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3агальнi положения
1. На OCHOBiчинного законодавства Украi"ни аДМ1ЮСТРацiяНацiонального
унiверситету "КиеВО-МОГИЛЯНСЬКОl
академii""(далi - Унiверситет), в особi президента
Унiверситету Брюховецького В'ячеслава Степановича, який дiе на пiдставi Статуту, з
однi'еl 'сторони, та профспiлковий KOMiTeтУнiверситету, в особi Г олови профспlлки
Невiнчаного В'ячеСJIава Серriйовича, який дiе на пiдставi наданих повнова.женьвiд
iMeHiтрудового колективу Унiверситету, з другоУсторони (разом - Сторони), уклали
даний колективний договiр.
2. Колективний договiр укладаеться на двостороннiй OCHOBi
з метою регулювання
виробничих, трудових i соцiально-економiчних вiдносин i узгодження iHTepeciBBcix
працiвникiв та адмiнiстрацii" Нацiонального унiверситету "Киево-Могилянська
академiя" .
3. Колективний договiр поширюеться на Bcix працiвниюв Унiверситету, незалежно
вiд Ухчленства у профспiлцi.
4. Укладаеться Колективний договiр на OCHOBiчинного законодавства, у тому
числi Законiв Украi"ни "Про колективнi договори i угоди"; "Про порядок
вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)", "Про oCBiтy", "Про вищу
oCBiтy", "Про наукову та науково-технiчну дiяльнiсть", "Про оплату працi", "Про
охорону працi" "Про професiйнi спiлки, Ух права та rapaHTii"дiяльностi"; Кодексу
законiв про працю У краIни; Галузевоi" угоди мiж MiHicTepcTBoMосвiти i науки
УкраIни та Центральним KOMiTeToMпрофспiлки працiвникiв освiти i науки
Украi"ни, Статуту Нацiонального унiверситету "Киево-Могилянська академiя",
.
.
lНших нормативних докуменТ1В.
5. Сторони, якi пiдписали Колективний договiр, забезпечують контроль за
виконанням Колективного договору та звiтують про результати його виконання на
Академiчнiй конференцiI У нiверситету один раз на piK.

Роздiл 1. Органiзацiя працi, режим роботи
Сторони домовились:
1.1. Президент Унiверситету, вiце-президенти та голова профкому H~рiдше двох
разiв на piKпроводять зустрiчi для обговореннявиробничих та соцiальних pmurь.
1.2. Погоджуватиз головою профкомупроекти наказiв, що стосуються ззцровадження,
перегляду та змiн умов працi, охорони працi, часу початку i заюнчення роботи, pe~
роботи змiн, застосування пiдсумованого облiку робочого часу, соцiальн~-побутоnого,
медичного обслуговування працiвникiвУнiверситету.
!
1.3. Здiйснювати прийом працiвникiв пiдвiдомчих пiдроздiлiв з особистЙх питан{>не
рiдше, нiж два рази на тиждень, ~ з питань щодо трудових вiдносин! (органiзацiя
та умови працi, заробiтна плата, нормування працi, вiдпочинок, наукова: та науково-

педагогiчнадiяльнiсть i т. iH.)- Уднi прийомуз особистих питань.

i
I

1.4.Встановити в Унiверситетi 5-деннийробочий тиждень 3 понедiлка по ri'ятницю;
Початокроботи- 9.00;
Зaкiнченняроботи - 18.00, Уп'ятНИЦIO
-16.45;
Перерва для вiдпочинку i харчування -3 13.30 до 14.15;
2

Субота- роботаза графiком,недiля- вихiднийдень.

.

1.5. Тривалiсть робочого часу працiвникiв не може перевищувати встановленi
законодавствомУкраlНИ40 годин на тиждень, для науково-педагогiчних працiвникiв-

36 годин.Тривaлiсть робочогочасу у нiчнийчас - згiщю з чиннимзаконодавСТВО!\'l
Украi'ни.
1.6. Святковi та неробочi ДН! встановлюються законодавством Укра'iни. Напередоднi
святковихi неробочих днiв тривалiсть роботи робiтникiвскорочуcrься на одну годину.
Адмiнiстрацiя зобов'язуcrься:
1.7. УЮlадати трудовi дого~ори (контракти) з працiвниками Унiверситету у порядку,
передбаченому чинним законодавством.
1.8. Своечасно розробляти та затверджувати посадовi iнструкцil працiвникiв
У нiверситету.
1.9. Не допускати порушення законодавства щодо заборони вимагати вiд працiвникiв
У нiверситету виконання роботи, яка не передбачена посадовими iнструкцiями.

1.10. Забезпечити визначення i затвердження безпосереднiми керiвниками
структурних пiдроздiлiв за погодженням с головою профкому режим вiдпочинку
та прийняття i'жi працiвниками тих структурних пiдроздiлiв, якi мають
безперервний графiк роботи.
1.11. Неповний робочий час (день, тиждень) встановлювати за угодою мiж
працiвникомта адмiнiстрацiею з пропорцiйноюоплатою за вiдпрацьованийчас.
ПрацiвнИI~И зобов'язуються:
1.12. Дотримуватись ТРУДОВОl дисциплiни, виконувати вимоги чинного
законодавства з охорони працi та технiки безпеки, протипожеЖНОl безпеки,
Правил внутрiшнього розпорядку, посадових iнструкцiй тощо.
1.13. Дбайливо ставитись до майна У нiверситету, економно використовувати
матерiальнi цiнностi Унiверситету, воду, електроенергiю тощо.
1.14. Сво€часно проходит и у встановленому порядку перiодичнi медичнi
огляди.
Профспiлковий KOMiTeTзобоn'язу{ться:
1.15. Сприяти змiцненню ТРУДОВОlдисциплiни, якостi навчального процесу,
дотримання працiвниками Правил внутрiшнього розпорядку .
1.16. Органiзовувати збiр та узагальнення пропозицiй працiвни*iв з пцтань
полiпшення дiяльностi Унiверситету, доводити i'x до вiдома президента.
I

1.17. Запрошувати повноважного представника адмiнiстрацi'i Унi~ерситету на
засiдання профкому, де розглядаються питання захисту трудо~их: i соцiацьноекономiчнихправ працiвникiв.
i
Роздiл 2. Оплата працi
Сторони домовились:

2.1. Оплата працi працiвникiв Унiверситету, встановлення розмiрitвпосадових
окладiв з дотриманням встановленого розмiру мiнiмально'i заро~iтно'i плати,
розрахунки виплат у випадках збереження сереДНЬОlзаробiтнcll плати та
.)
"

"

забезпечення ДОПОМОГИ
при тимчасовiй непрацез;:щтносri, ваПтностi та пологах
здiйсню€ться на OCHOBiзаконiв УкраlНИ та iнших нормативно-правових aKTiB,
галузево'i угоди, цього Колективного договору у межах затвердженого кошторису
доходiв та видаткiв на утримання Унiверситету. Видатки на заробiтну плату,
.
..
.
включаючи видатки на преМll та 1НШlвиди заохочень чи винагород та матеРlальну
допомогу здiйснюються в межах фонду заробiтно'i rшати.
2.2. Заробiтна плата працiвникам Унiверситету за наявностi вiдповЩногобюджетного
фiнансуваннясrтачуеться в робочi днi два рази на мiсяць через промiжок часу, що не
перевищуе 16 календарних днiв у тaкi термi:ни:аванс - з 18 по 20 (включно),остаточний
розрахунОR- З 3 по 5 (вкmoчно)число кожного мiсяця. У випадку, коли день виплати
заробiТНОlrтати спiвпадае з вихiДНИ1\f,
святковим чи неробочим, виrтату заробiТНОl
rтати проводитинапередодш цього ДНЯ.
2.3. Вiдповiдно до чинних норм законодавства працiвникам Унiверситету
встановлювати доплати та надбавки, у тому числi:
а. доплати:
за виконання обов' язкiв за вакантною посадою (OкpiM керiвникiв та lХ
заступникiв);
за сумiщення професiй, посад (OKpiMкерiвникiв та ух заступникiв);
за розширення зони обслуговування або збiльшення обсягу' виконуваних робiт
(OкpiMкерiвникiв та lX заступникiв);
за роботу в нiчний час (з 1О години вечора до 6 години ранку) у розмiрi 350/0
посадового окладу (ставки заробiТНОlплати) за кожну годину роботи У нiчний час;
за вчене звання та/або науковий ступiнь, якщо дiяльнiсть працiвникiв за профiлем
вiдповiдае вченому званню або науковому ступеню.
б. надбавки:
.
.
за висоК1досягнення у праЦ1;
за виконання особливо важливоi' роботи (на TepMiHГi виконання);
за складнiсть, напруженiсть у роботi;
.
.
за класН1СТЬ ВОДIЯМ.

