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10.09.2021                                                                                                             № 81 

 

 

Про організацію і проведення колективних 

переговорів та укладення колективного 

договору на 2021 – 2025 роки 

  

 

  Згідно із Законом України «Про колективні договори і угоди»                           

та письмовим повідомленням голови Індустріальної районної організації 

профспілки працівників освіти і науки України щодо Постанови Президії 

Індустріального районного комітету профспілки працівників освіти і науки 

України № 01-21/23 від 08.09.2021  

  

НАКАЗУЮ: 

  

1. Розпочати колективні переговори щодо укладення колективного 

договору  на 2021-2025 роки. 

2. Сформувати робочу комісію для ведення переговорів щодо розробки 

колективного договору у складі 6 осіб із рівним представництвом від сторін: 

- від профспілкової сторони (згідно з рішенням президії Індустріальної 

районної організації профспілки працівників освіти і науки України  

від 26.08.2021 № П-20-6): 

Жадько Г.М. – голова  Індустріальної районної організації профспілки 

працівників освіти і науки України; 

Височан О.П. – заступник голови Індустріальної районної організації 

профспілки працівників освіти і науки України, вчитель ХЗОШ № 113; 

Казакова Л.І. – голова комісії з соціально-економічного захисту 

Індустріальної районної організації профспілки працівників освіти і науки 

України, вчитель ХГ № 163. 

- від Управління освіти: 

Збицька О.Л. - начальник Управління освіти адміністрації Індустріального 

району Харківської міської ради; 
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Грицун Н.О. – заступник начальника Управління освіти адміністрації 

Індустріального району Харківської міської ради; 

Дідур Н.Д. – головний спеціаліст Управління освіти адміністрації 

Індустріального району Харківської міської ради; 

3. Визначити: 

3.1 Місцем проведення засідання робочої комісії – актова зала Управління 

освіти. 

3.2 Днем засідання робочої комісії, як правило, кожної  середи. 

4. Перше засідання робочої комісії провести 15.09.2021 з таким порядком 

денним: 

- обрання голови комісії і його заступника; 

- затвердження порядку (регламенту) засідань робочої комісії; 

- затвердження структури проєкту колективного договору; 

- затвердження графіка розробки розділів проєкту колективного договору. 

5. Підготовлений робочою комісією проєкт колективного договору винести 

на обговорення сторін переговорів до 29.10.2021. 

6. Тиражувати проєкт колективного договору у кількості 4 примірників. 

7. Провести  розширене засідання районного комітету Індустріальної 

районної організації профспілки працівників освіти і науки України 16.11.2021. 

8. Керівникам структурних підрозділів Управління освіти адміністрації 

Індустріального району Харківської міської ради надавати членам робочої 

комісії від працівників наявну в них інформацію, необхідну для ведення 

колективних переговорів та розробки проекту колективного договору.  

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

  

 

Начальник Управління освіти                                                          О.Л. ЗБИЦЬКА 

 

Дідур            Грицун 

 

Погоджено з Індустріальною районною  

організацією профспілки працівників  

освіти і науки України 

_____________________   Г.М. Жадько 

___________________2021 

 

З наказом ознайомлені: 

№ 

з.п. 

Назва посади П.І.Б. Підпис Дата 

ознайомлення 

1. Заступник начальника Управління освіти Грицун Н.О.   

2. Головний спеціаліст Управління освіти  Дідур Н.Д.   

3. Голова Індустріальної районної 

організації профспілки працівників 

освіти і науки України 

Жадько Г.М.   

           


