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ЗМІНИ та ДОПОВНЕННЯ

до Колективного договору 
між трудовим колективом та адміністрацією 

ДП ” Черкаське військове лісництво ” 2020 - 2023 роки,

Згідно рішення, ухваленого засіданням профкому на прохання 
працівників ДГГ’Черкаське військове лісництво ” від 09 вересня 2022 року, 
до Колективного договору до розділу 6 « Соціальні пільги та гарантії, 
соціальне страхування, забеспечення житлово -побутового, культурного 
.медиячного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку 
працівників» додати пункт 26.3 який вступить в дію з 01 жовтня 2022р,

а саме:

пункт 26.3 Щорічно штатним працівникам 1 раз в рік , які мають на 
підприємстві безперервний стаж від 2 років видавати паливну норму 
хвойної породи в кількості 5мЗ на безоплатній основі. Якщо на 
підприємстві працює декілька членів сім’ї, то паливна норма 
відпускається тільки в розмірі однієї паливної норми на сім’ю. Паливна 
норма діє на період поз очного року.

Директор ДП «Черкаське

військове

Швед С 

« 2 .

Голова профспілкового 

мітєту підприємства

Худенко Н.В

« {9 ?  20^^р.
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ДП “Черкаське військове лісництво’ 
\  від 09 вересня 2022р.
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дивної норми.

/^До*повідає:'го^ова профкому Худенко Н.В

1. СЛУХАЛИ: голову профкому Худенко Н.В.
На численні звернення та прохання працівників підприємства про 
надання паливної норми в кількості 5мЗ пропоную звернутися до 
директора підприємства з проханням від імені всіх працівників.

2. СЛУХАЛИ: заступника голови профкому ШЕРСТЮК 0.10 
В діючому на даний час колективному договорі не передбачено виділення 
працівникам паливної норми, хоча в попередніх затверджених 
колективних договорах вона була. Я пропоную звернутися до директора з 
проханням підтримати дане звернення та дозволити внести зміни до 
колективного договору до розділу 6 « Соціальні пільги та гарантії, 
соціальне страхування, забеспечення житлово- побутово, культурного, 
медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинок 
працівників» добавити п 26.3 а саме:
Щорічно штатним працівникам 1 раз в рік , які працюють па 
підприємстві більше 2 років видавати паливну норму хвойної породи в 
кількості ЬмЗна безоплатній основі. Якщо в лісництві працює декілька 
членів сім’ї, то паливна норма відпускається тільки в розмірі однієї 
паливної норми на сім’ю. Паливна норма діє на період поточного року.

У кого будуть інші пропозиції? Немає 
Х то за цю пропозицію прошу голосувати.

І Ірийнято одноголосно.

ПОСТАНОВИЛИ:
Звернутися до директора з клопотанням від імені всіх працівників про 
отримання паливної норми та вцрсенням відповідних змін до 
колективного договору підприємст

Голова профкому 
члени профкому :

Худенко Н.В.

Перстюк ОТО 
Дядюша О. А, 
Задорожній С.І., 
Сіроштан О.І., 
Коломієць Р.І.




