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Про повідомну реєстрацію
змін та доповнень до
колективного договору
На Ваш лист від 03.02.2021 року № 5 Пологівська міська рада повідомляє,
що зміни та доповнення до колективного договору між адміністрацією та
профспілковим комітетом КДНЗ ясла-садок № 6 «Казка» Пологівської міської
ради зареєстровані 10.02.2021 року за № 46.

Міський голова

Іван Яланський 0504540657

Юрій КОНОВАЛЕНКО

Схвалено на зборах
трудового колективу
протокол №4
від «_27»липня 2020 р.

Зміни та доповнення до
КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

між адміністрацією та профспілковим комітетом
комунального дошкільного навчального закладу
я-с №6 «Казка» ПМР на 2020-2024 роки

Витяг з протоколу №4
загальних зборів профспілкової організації
КДНЗ я-с №6 «Казка» ПМР на 2020-2024 р.від 27.07.2020року.

Черга денна
1. Про внесення змін до колективного договору між адміністрацією та
профспілковим комітетом

Слухали: Євус І.Л., завідувача ясел-садка, про внесення змін та доповнень до
колективного договору на 2020-2024 рік:
З метою забезпечення максимальної ефективності використання та економії
бюджетних коштів, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівлі товарів,
робіт та послуг, відповідно до ч.1,2 ст.11 Закону України «Про публічні
закупівлі», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі від
30.03.2016 року №557 «Про затвердження Примірного положення про
тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)», керуючись п.20. ч.4 ст.42
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
та на виконання
ч.І ст.11 Закону України «Про внесення змін доЗакону
України» Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчаих актів
України щодо вдосконалення публічних закупівель», у зв’язку з відсутністю
у штатному розписі окремої посади з функціями уповноваженої особи,
згідно статті 105 Кодексу Законів про працю України та з метою організації й
проведення процедур закупівель/спрощених закупівель на головного
бухгалтера з квітня місяця покладено функції уповноваженої особи за
організацію та проведення закупівель/спрощених закупівель.Згідно цього
головний бухгалтер : планує закупівлі, складає та затверджує річний план
закупівель;здійснює вибір процедури закупівлі; проводить процедури
закупівель.Крім цього на нього покладені функції:-забезпечення рівних умов
для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;забезпечення
складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань
публічних закупівель визначених Законом про публічні закупівлі ( у новій
редакції);3дійснення інших дій передбачених Законом «Про публічні
закупівлі» .В зв’язку з цим за здійснення додаткової до основних посадових
обов’язків роботи з організації та проведення закупівель з урахуванням рівня
навантаження , кількості процедур закупівель, а також витраченого часу на їх
проведення та виконаної роботи необхідно здійснювати щомісячну доплату
уповноваженій особі
в межах 30% від посадового окладу головного
бухгалтера.

Ухвалили:

Затвердити зміни і доповнення до колективного договору до розділу VI
стор. 18 пунктом 6.1.24 «Оплата праці» п.6.1.24. стор. 18 :
-здійснювати щомісячну доплату уповноваженій особі в межах 30% від
посадового окладу головного бухгалтера за здійснення додаткової до
основних посадових обов’язків роботи з організації та проведення закупівель
від посадового окладу головного бухгалтера з 01 серпня 2020 року.

Голова зборів:

В.О.Щеннікова

Секретар:

Л.М.Скобєлєва

-з Розділ VI «Оплата праці» п.6.1.24. стор.18 :
З метою організації й проведення процедур закупівель/спрощених
закупівель за здійснення додаткової до основних посадових обов’язків
роботи з організації та проведення закупівель з урахуванням рівня
навантаження , кількості процедур закупівель, а також витраченого часу на їх
проведення та виконаної роботи здійснювати щомісячну доплату
уповноваженій особі в межах 30% від посадового окладу головного
бухгалтера з 01 серпня 2020 року.

Завідувач КДНЗ я-с №6 «Казка» ПМР

Голова профспілкового

