
 

Нововодолазький ліцей №1 

Нововодолазької селищної ради Харківської області 

 

НАКАЗ  

 

30.08.2019                                    Нова Водолага                                       № 198 
 

Про організацію та проведення  

колективних переговорів про укладення  

Колективного договору між адміністрацією  

Нововодолазького ліцею №1 

Нововодолазької селищної ради  

Харківської області  

та первинною профспілковою організацією  

працівників закладу загальної середньої освіти 

 

 

 

Керуючись ст.3, 4 Закону України «Про колективні договори і угоди»,                    

ст. 12, 14, 247 КЗпПУ та письмовим повідомленням голови профспілкового 

комітету первинної профспілкової організації профспілки Нововодолазького 

ліцею №1 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Розпочати колективні переговори з первинною профспілковою 

організацією працівників Нововодолазького ліцею №1 про укладення 

Колективного договору між адміністрацією Нововодолазького ліцею №1 

Нововодолазької селищної ради Харківської області та первинною 

профспілковою організацією працівників закладу загальної середньої освіти. 

2. Сформувати робочу комісію для ведення колективних переговорів з 

розробки Колективного договору між адміністрацією Нововодолазького ліцею 

№1 Нововодолазької селищної ради Харківської області та первинною 

профспілковою організацією працівників закладу загальної середньої освіти у 

кількості 6 чоловік з рівним представництвом сторін, а саме: 



- Коваленко О.В., директор ліцею; 

- Тиндик О.О., заступник директора з навчальної роботи, відповідальна 

за охорону праці; 

- Коваль О.В., заступник директора з виховної роботи; 

- Шиленко О.М., голова профспілкової організації; 

- Скриннікова О.А., учитель біології, член ПК; 

-    Груба В.В., учитель української мови та літератури, член ПК. 

3. Визначити: 

3.1. Місцем проведення засідання робочої комісії профспілкову кімнату. 

3.2. Днем засідання робочої комісії, як правило, кожний четвер місяця. 

4. Перше засідання робочої комісії провести 02.09.2019 з таким порядком 

денним: 

- обрання голови комісії і його заступника; 

- затвердження порядку засідань робочої комісії; 

- затвердження структури проекту колективного договору; 

- затвердження графіка розробки розділів проекту колективного договору. 

5. Надати членам робочої комісії від профспілкової сторони інформацію, 

необхідну для ведення колективних переговорів і розробки проекту 

Колективного договору. 

6. Заступнику директора з навчальної роботи О.О.Тиндик організувати 

організаційне і матеріально-технічне забезпечення засідань робочої комісії. 

7. Підготовлений робочою комісією проект Колективного договору 

винести на обговорення сторін колективних переговорів. 

До 28.11.2019 

8. Провести загальні збори трудового колективу. 

29.11.2019 

 

Директор ліцею                                                                                  О.В.Коваленко 

 

 

Погоджено із профспілковим комітетом: 

 

Голова ПК                  О.М.Шиленко 



З наказом від 30.08.2019 № 198 ознайомлені: 

 

Тиндик О.О. 

Коваль О.В.  

Шиленко О.М. 

Скриннікова О.А. 

Груба В.В.  

 


