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Про внесення змін та доповнень до
колективної угоди між відділом
освіти виконавчого комітету
Гребінківської міської ради та
Територіально організацією
профспілки працівників освіти і науки
на 2018-2022 роки

Керуючись підпунктом 9 пункту б частини першої статті 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про
колективні договори і угоди», відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 13.02.2013 № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих
(міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» (зі змінами),
розглянувши лист відділу освіти виконавчого комітету Гребінківської міської
ради 18.02.2021 № 01-07/148, виконавчий комітет Гребінківської міської ради

ВИРІШИВ:
1. Відповідно до конференції Гребінківської районної організації

Профспілки працівників освіти і науки (протокол № 1 від 01.12.2020) змінити
повну назву Профспілки на: Територіальна організація Профспілки
працівників освіти і науки у Гребінківській міській територіальній громаді та
визначити скорочену назву ТО ППОіНУ у Гребінківській міській ТГ.

2. Внести зміни до розділу 6 пункту 6.5: «Відповідно до статті 115
КЗпП (зі змінами і доповненнями) заробітну плату виплачувати працівникам
освіти регулярно в робочі дні, в такі строки: аванс – 14 числа, остаточний
розрахунок проводиться 29 числа. Але не рідше двох разів на місяць через
проміжок часу, що не перевищує шістнадцять календарних днів і не пізніше 7
днів закінчення періоду, за який здійснюється виплата (Закон України від
23.09.2010 року № 2559-ІV «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо термінів виплати заробітної плати»). У разі коли день виплати
заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем,
заробітна плата виплачується напередодні» та викласти в новій редакції, а
саме:



«Відповідно до статті 115 КЗпП (зі змінами і доповненнями) заробітну
плату виплачувати працівникам освіти регулярно в робочі дні, в такі строки:
заробітну плату за першу половину місяця – 21 числа поточного місяця, а
другу половину - 6 числа, наступного за місяцем, за який нараховується
виплата. Але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не
перевищує шістнадцять календарних днів і не пізніше 7 днів закінчення
періоду, за який здійснюється виплата (Закон України від 23.09.2010 року №
2559-ІV «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
термінів виплати заробітної плати»). У разі коли день виплати заробітної
плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата
виплачується напередодні».

3. Внести в реєстр колективних договорів, змін та доповнень до них
запис про зміну та доповнення до колективної угоди між відділом освіти
виконавчого комітету Гребінківської міської ради та Територіальною
організацією профспілки працівників освіти і науки на 2018-2022 роки.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Волошина В.А.

Міський голова В.Колісніченко


