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l. Пункт 9.6.2. Роздiлу 9 <У сферi нормування та оплати працi> викласти в редакцii
тшtого змiсту:

Установити новий перелiк посад працiвникiв апарату управлiння.ЩП кВолиньвугiлля> з
ненор\tованим робочим днем та тривалiсть додатковоi вiдпустки за ненормовarний робочий депь
f.l:aToK Nq 8).

}'становити новий перелiк посад працiвникiв. яким надасться право на щорiчнi додатковi
;::п\стки за особливий характер працi (Додаток Jф 15).
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Додаток Ns 8

до Колективного договору
.ЩП <Волиньвугiлля>

(в релакчii 2014 року)

пврЕ.шIк
посад працiвникiв апаратi, t,поilвпillня ДI <Волиньвугiлля)

з ненормоваНим робочлIМ днеIrI ,: :l .-;1IlBaJIicтb додатковоi вiдпустки
за ненормоtlaTll; ii tri;(iс.rий день

Посада

l. Ген

2. !иректор технiчний -перпIий заст\,Iн}Iк

помiчники ген

Го-повний б

Засц,пники головного б

Застr'пники :и технlчноiю

9. Го-rовний технолог

Тривалiсть додатковоi
вiдпустки (календарнi днi

Завiлъач Нововолинськоi xilrr .п

- i. Провi:ний юрискон

Т.в.о.генерального директора Голова профспiлкового Ko}tiтeтy
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пЕрЕлIк
посад працiвникiв, яким надаеться право

на щорiчнi додатковi вiдпустки за особливий характер працi

ii головко

Додаток Л! l j
до Колективного договор)

.ЩП кВолиньвугiлля>;
(в релакuii 20l4 року]

го KoMiTeTy

ргiir ГНАТЮК

Т. в.о. ге нерал ьного директора
,ЩП <<Воли н ьвчrlлля>>

головнi економiсти

Головний
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вЕтtr з протоколуль 5

].сЬЕ Еfl профспiлкового KoMiTeTy
.IП <Bo.r ппьвJrгiлля)>

вiд 10.05.2022 рокуПoprroK деrrнпй

Прийняггя змiв та Joп(r.EeEb :о Коrеr-тшвого договору .ЩП <Волиньвугiлля> в редакцii
2014 року.
Присlтнi: Гнатюх ГJL Ьй ОЯ- Пiц:ъ Н.У., Марчук Н.е., Ковтун Н.В.

Слухали: Iнфорчап,ilо т_в-о_ гв8ераJьеого Jпpelстopa ДП кВолиньвугiл.гlя> Головка А.Р..
В зв'язк1, зi зкiваrс 1 сrрlтцрi aшарату управлiння держtlвного пiдприсмства

<Волиньв)тLuя)) з 0l .0220]: рц треба ввесги змiни та доповнення у пункг 9.6.2. Розлi;ry 9 кУ
сферi норьryъаняя та oIL:aTE прlrЬ Коsгвяого договору,ЩП <Волиньвугiлля> в редакцii 2014
року, змiнитп Додаток }Ё t (Птетiл IюФr працЬникiв апараry управлiшrя .ЩП кВолиньвугiлля>
з ненормовarним робо.ml ..ще!{ та трЕватiсгь додатковоТ вiдпустки за ненормоваЕий робочий
деЕь) та доповнитп ,Щодагком }Ё 15 (Переft посад працiвникiв, яких надаеться прlво на щорiчнi
додатковi вiдпустки за особlшd хараrтер прашi).

постановили:
Змiни та доповнення до колекгrвЕоп) договору,ЩП <Волиньвугiлля>r в редакцii 2014 р. -

Голосували - одноголосно.

Голова профспi.]кового Ko}tiтeт-r-
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