
 

Виконавчий комітет Первомайської міської ради 

Відділ освіти 

 

НАКАЗ 

  19.03.2021                                                                                                     № 80 

м. Первомайський 

 

Про організацію і проведення 

колективних переговорів та 

укладання Угоди на 2021-2025 рр. 

          

Згідно із Законом України «Про колективні договори і угоди» та 

письмовим повідомленням (лист №7 від 15 березня 2021 року) комітету 

Первомайської міської організації профспілки працівників освіти і науки 

України, з метою забезпечення соціального захисту найманих працівників,  

реалізації  їх професійних, трудових і соціально-економічних прав та гарантій,  

створення умов для підвищення ефективності роботи  трудових колективів 

установ і закладів освіти  міста  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Розпочати колективні переговори з укладання Угоди між  відділом освіти 

виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області та 

Первомайською міською організацією профспілки працівників освіти і науки 

України на 2021-2025 роки (далі-Угода).  

           з 22.03.2021 

2. Сформувати робочу комісію для ведення колективних переговорів  та  

розробки Угоди у складі 8 чоловік з рівним представництвом від сторін:   



найманих працівників ( згідно з рішенням міського комітету профспілки № 21  

від 15 березня  2021 р. )  та    засновника: 

– Садченко А.Р., начальник відділу освіти виконавчого комітету Первомайської 

міської ради Харківської області; 

– Косенко О.Л.,  бухгалтер розрахункового відділу ЦБ відділу освіти; 

–Чмуж Н.Ф., головний економіст ЦБ відділу освіти; 

–Петруніна І.В., спеціаліст з ОП відділу освіти; 

–Ковалик О.Б., голова  МК профспілки; 

–Шестопалова А.Л., голова ППК КЗ «Первомайський ліцей №6 Первомайської 

міської ради Харківської області». 

–Колісниченко Н.В., голова ППК закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №10 

«Ромашка» Первомайської міської ради Харківської області;  

–Білецька О.Л., голова ППК КЗ «Первомайський ліцей №7 Первомайської 

міської ради Харківської області».  

3.Підготовлений робочою комісією проект Угоди винести на обговорення 

сторін. 

     до 20 травня  2021 року 

4. Провести конференцію представників трудових колективів                                       

(представництво – 1 делегат від 10 працівників)  

   червень 2021 року 

5. Керівникам відділів надавати членам робочої комісії наявну в них 

інформацію, необхідну для ведення колективних переговорів  та розробки 

проекту Угоди.            

6. Забезпечити облаштованим приміщенням для проведення засідань робочої 

комісії та для проведення у неробочий час нарад та зборів працівників, їх     

представників  для обговорення проекту Угоди й формування вимог та   

пропозицій. 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Начальник відділу освіти                                           Аліна САДЧЕНКО 



Погоджено з МК профспілки                                     Голова МК профспілки 

_____ березня  2021 року                                            _______ Олена КОВАЛИК 

 

 

 

 

С  К  Л  А Д 

спільної робочої комісії для ведення колективних переговорів 

з розробки проекту  Угоди між відділом освіти 

виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області 

та Первомайською міською  організацією профспілки 

працівників освіти і науки України  на 2021-2025 роки 

 

1. Співголова комісії, засновник 

Садченко А.Р., начальник відділу освіти виконавчого комітету 

Первомайської   міської ради Харківської області.  

2. Співголова комісії від МК профспілки 

Ковалик О.Б., голова комітету Первомайської  міської організації  

профспілки     працівників освіти і науки України. 

   

 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ ВІД ЗАСНОВНИКА, ВІДДІЛУ ОСВІТИ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  У СКЛАДІ 3-Х ОСІБ: 

1. Косенко О.Л.,  бухгалтер розрахункового відділу ЦБ відділу освіти; 

2. Чмуж Н.Ф., економіст ЦБ відділу освіти; 

3. Петруніна І.В., спеціаліст з ОП відділу освіти.  

 

 



ЧЛЕНИ КОМІСІЇ ВІД ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПРОФСПІЛКИ  ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ У СКЛАДІ 

3-х ОСІБ: 

 

1. Колісниченко Н.В., голова ППК  закладу дошкільної освіти (ясла – садок) 

№10 «Ромашка» Первомайської міської ради Харківської області.  

2. Шестопалова А.Л., голова ППК КЗ «Первомайський ліцей №6 

Первомайської міської ради Харківської області». 

3. Білецька О.Л., голова ППК КЗ «Первомайський ліцей №7 Первомайської 

міської ради Харківської області».  

 

 

 

З наказом ознайомлені: 

______________О.Л. Косенко  

______________ Н.Ф. Чмуж  

______________І. В. Петруніна  

______________О.Б. Ковалик  

______________ А.Л. Шестопалова  

______________ Н.В. Колісниченко  

______________ О.Л. Білецька  

 

 

 

 

 


