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В. ТУРОК



Зміни до колективного договору на 2016-2021 роки 
управління соціального захисту населення 

Рахівської районної державної адміністрації.

"І жовтня 2019р. м. Рахів

. У Розділі V Трудові відносини п. 5.2 викласти в такій редакції:
Розпорядок робочого дня управління в понеділок, вівторок, середу, 

четвер -  з 8.30 до 17.30 год., у п ’ятницю -  з 8.30 до 16.15год., з перервою 
на обід з 12.00 до 12.45 год.».

У У додаток №1 до колективного договору « Правила внутрішнього 
службового розпорядку для працівників управління соціального захисту 
населення Рахівської райдержадміністрації» Розділ III Робочий час і 
його використання п.3.1 абзац 3 слова -  початок роботи-о 8.00 годині 
київського часу; - обідня перерва -  з 12.00 по 13.00 годину київського 
часу: - закінчення роботи -  о 17.00 годині київського часу Замінити 
словами < - понеділок, вівторок, середу, четвер -  з 8.30 до 17.30 год., у 
п'ятницю- з  8.30 до 16.15год., з перервою на обід з 12.00 до 12.45 год.».

зміни колдоговору підписали

Від адміністрації: -* -я  в а  в • •  о во оВід профспілкової організації:

В .о, начальника управління
сшпального захисту населення *_» • • ••• райдержадміністрації

Боднар

Голова первинної профспілки 
управління соціального захисту 

населення Рахівської
аидержадміністрацн

Н.ТОМАШУК



ПРОТОКОЛ № 1
загальних зборів трулового колективу управління соціального захисту 

населення Рахівської районної державної адміністрації.

м. Рахів ЗО вересня 2019 року

Збори вела: голова профкому управління соціального захисту населення - 
Томашук Н.І.

Секретар -  Ключівський І.К.
Присутні: 37 членів профспілкової організації управління соціального

захисту населення Рахівської РДА

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Про внесення змін до Колективного договору управління 
соціального захисту населення Рахівської райдержадміністрації на 2016 -  
2021 роки.

СЛУХАЛИ:
Голову профкому -  Томашук Н.І. , яка повідомила про необхідність внесення 

змін до колективного договору управління в зв’язку з зміною розпорядку робочого 
дня відповідно до наказу начальника управління від 30.вересня.2019 року № 28/01- 
12 в понеділок, вівторок, середу, четвер -  з 8.30 до 17.30 год., у п’ятницю -  з 8.30 до 
16.15год., з перервою на обід з 12.00 до 12.45 год.

Виступили: Ключівський І.К. який наголосив, що також зміни потрібно 
внести в додаток № 1 колективного договору « Правила внутрішнього 
розпорядку»
Голосували: «За» - 37 чол.,

«Проти»- 0
«утримались» - 0

Постановили:
1. Внести зміни до колективного договору на 2016-202Іроки:

У Розділі V Трудові відносини п. 5.2 викласти в такій редакції:
«Розпорядок робочого дня управління в понеділок, вівторок, середу, четвер -  

з 8.30 до 17.30 год., у п’ятницю -  з 8.30 до 16.15год., з перервою на обід з 12.00 до 
12.45 год».

1. У додаток №1 до колективного договору « Правила внутрішнього 
службового розпорядку для працівників управління соціального захисту населення 
Рахівської райдержадміністрації» Розділ III Робочий час і його використання п.3.1 
абзац 3 слова -  початок роботи-о 8.00 годині київського часу; - обідня перерва -  з 
12.00 по 13.00 годину київського часу; - закінчення роботи -  о 17.00 годині 

с^часу Замінити словами « - понеділок, вівторок, середу, четвер -  з 8.30 до 
’ятницю -  з 8.30 до 16.15год., з перервою на обід з 12.00 до 12.45 год»

Н. ТОМАШУК

І. КЛЮЧІВСЬКИЙ


