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протокол лъ

зборiв трудовоfо колективу

щастинськоi районноi рали Луганськоi областi

l3.12.2O2i. р. смт Новоайдар

за списком представникiв трудового колективу: l5 чол,

Присугнi на зборах: 15 чол.

Вiдсупri: немае.

Пplrcl,THi члени трудового колективу: Коробка о.о., Лiннiк Г.I., Свдокимова

З.О.. Kopo.rboBa M.I., TiToBa Л.I., Стрельченко I-1,B,, Суворова Т,М,, Трунякова

В.В.. Гречишкiн I.B., Косов B.l., Степанчук l.M., Сорока Д.I., Борзенко С.д.,

Крюков В.О., Валуйська Л.Г.

ПОРШОКДЕННИИ:

l. ОбраннЯ головИ та секретарЯ зборiв трулОвого колективу Щастинськоi

районноТ ради Луганськоi областi.

2. Про внесення змiн до колективного договору ЩастинськоТ районноi рали

Луганськоi областi (далi _ Колективний договiр районноi рали),

З першого питання порядку денного:

слухдли: Корольову M,I. - начальника вiддiлу аналiтичного забезпечення та

управ-liння комунальною власнiстю районноi рали, профорганiзатора первинноi

профспiлковоi органiзаuii, яка зазначила про необхiднiсть обрання голови та

секретарЯ зборiв трулОвого колектИву ЩастинсЬкоi районноi ради Луганськоi

областi.

виступиЛИ: TiToBa Л.I. - головний спецiалiст фiнансово-господарського

вiддiлу виконавчого апарату районноi ради, яка запропонувала обрати головою

зборiв трудового колективу Степанчук LM, - начальника фiнансово-

госпо.f,арського вiдпiлу, головного бухгалтера виконавчого апарату районноi

ра,f,и, а ceкpeTapel\t зборiв Трунякову В.В, - головного спецiалiста вiддiлу

органiзацiйного, юридичного та кадрового забезпечення виконавчого апарату

районноi рали.

}ТВАЛИЛИ:
l. Обрати головою зборiв трулового колективу Степанчук LM, - начальника

фiнансово-господарського вiлiлу, головного бухгалтера виконавчого апарату

районноi ради.
Голосували ( за ) - 15, < проти D - 0, ( утримались > - О,
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2. Обрати секретарем зборiв трулового колективу Тру,някову В,в, - головного

спецiа,riста вiддiлу органiзачiйного, юридичного та кадрового забезпечення

виконавчого апарату районноi ради.
Голосували (< за )) - l5, к проти ) - 0, ( утримались > - 0,

З .лрl,гого питання порядку денного:
слуьли: Суворову Т.м,, начальника вiддiлу орган iзачiйного, юридичного

та кадрового забезпечення виконавчого апарату районноi ради, яка повiдомила

про необхiднiсть внесення змiн до Колективного договору районноi ради на

пiдставi наказу MiHicTepcTBa розвитку економlки, торгlвлt та сlльського

господарства Украiни N9 609 вiд 23.03.202 l року <Про умови оплати працi

робiтникiв, зайнятих- обслуговуванням органiв виконавчоi влади, мiсцевого

са\tоврядуваНня та ТХ виконавчих органiв. органiв прокураlури, сулiв та iнших

органiв>, яким упорядковано мiсячнi оклади робiтникiв наскрiзних професiй,

зайнятих обслуговуванням органiв мiсцевого самоврядування та ix виконавчих

органiв та водiiв автотранспортних засобiв, зайнятих обслуговуванням органiв

мiсцевогО самоврядуваНня та iх виконавчих органiв,

виступили: свдокимова з.о., керуючий справами виконавчого апарату

районноi ради, яка запропонувirла викласти Додаток 1до Колективного

договор), районноi ради у наступнiй редакцii та зазначенi змiни ввести в дiю з

0l гр1,:ня 2021 року:

Додаток ЛЬ 1

до колективного договору
Щастинськоi районноi рали
ЛуганськоТ областi вiд 08,11,2021

1. схепrа посадових окладiв працiвникiв IllacTиHcbkoi районноi рали

JуганськоТ областi

Найлrенr,вання посади
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керiвника
Завiдувач госпо

мiсячний посадовий оклад, гривень

l5 520

Водiй

|2. l25
9700
7050
5з00
4400
4540
3696
з541
354l.:. )) Il l)1U ]L Il l IK c.l) )lч
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2. На:бавка за ранг

Ранг посаJовоТ особи мiсцевого
са}tоврядування

Розшliр надбавки. гривень

1 l000

2 900

з 800

.l 750

.5 700

6 650

,7 600

8 550

9 500

l0 450

ll 400

|2 350

lз 300

l4 250

l5 200

3. Надбавка за вислугу poKiB

Стаж с.:l1,;кбIt в органах мiсцевогО
са\lовDя-1\,вання

Розмiр надбавки (у вiдсотках до посадового
окладу з урахуванням надбавки за ранг)

понад 3 роки l0
понад 5 poKiB l5
пона: l0 poKiB 20

понад 15 poKiB 25

понад 20 poKiB 30
-- ]j,:- 

-] рОкlВ 40

}шллилИ: виlс-Iасти Додаток J\c l до колективного договору Щастинськоi

рйонноi ради Л},ганськоi областi вiд 08.I 1.202 l р, в запропонованiй релакчiI та

зir"ваченi змiни ввести в дiю з 01 грулня 2021 року.

Голосували (( за )) - l5. < проти ) - 0, ( утримались > - 0,

Го.rова зборiв

Секретар зборiв

IHHa СТЕПАНЧУК

Вiкторiя ТРУНЯКОВА

Ф,4
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у зв'язку з приведенням у вiлповiлнiсть до норм наказу
MiHicTepcTBa розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства
Украiни лъ б09 вiд 23.03.2021 року <Про умови оплати прачi робiтникiв,
зайнятих обслуговуванням органiв виконавчоТ влади, мiсцевого
самоврядування та ix виконавЧих органiв, органiВ прокуратури, судiв та
iнших органiв>> внесено насryпнi змiни до договору

.]o.raToK 1 до Колектrrвноfо договору
ре:а Kuii:

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Протокол загальних зборiв
Трудового колективу
ЩастинськоТ районноi рали
Л1 ганськоi'областi
вiл l3 грулня 2021 року Лл .U

раЙонноТ ради викласти у насryпнiй

Додаток NЪ l
до колективного договору
Щастинськоi районноi ради
ЛуганськоТ областi вiд 08. 1 l .2021

1. схема посадових окладiв працiвникiв Illастинськоi районноi рали
Луганськоi областi

Найменування посади

Го:rова
,пнllк го.-lови

Керr,ючий 9700

нача.rьнlrк 7050

го.rовний спецiалiст искон
lвника

_ il\ имlщень

Мiсячний посадовий окJlад, гривень

l5 520
l2 l25

2. Надбавка за ранг

l'allt l]tlcl, , , ]l! ]](rI () Розмiр налбавки, гривень

l000

900

800



_+ 750

700

6 650

7 600

8 550

9 500

l0 450

ll 400

1,2 350

lз 300

l4 250

l5 200

6

_i. Нэ_:бэвка за вrtслугч poKiB

fсlом Щастttнськоi Профорганiзатор
первинноi профспiлковоi органiзачiij .l lli

O.reHa коРоБкА

<<,|3 >> ?yt.,L 2021 р.

, ,,l)1 ,1Il:l\ \lI. - " ,l '

. : |.я

Розмiр надбавки (у вiдсотках до посадового
окладу з урахуванням надбавки за ранг)
l0
l5

-.1 20
25
30
40
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