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Начальнику
Кiлiйського мiжрайонного
управлiння водного господарства

Просянику С.А.

УправлiннЯ соцiальногО захистУ населення Кiлiйськоi районноi.ДеР;ЖаВНОi аДМiНiСТРацii повiдомляе, '*о 
lо.rовнення до колективногоДоГОВорУ J\!6 вiд 28,01 ,2О2О року мiж адмiнiстрацiею й .rробспiлковимKoMiTeToM КiЛiйСЪКОГО МiЖРайОННОГо управлiння водного господарства, якийнаданий на повiдомнУ ресстрацiю п"Ъrо' 
"iд 25.06.2,02о ро*у м з82,Зapе|eсTpoвaнийЩ'uвнeсенийДopеесТpyГ€tлyЗeBих

(мi>lсгалузевих), ,.р"rоДБiй* угод, колективних договорiв, змiн iдоповнень до них, який буд. оприлюднений на офiцitй веб-сторiнцiкiлi,йськот районнот д"р*й.rот адмiнi.rр"чiт вiдповiдно до постановиКабiнетУ MiHicTpiB Украiни вiд lЗ лютого zоlЗ року йLiS uПро порядокповi,цомноi реестрацii г€LIIузевих (мiжгалУзевих) i територiальних угод,колектиВних догОворiВ (зi змiнами внесенимИ згiдно , .rо.ru"овою КабiнетуMiHicTpiB Украiни j\b768' вiд 21.08.201 9р.).

В.о. lначальника упра
соцiаtльного захисry н
райдержадмiнiстрацii

.Щейко Оксана
4-з8-72!,

В.Щ.Остапчук



Зшriни
та доповнення до

КОЛЕКТИВНОГО

договору

кIлlйського
МI}КРДЙОННОГО УПРЛВЛIННЯ

водного господлрствл

на 2020-2022 роки
Уповноваженi представники cTopiH:

вiд Кiлiйського мiжрайонного управлiння водного
господарства

i 
Кiцйь5ого мiжрайонного

t'B(rh нот6. гос подарства

С,А. Просяник

,,;;:: ,!{- ,, 
' 2020 року

вiд Профспiлки працiвникiв
Кiлiйського мiжрайоЕного управлiння
водного господарства

Голова профспiлкового
кiлiйського

Д.Д.Борщ

<</ ' рб 2020 року

KoMiTeTy

ЕрфеlФй
иjифА

Ресстрацiйний орган

Реестрацiйний номер /L вiд''/2 '' Р/ 2020 року
Керiвник рееструвального оргаЕу

(пiдпис) (п.r.Б.)



ПОГОДЖЕНО
Голова кiлiйського Мувг :ого МУВГ

Борщ Д.Д. Просяник
2020 року 2020 року

Змiни та доповнення
до колективного договору на 2020-2022 piK

РоздiЛ соцiальнi гарантii, пiльги та компенсацii

AdMiHicmpa цiя спiльно з профс пiл ко ю з о бо в'язу юmься :

Пункт 8.9
забезпечувати вiдпочинок працiвникiв Управлiння та ix членiв сiмей на базiвiдпочинку "придунаець" безкоштовним проживанням та компенсацiею 50%BapTocTi харчування iз 2О/о фонду профспiлки.
Проживанн,I на базi вiдпо"""*у кПридунаець) для працiвникiв Управлiння,ix членiв сiмей надавати безкоштовно, якi платять 2% внески у фонд профспiлки,вiдповiдно до поданих заяв.
fuя працiвникiв, що не

профспiлкового KoMiTeTy, оплата
здiйснюеться у розмiрi l00%.

платять профспiлковi внески 2% у фо"дза вiдпочинок на базi вiдпочинку <Приjу"чЪц"u
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Зrчliни
та доповнення до

КОЛЕКТИВНОГО

договору

КIЛIИСЬКОГО
МIЖРДЙОННОГО УПРЛВЛIННЯ

водного господлрствл

на 2020-2022 роки

Уповноваженi представники cTopiH:

вiд Кiлiйського мiжрайонного управлiння водного вiд Профспiлки працiвникiв
господарства Кiлiйського мiжрайонного управлiння

водного господарства

Голова профспiлково KoMlTeTy
кiлiйського

Д.Д.Борщ

Dб 2020 року

аасrzZ,l-SrLО-СО Ofr{JI

Реестрацiйний орган

Реестрачiйний номер ,l /" вiд" сИ " РУ 2020 року

(пiдпис) (п.I.Б.)

н-аk-ИИИ2-

мlжраионного
господарства



ПОГОДЖЕНО
кiлiйського Мувг iйського Мувг

Борщ Д.Д. С.А. Просяник
2020 року 2020 року

Змiни та доповнення
до колективного договору на 2020-2022 piK

Роздiл соцiальнi гарантiiо пiльги та компенсацii

Аdмiнiсmрацiя спiльно з профспiлко ю зо бов rязу 
ю mься :

Пункт 8.9
забезпечувати вiдпочинок працiвникiв Управлiння та ix членiв сiмей на базi

вiдпочинку "придунасць" безкоштовним проживанням та компенсацiею 50%
BapTocTi харчування iз 2Yо фондч профспiлки.

Проживання на базi вiдпочинку <Придунаець) для працiвникiв Управлiння,
ik членiВ сiмей надавати безкоштовно, якi платять 2о/о внески у фонд профспiлки,
вiдповiдно до поданих з€uIв.

!ля працiвникiв, щоtJля працiвникiв' що не платять профспiлковi внески 2% У фо"д
профспiЛковогО KoMiTeTy, оплата за вiдпочинок на базi вiдпочинку <Приду"аЪц"п
здiйснюеться у розмiрi 100%.
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<,dб>__Ц_2020 року

Кiлiйське мiжрайонне управлiння водног0 госпOдарства

витяг з протоколу
засиання профспiлкового KoMiTeTy

м. Кiлiя Jф

Були присутнi:

Порядок денний:
1. Внести змiни до колективного договору за2020-2022 рокп.

СЛУХАЛИ:
1. голову профспiлкового KoMiTeTy про внесення змiн до колективного

договору за 2020-2022 роки про роботу бази вiдпочинку кПридунаець)), виступив
голова профкому Борщ Д.Д.

ВисТУПИЛИ:
Члени профкому:

Кулмамадова Н.В. в
колективному договорi
безкоштовного проживання на базi вiдпочинку <Придунаець)>.

.Щане питання погоджено з адмiнiстрацiею Управлiння.
ПОСТАНОВИЛИ:
По пункту t внести змiни та доповнення до колективного договору на

2020-2022 роки.
Пункт 8.9
Забезпечувати вiдпочинок працiвникiв Управлiння та ix членiв сiмей на базi

вiдпочинку "Придунаець" безкоштовним проживаннrIм та компенсацiею 50%
BapTocTi харчування iз 20/о фонду профспiлки.

ПроживаннJI на базi вiдпочинку кПридунаець) для працiвникiв Управлiння, ik
членiв сiмей надавати безкоштовно, якi платять 2Yо внески у фо"д профспiлки,
вiдповiдно до поданих заяв.

fuя працiвникiв, що не платять профспiлковi внески 2ОА у фо"д
профспiлкового KoMiTeTy, оплата за вiдпочинок на базi вiдпочинку <Придунаець>)
здiйснюсться у розмiрi l00%.

Голова профспiлкового KoMi Д.Д.Борщ

обговорюваннi цього питання, яке потребуе змiн у
rlа 2020-2022 роки для надання працiвникам управлiння

Голова профкому - Борщ Д.Д.
Секретар - Павлова А.М.

Кулмамадова Н.В.
Паляничко В.М.

Зiмченко о.М.

Павлова А.М., Бондаренко B.I., Паляничко В.М.,

А.М. ПавловаСекретар


