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ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 

Основний текст договору
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

У пункті 1.1 текст « Сторонами колективного договору є:
-Бердичівська районна державна адміністрація, в особі голови районної 
державної адміністрації Яригіна Петра Івановича, який представляє інтереси 
Бердичівської районної державної адміністрації;
-колектив апарату, керівники структурних підрозділів Бердичівської районної 
державної адміністрації^ далі- трудовий колектив) , в особі голови первинної 
організації профспілки (далі-профспілка) районної державної адміністрації 
Лебедєвої Світлани Ярославівни» замінити наступним: «Сторонами
колективного договору є:
Бердичівська районна державна адміністрація, в особі голови районної 
державної адміністрації Димидюк Людмили Вікторівни, яка представляє 
інтереси Бердичівської районної державної адміністрації;
-колектив апарату, керівники структурних підрозділів Бердичівської районної 
державної адміністрації( далі- трудовий колектив) , в особі голови первинної 
організації профспілки (далі-профспілка) районної державної адміністрації 
Лебедєвої Світлани Ярославівни».

Розділ VII РОБОЧІЙ ЧАС ТА ВІДПОЧИНОК
Пункт 7.1 викласти у такій редакції:
Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на 

тиждень.
У райдержадміністрації, встановлено п’ятиденний робочий тиждень із 

тривалістю роботи по днях:
- понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця - по 8 годин з 8 години ЗО 

хвилин до 17 години ЗО хвилин;
- перерва для обіду з 13 години 00 хвилин до 14 години 00 хвилин
- вихідні дні - субота і неділя.
У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та 

особливостями роботи у райдержадміністрації (його структурних підрозділах), 
може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про 
працю.

Перерва для відпочинку не включається в робочий час, і державний 
службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може 
відлучатися з місця роботи.
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Зміни
і

доповнення до договору підписали:

Від адміністрації —

Г олова

Від
первинної організації профспілки 

районної державної адміністрації —
Голова первинної організації профспілки

_________
С.Я. Лебефцва




