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В зв’язку з створенням нового структурного підрозділу Сектор
громадського харчування, внести наступні редакційні зміни до колективного
договору:
1. Розділ №3 додаток №2
Внести наступні зміни в перелік професій і тривалість відпусток
працівників підприємства: __ ___ ___________________________
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2. Розділ №3 додаток №2а
2.1. Виключити з Переліку професій і посад, яким встановлено
додаткову відпустку за ненормований робочий день посади: зав. їдальнею,
зав. виробництвом їдальні.
2.2. включити в Перелік професій і посад, яким встановлено додаткову
відпустку за ненормований робочий день посаду - Завідувач сектора
громадського харчування.
3. Розділ №3 додаток №17
3.1. виключити з п.5 «Режим роботи» структурний підрозділ їдальня;
3.2. включити в п.5 «Режим роботи» структурний підрозділ Сектор
громадського харчування з наступним режимом праці:
- Завідувач працює в одну зміну по 8 годин з 7:30 до 16:00 з перервою
на обід з 1 1:30 до 12:00. Вихідні дні: субота, неділя.
Кафе в АПК
- Кухари, кухонний робітник, офіціант, буфетник працюють по 8 годин
з 7:30 до 16:00 (перерва на обід 30 хвилин). Вихідні дні: субота, неділя.
Буфет в АПК
- Буфетники працюють в дві зміни по 12 годин цілодобово без вихідних
за поточним графіком:
1 зміна з 7:00 до 19:00
2 зміна з 19:00 до 7:00
4. Розділ №6 додаток №14
4.1. Виключити з п.Ю структурний підрозділ їдальня.
4.2. Включити в п.Ю структурний підрозділ Сектор громадського
харчування.
5. Розділ №6 додаток №29
Внести наступні зміни в Перелік робіт і професій працівників із шкідливими
умовами праці, що дають право на доплату за роботу у шкідливих умовах _ _
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Дані зміни вводяться в дію з 01.02.2020 р.

