»

маг.

шо

[Ірмсщипик прудоишп кшшшивр юбпд'ицпми

машини-н ннрин ирнгрнни та дтимшшш ,пючю пориптнвннх вкпв н пиш
опыт праш. 'ш нрниннню вшпатю ,ннюиын , рнн щмчясопш пси'рапсыапшсґм
,

...,шусинм юшо

РОБДІЛЬ

Умови 'гА охогош

шми

праш нв
Спюрґння 5: юним умом нриш . обов'язки“ ммїиістрш .иии нргрищг иювизасобів
05 питання. нннщ
рнбо-нм місцямбешеку Іґмюлш Мних ропешв мєхинішіи,
срынирннпнбутнрм
нормы ивпии
шрам шищ иінмншишь
ннрнанищм ити
Д,!и
ннинннини
нраніи
пт функцій
Шин охорони прпш. Закону Укрш'ии «Про шхери

ш

Юті

.рянінюаныщгщи:
Забанити иикшшшя

нкшпчекших 'шмыш н.а.н» ,пюяшснпя ши пишних
н.,шннси )! шнумщшо ршпи
норманами ванны .нннн Нршн ы внрпбничотк.спыопиша.
прпфесійьшю
мини прын. мнпбпшши рининкнн ннрнни. чпш трнишнннн.

м

жнииорюнаиии

аварии | шишка“

1

лип тк .! 55.

Забсшсчигн "митників.жьпрашотть арнаны нм.. пн н «пбщмшпмилн
и
щсцбаип ш. шпи- туш.
гнщшлинм .ннннин.
]щкушж мнннн
(дь-НЦ»

ш

тонши нроьидннни яюпсршшюш ши час нриннлпи м роднм
ш
щмц рнииш мы.»
н
перш ннннн (при! н и.“ т,,ниш ліи мшсп шк. мн ммпичних лиш
ири смог-кисти,» прощин н Ішвшнпикохч неріндичпшо чи,:ичпоіошяяль,
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.бсрнши н иии серв: ны заробпок и» ищирннеиии час проходження медичною
н

ч

ан

ы

.

ат.,н

дю
як шубс нрринсиии
Вищою нрин-ииииа нід птхшмсшп м:,чичіюш .ншн рнщннмми
хкедичнот
игры) бек
шугюиы дисципшыи Якщо чшєшіипикухиллши ылпрохпджєюш
вишли
нпишмкихнш . н. ши ж:.»вшнщи и' робпгнбсє ;бсрежшми ннмн
нє ІІпншппика, ним та станом ыоппи'х, иіднамшпло медицини иншими Пац-мі):
нн ґери' . пкмцпий »
ншнни ннннн. робиш. керівник повинен нерерши ин тшіх работу
»нннчнни» ник «піду. нрн псибхідшмі шшюииги снирмсшп'х рнннни ,н-нш
шипрпфгшпішошмшдш шкшюшипвп
ота! увєпипам-шипипршиининвпоотмхш шоп
и
ьь [ифцриуквш ррншнннн рн “ пр' ... . три-пн , сфсш вхорппи прщп мни
чакнпшцнснп «марками нрнн.
иннмиіи
н7 Щюипппи сменит рншн ,мнн. ы мсш нєинн иґщасппк
яитшиня
асниррна
!цбппсчши
Нрофштйпих щмнрювипь нрнніиниин» закладу
»шоши рушила причин
'шппоцпнов' .их кошики п пктмчушиь ныншннн нинннн
упав
Нсшпшпш инпздм т нринцмни » М швиічя ш, Ішримишпщ ити нмыршщ щит
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нрщ "шипшини такти).

ш

Цплдшк під,
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