2.4. Президент мае право в межах фонду заробiтноi' плати, затвердженого в
кошторисiдоходiв i видаткiв Унiверситету:
- установлюват~ працiвникам?озмiри доплат i надбавок до ~их;

- надавати

:

праЦIВникам матеРlaЛЬНУдопомогу, в тому чисш на оз.п;оровленця, за

винятком матерiальноi' допомоги на поховання, в CYMiне бiльiпе нiж i один
посадовий оклад на piK;
- затверджувати

.

"
порядок 1 рОЗМlрИ
преМlювання

..

.

I

I

.

працIВНИК1В В1ДiОВIДНО:ДО lХ

особистого внеску в загальнi результати роботи Унiверситету.

I
2.5. Скасовувати 000 зменшувати надбавки та премii' прaцiвникам за подa$rnм керiщmкiв
..
.. ..
..
..
1..
стрyкrypних шдроздunв у разl несвоечасноro виконання прaJJ,lВникамиз(ЩДфiЬ,попрщення

якocriроботи, порушеннятрудово!,дисциплiни.

i

2.6. Готувати для видачi працiвникамрозрахунки з розшифровкою~xзаробiТНОl
rш~.
I
2.7. Премiювання працiвникiв Унiверситету з метою t'1атерiального
~тимулюванняпрацiвникiв, пiдвищення ефективностi lХ роботи ~дiйснювати в
jшлежностi вiд особистого внеску працiвника в загальнi реЗУIIfЬтатироботи
fнiверситету. Положення про премiювання, встановлення Haд~aBOK,доплат
!

!

атверджувати за погодженням з головою профкому.
4
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Профспiлковий I~OMiTeT
зобов'язуcrься:
2.8. Представляти
iнтереси
застрахованих
осiб у KOMici'iiз соцiального
страхування, здiйснювати контроль за дотриманням в Унiверситетi законодавства
з питань оплати працi, надавати пропозицi'i щодо встановлення заохочень
працiвникам У нiверситету.

Роздiл 3. Охорона працi

Сторони домовились:
3.1. Виконувати ПЛан комплексних заходlВ з охорони працl (Додаток N~1,
Додаток Nй, Додаток N~3).
Адмiнiстрацiя зобов'язана:
3.2. ВiДIШ<одовувати у встановленому законодавством порядку працiвниковi
Унiверситету ШКОДУ,
заподiянy йому калiцтвом або iншим ушкодженням здоров'я, яке
пов'язано з виконаннямним cBoi"xтрудових обов'язкiв.

3.3. Проводити згiдно з нормативними актами експертиз)' технiчного стану
обладнання, маIШIН,механiзмiв, споруд, будiвель, щодо ух безпечного використання.
Ремонт ycix будiвель, споруд та примiщень Унiверситету здiйсmoвати вiдповiдно до
затвердженого титульного списку. У першу чергу здiйсmoвати ремонт будiвель,
споруд та примiщень, якi визначенi у Планi комплексних заходiв щодо охорони
праЦ1.
3.4. Щорiчно передбачати у кошторисi доходiв та видаткiв Унiверситету кошти на
фiнансування робiт з охорони працi.
3.5. Не використовувати примiщення кафедр для проведення навчальних занять.
Використання цих примiщень не за цiльовим призначенням здiйсmoвати лище за
наявностi погодження вiце-президента З,навчальноi'роботи Унiверситету.

Працiвники зобов'язуються:
3.6. Вивчати i виконувати вимоги нормативнихaKTiBпро охорону црацi, ПРflВИЛ
експлуатацii'маIШIН,механiзмiв, устаткування. Брати активну участь! у cTBopeHHi
безпечнихумов працi.
3.7. Застосовувати у встановленому порядку засоби iндивiдуального захисту у
.
I
.
випадках, перед бачених правилами техНlКИбезпеки праЦ1.
i
I

;

3.8. Проходити У встановленому порядку та в строки попереднiй ii перiОдiичнi
.

меДИЧНI0ГЛЯДИ

I

I

'

3.9. Своечасно iнформувати вiдповiдну посадову особу про виникненняiнебезпечних
та аварiйних ситуацiй на робочому мiсцi, дiльницi, в CТPYKТYPHOMr
пiдроздiлi.
Особисто вживати посильних зах'одiвщодо Ухзапобiгання та усунення. I
3.10. Дбайливо та рацiонально використовувати майно Унiверситету, re допускати
його пошкодження чи знищення. Використовувати транспортнi засоqи, Texнiкy й
iнше майно Унiверситету лише у службових цiлях.
i,

5
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Профспiлковий I~OMiTeT
зобов'язаний:
3.11. ЗдiЙСНIOватиконтроль за дотриманням аДМIНlстрацiею та працiвниками
Унiверситету законодавства про охорону працi, CTBopeHНIO
безпечних i нешкiдливих
умов працi, належних виробничих та санiтарно-побутових умов, забезпечення
працiвникiв спецодягом, iншими засобами iндивiдуального та колеh.'"ТИВНОГО
захисту.
у разi виявлення порушень вимагати Ухусунення.
3.12. Брати участь у проведеннi атестацil робочих мiсць, за i"i результатами
вносити пропозицiУ адмiнiстрацiУ Унiверситету щодо покращення умов з
охорони праЦl.
Роздiл 4. Трудовi вiдносини, тривалiсть

вiдпустки

Сторони погодились:
4.1. Прийманняна роботу працiвникiв Унiверситету здiйснювати у вiдповiдностi
до чинного законодавства та Правил внутрiшнього розпорядку.
4.2. Трудовi вiдносини з працiвниками припиняти з пiдстав та у порядку,
передбаченомучинним законодавствомУкра!ни,контрактом.
4.3. У разi порушення трудово! дисциплiни працiвниками застосовувати до них
заходи дисциплiнарного стягнення, передбаченi Кодексом законiв про працю
Укра!ни.
4.4. BciM працiвникам надавати щорiчнi вiдпустки iз збереженням середнього
заробiтку згiдно з порядком, визначеним чинним законодавством. Працiвнику
надавати додаткову вiдпустку з пiдстав та у розмiрах, передбачених чинним
законодавством

У кра!ни.

Адмiнiстрацiя зобов'язана:
4.5. При прийняттi працiвника на роботу або переведеннi його в установлеJfОМУ
порядку на iншу роботу в межах Уншерситету, iнформувати працiвника пiд пiдпис
про умови працi, наявнiсть на робочому мiсцi, де BiHбуде працювати, небезпеч~их i
шкiдливих виробничих факторiв, з його посадовою iнструкцiещ, Прави;лами
внутрiшнього розпорядку, Колективним договором, з правилами з те~iки безреки,
охорони працi i пожежно! безпеки; визначати працiвниковi його робоче ~iсце.
4.6. Здiйснювати контроль за своечасним внесениям записiв дО ТРУД9ВИХКНI1ЖОК,
виданням наказiв про прийняття, звiльнення, переведення на iнш)т роботу, та

ознайомленняз нимипрацiвникiв.
4.7. Щорiчно затверджувати Графiк чергових щорiчних вiДПУСТQК,
для чого
начальнику вiддiлу кадрiв складати, узгоджувати з головою црофкому та
подаватиГрафiк президенту не пiзнiше 15 сiчня поточногороку.
I

:

4.8. Надавати працiвникам з ненормованим робочим днем щорiч~у додаткову
оплачуваJ-IYвiдпустку у розмiрi, щ~редбаченому у Перелiку посад з ~енормованим
робочим днем (Додаток N24),кpiMпрацiвникiв,якi працюють неповЩiЙ~обочийдень.
4.9. Надавати працiвникам, якi виконують роботи в шкiдливих i в~ких умовах
працi, що негативно впливають на стан здоров'я, додаткову оплачув J-IYвiдпустку
rpивалiстю, що встановлено вiдповiдно до списку виробництв, Цехi , професiй i

lОсад, затвердженого Кабiнетом MiHicтpiB Укра!ни, на пiдставi. а ту aTeCTaцi!

~I
.

юбочих мiсць.

6

...

4.10. Виплачувати працiвниковi розрахунок за вiдпуску за три днi до початку
таКОIвiдпустки.
4.11. За вiдповiдним рiшенням профкому Унiверситету проводити перерахування
.
.
.
коштlВ СОЦlaЛЬНОГО
страхування за ПУТIВкина оздоровления та санаторно-курортне
лiкування для працiвникiв Унiверситету.
Профспiлковий
KOMiTeT зобов'язаиий:
4.12. Сприяти забезпеченню
дотримання

працiвниками

Унiверситету

ТРУДОВОI

ДИСЦИПЛlни.

4.13. Вносити пропозицil президенту щодо використання працiвниками права на
вiдпустки та оптимального забезпечення навчального процесу.
4.14. Сприяти оздоровлению та рацiональному вiдпочинку працiвникiв Унiверситету
птяхом прид6ання пiльгових путiвок у caHaTopiY,пансiонати, будинки вiдпочинку,

турбазитощо.

_

4.15. Надавати безкоштовну консультативну допомогу працiвникам Унiверситету з
питаньСОЦlального
захисту, трудового законодавства.

Роздiл 5. rapaHTii' дiяльностi профспiлковоi' органiзацii

5.1. Для забезпечення дiяльностi профкому Унiверситету надати примiщенняз
необxiдним обладнанням та меблями, засобами зв'язку, доступу до локально'i
комп'ютерноi мережi, канцrовари та opгrexнiкy, автотранспорт i пальне.

5.2. Членам профкому, не звiльненим вiд своIх виробничих чи службових
обов'язкiв, вiльний вiд роботи час iз збереженням середньоУ заробiтноУ плати для
участi в консультацiях i переговорах для участi в роботi профкому, надает:рся 2
години на тиждень вiльний час зi з6ереженням заро6iтноУ плати.
5.3. На час профспiлкового навчання працiвникам, 06раним до складу проф~ому
Унiверситету, надаеться додаткова вiдпустка тривалiстю до 6 калеJ:;:Iдарнихднiв
iз з6ереженням середньоУ заро6iтноУ плати за рахунок Унiверситету.l,
5.4. Бухгалтерiя Унiверситету за письмовими заявами працiвникiв ~нiверсиrету,
якi е членами профспiлки, здiйснюе перерахування профспiлков~х членсрких
BHecKiBшляхом утримання Ухiз заро6iтно'iплати працiвникiв.
5.5. Надавати у 10-денний строк iнформацiю на письмовi запити голови профкому
з питань, що стосуються трудових, соцiально-економiчних прав членiв hрофспiлки.
I

Роздiл 6. Прикiнцевi положения

I
!
I

,

6.1. Колективний догоВ1Р укладаcrься у двох прИМlРНИКах,як! мaIфть однакову
юр~силу.
I
6.2. Колективний договiр укладаcrься строком на 2005-2008 роки i набиgае чинностi 3
моменту його пiдписання президентом та головою профкому YHiBepcJreTY i дiе до
того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть цей *олективний

.

ДОГОВlр.

I

I

5.3. Даний Колективний договiр залишаеться чинним у разi зJiни складу,
7

структури та найменування Унiверситету, у разi реорганiзацii' Унiверситету
зберiгае чиннiсть протягом всього TepMiHYпроведення реорганiзацii'.
6.4. Колективний договiр пiдлягае повiдомнiй реестрацП.
6.5. Bci додатки до колективного договору укладаються у письмовiй формi i е його
невiд'емною частиною.

Президент Нацiонального унiверситету
"Киево-Могилянська академiя"

Голова про

Нацiон
"Киево

;;;;t"

8

Додшпо" N[!]
до Коле"ти6ного договору

'\'

ПЛАН КОМПЛЕКСНИХ ЗАХОДIВ
3 ОХОРОНИ ПРАЦI
1. Провести атестацiю робочих мiсць iз шкiдливими умовами працi за графiком,
погодженим з профкомом у межах фонду фiнансування.
Вiдn.: начальникЕТВ з гд nровiднuЙiнженер з ОП i ТБ, декан и, KepiBHUKU
niдроздiлiв,
голова nрофкому
т epMiHвиконання на весь час дil колективного договору
2.Забезпечувати працiвникiв, якi працюють У шкiдливих умовах, спецодягом,
миючими засобами, засобами iндивiдуального захисту та iH., вiдповiдно ДОумов
..
праЦl та нормативних акт1В.
Вiдn.: начальнuк ЕТВ з гд заст. головunРОФКО.JliIУ,
провiднuйiнженер з ОП i ТЕ
TepMiHвиконання - на весь час дii' колективного договору
3.Свосчасно здiйснювати замiну зламаного iHcTpYMeHTY
та iнвентарю.
В{дп.: начальникЕТВ з ГД
т epMiHвиконання - на весь час дil колективного договору
4.0рганiзовувати медогляд працiвникiв, якi працюють У шкiдливих та важких
.
.
умовах праЦl, укомплектовування медичними аптечками ЗГ1Дноз нормативами.
Вiдп.: провiднийiнженер з ОП i ТБ, начальник ЕТВ з гд
TepMiHвиконання - вiдповiдно ДОвимог маз Укра'iни
5.Перед початком опалювального сезону перевiряти технiчний стан опалеFJНЯта
гарячого водопостачання у BCixкорпусах Унiверсите1)'. Забезпечити протягом цього
перiоду стiйкий температурний режим у робочих примiщеннях згiдно з встановл~ними
нормами.
Вiдп.:

6.Вiдремонтувати систему

KepiBHUK технiчноl'

у.fo/JlCбu 31.ТЕВЗ

TepMiHвиконання до 01.11 П9точногqроку
опалення в «Бурсi» (хол першфго поверху,

примiщення ПриймаЛЬНОl KOMici1)

:,

Вiдп.: KepiBHUK
технiчноi"C(tужбuз ТЕВЗ
ТepMiHвиконання ~o 01.11.07 р.
7.Забезпечити пожежнi крани ycix корпусiв Унiверситету та! гуртожитку
рукавами i стволами, необхiднi примiщення - вогнегасниками.
Вiдп.: провiднuйiнженер з пож~жноi' безпекu
TepMiH виконання ~o 01.09.06 р.
\

1

8.Здiйснити протипожежну обробку дахiв у корпусах Унiверситету.

I

\

Вiдп.: перuтй вiyе-президент, провiднuйiнженер з пож~ноl' безпеки
TepMiH виконання F.0 01.09 .06р.
9.Утримувати в належному cTaHi освiтлення у примiщеннях аудито~iй та кафедр
ycix факультетiв та Унiверситету при необхiдностi здiйснювати peM HT'
Вiдп.: начальник ЕТВ з гд провiднийiнженер з ОП i ТБ,голов ий енергетик
TepMiHвиконання - на час дii' колективн го ДОГОВОРУ

~

9

~

10.Утримувати
Унiверситету,

в належному

стаю контури заземлення

у BCIX ПРИМlщеннях

~

а в корпусах де вони вiдсутнi - прокласти.
Вiдп.: провiднuй iнж:енер з ОП i ТБ, головнuй енергетик

TepMiHвиконання - на час дil колективногЬдоговору
11.Здiйснювати контрольнi замiри опору KOHTypiBзаземлення.
Вiдп.: провiднuЙiн:женерз оп, головнuйенергетик
TepMiH виконання-один раз на piK
12.Постiйно :закуповувати лiтературу та нормативнi документи з питань охорони
-пра.цl:

.

Вiдп.: провiднuй iH;JlCeHep
з ОП i ТЕ
13.0бладнати вентиляцiею примiщення копiювального центру (корпус N23).
Вiдп.: перитЙ вiце-президент,. начШlЬНUКЕТВ з гд провiднuй iнж:енер з ОП i ТЕ

TepMiHвиконання- до 01.09.06 р.

14.Забезпечити господарську службу дробинами для миття BiKOH.
Вiдп.: начШlЬНUК
ЕТВ з гд провiднuйiнж:енерз ОП i ТЕ
TepMiHвиконання - до 01 .О2.06р.
15.0бладнати вентиляцiею лабораторiю кафедру екологil, сховище бiблiотеки.
Вiдп.: перитЙ вiце-президент, начальникЕТВ з гд провiднuйiH;JlCeHep
з ОП i ТЕ
TepMiHвиконання до 01.09.06 р.
16. Проводити навчання та iнструктажi з працiвниками У нiверситету з питань
охорони праЦl.

M.M.Kop~ieHKO
I
,

Провiдний iнженер з пожеЖНОl
безпеки

Ф.г.ОлiЙI!ИК
I
!

Головний енергетик

I.В.Iгнатенко
I

\
Керiвник технiчноi' служби з ТЕВ3

В.П.Клим~нко
,
,
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Д,одатоJ.:
до КолеJ.:тивного

Ng 2

договору

ПЕРЕЛIК
професiй i посад працiвникiв, яким вида€ться безоплатно спецодяг
Х!!

о/о
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.0
11
12
13
14
15
16

Найменування

Професiя

Прибиральник службових примiщень
(туалетiв)
Водiй
Прибиральник службових примiщень
Слюсар-сантехнiк
Автослюсар
Столяр
Електромонтер, електрик
Маляр-штукатур
Прибиральник територi'i
Вентиляцiйник
Гардеробник
Комендант
Лаборант, який працю€ з кислими та
токсичнимиречовинами
Викладач, який працю€ з кислими та
токсичнимиречовинами
Токар
Електрозварник

халат
костюм бав.
халат
костюм бав.
костюм бав.
костюм бав.
костюм бав.
костюм бав.
халат бав.
костюм бав.
халат бав.
халат бiлий
халат бiлий
халат бiлий
костюм бав.
костюм бав.
,

Голова профспiлковрго KOMiTeTY
НаУКМА

'1

11

ДодатоJ.C М23
до Колектuшюго договору

ИЕРЕЛIК
~рофесiй та посад спiвробiтникiв на отримання мила на 1 мiсяць
N~
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Норма на

Професiя, посада

МIСЯЦЬ
(г .)
200
200
200
400
400
200
200
200
200
200
400
200
200
200
200

ИМlщень

алетiв)

fIИЙ

/

I

Т.Е.Шей~о
I
M.M.Kop~i€HKO
\

/r()( .t lJ J {( .,,-..
' .,,_<! ')"
' ' )"
с)о ](~:uеютlвJ/О?U

\ _/i -l

()о?оrШРI'

ПЕРЕЛIК
Посад з ненормованим робочим:днем
та ТРlшаmСThДОД3ThЮВО!
вiдпустки за ненормованиЙ робочиЙ:день
IIXopi<rr!<l

.

Вiдпустка

основна

J{О,L1ДТJ\ОI1Ll

в iдш'с.тка*
(IJ ка'l~НД<lрIlИ~

ПОСАДА

Ш;Jд)'t:тка 'j[j
liС:НОрЫОВШП!Й
роf;очнЙ Дt~НЬ-;:'i
()) КU.1еН;Щ[1НИ:;

дин:..:)

-

ДЮIХ)

В Цlлому
(В
КШI~fIДарJ

[[j\

ДНЯХ)

2

1

llрезидент~
Еще-президент,
завiдуючиЙ
Вlддшенням
асmрантури,
докторантури,
педзгоГlЧНOl практики, вчений секретар,. декан
фаюпгьтетv. .керiIШЙКдегшртаментv'
при умош невиконання педагогiЧНОl роботи,
/1
або при виконанНl 11 в обсязi менше, юж 1/..,J

.

J.I

-

'.)

спадщини

KI\1A"

"
гумаНlТарних

j

4
-

.

рiЧНОlнорм и
Ксшсультант
психолого- медико- педагогiчно!
консульта.цц
.'
Центру
3авiдуючий
науково- ДОСЛJДницького

вивчення

,."

та

Центру

ДОСЛlджень
в€ ропейських
На YK!v'LJ\
ВIДдшу,
завiдуючий)
(керiвник,
Начальник
бухгалтер,
лабораторii:;
головний
кабiнету,
центру,
культурно-мистецького
директор
jнформацiйно- комл' ютерного центру, науково!
6iблiотеки
пре:шдента,
ВJце-преЗИ.дента,.
Помiчник
начальника
референт- :методист,
заступник
завiдуючого)
ВIДДШУ, директора
(керiвника,
.
.
~цeHTPY,наУКОЕОlбiблiотеки
оборони,
НачаЛЬНИI<
штабу
r.щвiЛЫIOl
nровiдний ХУДОЖНИК
Спецiалiст незалеж:но BlД профiлю та категорй
(провiдний юрисконсульт, 1.I::шсенер, бiблiограф,
5iблiотекар, еКОНОl\iПСТ, головний енергетик,
}ухгалтер, таiншi)
.

~Г'ехнiкиBcix спеЦlалъностеи
.
,
авiдуючий юно-клуоом, Музейним ВJДДlЛОМ,
сю-шдом MaTepJaJIbHO')ХI801\Л, гуртожитком,

,.,,-

28

7

_1)

28

7

35

28

'i/

.))

.,-

I

!
!

28

7

.,
.))-

24(28)

7(3)

31
i

24(28)

7(3)

31

24(~8)

7(3)

31

24(28)

7(3)

31

24(28)

7(3)

31

7(3)

31

-

.!':"

:хнiчного забезпечення
комендант, диспетчер, каСТс_l.янша{
JГ} "рТОj.;:~ПЬ:,,_
JIIс~юiвм
1\ПРЬПК.
IеР говий по

lборант,
т

,

24(28)

i

_1

1:

-

друкарка,
паспортист,
готешо,
lНспектор, музсЙиий наглядач
j
Наvковий

спiвробiтник

секретар,

(незалежно

llаявностi наукового ступ еню )
3авiдуючий
сектором
HaYKOBOl
-'

ЮД

бiблiотеки,

24(28)

заШД'iiIОЧЙЙ господарством
~,

28

,-

')

/

-1)"

7(3)

31

-

j

IРИВ;-:~-ljС"п,Ш,орiчнй!" O~HOBH~)i'вiдпустки
'Jгiдно ЗЩ(t)НУ y'I(pai'HH .,Про В1ДП)'СТКН", [1 таю))}<: трИRалicrь IцорiЧНОl ОСНОВНО1'вj,J.НУСТl\'И_н'iдю) '1 Ч.3 П.2
(j'хтаноп!!
B"P,OBHOi' F\l;jИ У/':раi'ни .,Про вве;.(еНШI в дiro З,1J()Jj)' J,'/;раi'ии "Про вiдпустки"
BiJI 15.11.96
N 505;9б-ВР,
.!;-;' lрНВilJu..:JЬ Дl.'.!Jalковоi"вiдl1}(.'ПU1 ДI1Я H[X1цffiHHKis.щорi(fна ОI:Иониа 1311111YCTКi-.
Н1\:уН\l13Н'3наЧ~Нi1'JC'iдн() 3i.1ЮJНУ УкраУнн .,Про jjj,~ll1~'C'fKH'.. а lahOJl\ ~ClH
працiпннкiн,
JцорiЧIii.1 оС'новна вiдпустка
ЯКИМ ВСТ:1иовлсна ч.3 п.2 посТанови
B-;;РХ~)Вlюj' Р~tДИ ~iJ~р:'ЙВН _:Про RНё.:(~НВЛ в дiк:> "3акону Yt.;:pai.HH .JIpo
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