
ПРОЕКТ
Зміни до кол.договору 2013-15 р., що вносяться для затвердження на

конференцію трудового колективу 25.01.14 р.

№ пункту
к.д./додатку

Склад питання Підстава

П. 2.3 Доповнення режиму роботи
ліфтерів гуртожитків №2 і №3

Службова записка Пустовіт П.,
Положій А.М.

П. 2.10 ??? Службова записка Лебединця А.В.
від 24.01.14???

П. 3.5 ??? Службова записка Лебединця А.В.
від 24.01.14???

П. 3.9 Терміни виплати авансу та
зарплати

Протокол роб.групи по к.д. № 1

П. 5.7 Про 0,3 % - на 2013 р. – 400 тис.
грн., на 2014 р. – 450 тис. грн.

НЕдовиконано у 2013 р.!!!
(200 тис.грн.– дебіторська
заборгованість!!!)

П. 5.9 Доповнення підпункту по
допомозі на оздоровлення інших
категорій працівників (крім
ПВС та педагогічних)

Службова записка Боровик В.О.,
Протокол № 2

П. 5.13 Доповнення пункту по
аспірантурі, докторантурі

Службова записка Журби В.О.,
Протокол № 2

Додаток А Барикіна, Новітченко Змінено
Додаток Б Дод.відп.-ненорм.роб.день Змінено (+сан-проф)
Додаток В Полож. Преміювання 09.04.09 р. Змін немає
Додаток Г Допл., надбавки Змін немає
Додаток Д Шкідливі умови -

доплати+відпустка+МІ!!!
Атестація роб.місць – ???-
НАКАЗ ?
Бріжатий О.В., Лебединець А.В.

Додаток Е Молоко(ат-я роб місць+сл.зап.
Лебединця А.В.)

!!!НАКАЗ ?
Маляри???Сл.зап. Лебединця А.В.)

Додаток Ж Угода з охорони праці на 2014 р. Змінено (3 млн.100 тис.грн.)
Додаток И Мило Змінено
Додаток К Спец.одяг, спецвзуття Змінено (+сан-проф)
Додаток Л Пільги за навчання Змін немає
Додаток М ??? МІ ??? (П.3.5)



2.3 Сторожі корпусів, старші чергові та сторожі відділу охорони, чергові

гуртожитків університету, а також електромеханіки з ліфтери головного корпусута

гуртожитків №2 і №3 СумДУ працюють за змінними графіками.  За погодженням

із профспілковим комітетом працівників освіти і науки університету згідно зі ст. 61

КЗпП України  їм запроваджено підсумований облік робочого часу з тим, щоб його

тривалість за обліковий період (календарний рік) не перевищувала річної норми

робочого часу. При цьому сторожам корпусів, старшим черговим та сторожам

відділу охорони, а також черговим гуртожитків установлено 24-годинний робочий

день (зміна працівників відбувається о 8 год. ранку), аелектромеханікам зліфтерам

головного корпусу – 15-годинний робочий день (з 6 год. ранку до 21 год.

вечора),аліфтерам гуртожитків – 17-годинний робочий день (з 6 год. ранку до

23 год.)з прийманням їжі протягом робочого часу. На період відсутності занять (з 1

липня до 31 серпня) тривалість робочого дня електромеханіків з ліфтерівголовного

корпусустановить 12 годин – з 6 год. ранку до 18 год.

Цілодобове чергування в опалювальний період слюсарів-сантехніків

головного  корпусу університету забезпечується їх  роботою за  змінним графіком –

з 8 год. ранку до 20 год. вечора (з перервою на обід та можливістю повторного

приймання їжі надвечір протягом робочого часу) та з 20 год. вечора до 8 год. ранку

(з прийманням їжі протягом робочого часу). Згідно ст. 61 КЗпП України їм

запроваджено підсумований облік робочого часу з тим, щобйого тривалість за

обліковий період (половина року – з 01 листопада до 30 квітня) не перевищувала

норму тривалості робочого часу за обліковий період, тобто суми щомісячних норм

робочого часу за цей період.

Робота перелічених вище категорій працівників у надурочний час

оплачується у подвійному розмірі (ст. 106 КЗпП України). Надурочним часом є

різниця робочого часу – фактично відпрацьованого ними за обліковий період та

норми тривалості робочого часу за цей період.

Відповідальні: проректор з адміністративно-господарської роботи (АГР),

керівники підрозділів, начальник відділу кадрів.

3.9  Згідно зі ст. 115 КЗпП України та ст. 24 Закону України „Про оплату

праці” виплату заробітної плати проводити регулярно у робочі дні готівковими



коштами через касу університету два рази на місяць через проміжок часу, що не

перевищує 16 календарних днів, у такі терміни:

а) аванс – 15 числа кожного місяця;

б) остаточний розрахунок – 29 числа кожного місяця.

Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим чи

неробо-

чим днем, заробітну плату виплачувати напередодні цих днів.

Примітка. За бажанням працівника, підтвердженим особистою письмовою
заявою, заробітна плата може виплачуватись йому через установи банків з
обов’язковою оплатою цих послуг за рахунок університету.

Відповідальний: головний бухгалтер.

5.7.Адміністрація університету зобов’язується згідно укладених щорічних
договорів перераховувати (як правило, щомісячно) профспілці працівників освіти і
науки  СумДУ кошти на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в
розмірі не менше 0,3 % фонду оплати праці.

5.9  Адміністрація за рахунок коштів спеціального фонду може надавати у
мотивованих випадках, узгодивши з представницьким органом профспілок
університету, матеріальну допомогу:

–  працівникам, аспірантам та докторантам університету у розмірі до одного
посадового окладу (місячного розміру стипендії) на рік за особистою заявою та
клопотанням керівника підрозділу;

- на оздоровлення в розмірі не більше 500 грн. на рік всім
штатним співробітникам, які не належать до категорії
педагогічних та науково-педагогічних працівників, за умови
безперервної їх роботи, на час призначення допомоги, не менше
6 місяців; при роботі на неповну ставку розмір матеріальної
допомоги обраховується в пропорції від долі ставки; виплату
зазначеної допомоги здійснювати в червні/липні поточного
року, одночасно з виплатою посадового окладу на оздоровлення
(згідно ст.  57  Закону України «Про освіту»)  педагогічним та
науково-педагогічним працівникам;

–  непрацюючим пенсіонерам СумДУ в розмірі, що визначається ректором,
за особистою заявою та клопотанням відповідних структур;



–  працівникам, аспірантам та докторантам університету при народженні
дитини.

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, голови профспілок.

5.13 Ректор університету, в мотивованих випадках за поданням
директора (декана) відповідного інституту (факультету), може надавати
дозвіл штатним працівникам університету, які працюють над
кандидатською дисертацією поза аспірантурою, бути прикріпленими до
СумДУ у якості здобувачів, проходити підготовку до складання
кандидатських іспитів та складати їх при аспірантурі університету без
відшкодування вартості цих послуг, якщо така підготовка спрямована
на відповідне кадрове забезпечення діяльності СумДУ. В мотивованих
випадках за рішенням ректора дія цього пункту може бути
розповсюджена на осіб, які працюють у СумДУ на умовах сумісництва.

Оплата праці наукових керівників та викладачів, які задіяні у
прийманні кандидатських іспитів і підготовці до них, здійснюється на
підставі чинного законодавства та нормативних документів СумДУ за
рахунок коштів спеціального фонду університету.

Відповідальні: проректор з наукової роботи, завідувач відділу

докторантури, аспірантури та доаспірантської підготовки



Додаток А

СКