
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ №28

до КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ на 2016-2017 р.р.

1. Викласти в новій редакції:

п.11.11 ...

Надавати по заяві працівника додаткові неоплачувані відпустки 
тривалістю до 3-х днів у випадках:

- проводів дітей на військову службу;
- шлюбу працівника або його дітей.

2. Ввести новий п.11.15:

п.11.15 Надавати одноразову додаткову оплачувану відпустку тривалістю 
- 14 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів особам, 
які мають на неї право, при народженні дитини.
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ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №6 від 08.09.22

розширеного засідання адміністрації та профспілкового комітету
ТОВ „Оризон -  Навігація”

Присутні від адміністрації:
Терехов Сергій Олександрович -  провідний фахівець-аналітик з досл. тов. ринку, 
Кривовяз Андрій Тихонович -  заст. директора з розвитку та маркетингу.
Пересада Людмила Кондратівна -  нач. відділу кадрів і трудових відносин, 
Бабіцький Петро Олександрович -  заст. директора з режиму та безпеки.
Тараненко Оксана Янівна -  юристконсульт.

Присутні від профспілкового комітету :
Цюмрак Ж.О., Моргунова Л.Ф., Мельник В.М., Ткач Т.В., Яловенко З.М..

Голова засідання -  Цюмрак Ж.О.
Секретар засідання -  Моргунова Л.Ф.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Внесення змін до КД.

СЛУХАЛИ:
Пересада Л.К. повідомила, що вийшов Закон України «Про надання 

одноразової додаткової оплачуваної відпустки при народженні дитини», який 
надає право на відпустку тривалістю до 14 календарних днів особам, які мають 
на неї право (батько, дід. баба, повнолітні родичі дитини).

ВИСТУПИЛИ:
Тараненко О.Я.. Терехов С.О.. Запропонували внести таку відпустку до КД 

тривалістю 14 днів.

Цюмрак Ж.О. запропонувала провести голосування щодо даної пропозиції. 

ГОЛОСУВАЛИ: «одноголосно».

Внести до КД п.11.15 «Надавати одноразову додаткову оплачувану відпустку 
тривалістю - 14 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів 
особам, які мають на неї право, при народженні дитини».

УХВАЛИЛИ:

Від адміністращг Від профспілкового комітету:
і Людмила Пересада 

___Оксана Тараненко Любов Моргунова 
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