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.Щоповпення
до Колективного договору

ефективноСтi управлiння, враховуючи складнiсть, вiдповiдальнiсть,
результати працi додаток 8.1 доповнити наступним текстом:

У разi вiдсутностi завiдувача центраJIьним складом
Грабовськот л.в. (вiдrryстка, хвороба), надбавку за високi
досягненнrI в працi в розмiрi 35оlо встановити Романченко Т.С., що
тимчасово виконуе обов'язки завiдувача центральним складом.

мiж адмiнiстрацiею
ВП <<Волиньвантажтранс)> ЩП <<Волиньвугiлля>>

та профспiлковим KoMiTeToM
в редакцii 2014 року

З метою забезпечення диференцiацiТ зарплати працiвникiв,

Голова профспiлки
ВП "Волиrrьвантажтранс''

.С. Романченко
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!П кВолиньвугiлля>

Головуючийз Романченко Т.С.
Присутнi члени профкому: CidopoBa Т.М., Боzdан О.А., flмumрук В.С.
Вiд адмiпiстрацii: Кондратюк О.М. - директор;

Голова профспiлки
ВП <Волиньванта}ктранс))

2022р. засiдання профкому
ВП <Волиньвантажтранс))

Шелемей Л.I. - головний бухгалтер;
Богдан С.В. - ст. iнспектор з кадрiв i спецроботи;
Голодюк Т.Г. - провiдний юрисконсульт;
Огороднiчий М.Р. - провiдний eKoHoMicT з планування,

органiзацii i нормування

ПОРЯДОКДЕННИЙ

1. .Щоповнення та змiни до колективного договору мiж адмiнiстрацiею
ВП <ВолиньвантажтраЕс) та профспiлковим KoMiTeToM.

Слчхали: провiдного eKoHoMicTa з планування, органiзацii i нормування
Огороднiчого М.Р,, який запропонував:
У зв'язку зi змiнами законодавства в сферi оплати працi з

метою забезпечення диференцiацii зарплати працiвникiв, ефективностi
управлiння, враховуючи складнiсть, вiдповiдальнiсть, результати працi
додаток 8.1 доповнити наступним текстом:

У разi вiдсутностi завiдувача центрirльним складом ГрабовськоТ Л.В
(вiдгryстка, хвороба), надбавку за високi досягнення в працi в розмiрi
З5о/о встановити Романченко Т.С., що тимчасово виконуе обов'язки
завiдувача центрirльним скJIадом.

Виступали: Карпук A.I., Тарасова Л.В., Богдан С.В., Романченко Т.С.

УХВАЛИЛИ:

Додаток 8.1 доповнити наступним текстом.

ГОЛОСУВАЛИ - одноголоспо.

Т.С. Ромапченко



Головуючий: Романченко Т.С.
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Голодюк_ Т.Г. - провiдний юрискоIrсульт;
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У разi вiдсутностi завiдувача центрiшьним складом ГрабовськоI Л.В(вiдпустка, хвороба), надбЬвку за виЬокi досягнення в працi в розмiрi35оlо встановити Романченко Т.С., що тимчасово виконуе обов'язкизавiдувача центрarльним складом.

Вистчпали: Карпук A.I., Тарасова Л.В., Богдан С.В., Романченко Т.С.

УХВАЛИЛИ:

З5О% встановити Романченко Т.С., що тимчасово викону€ обов'язкизавцувача центральним складом.

ГОЛОСУВАЛИ - одноголосно.
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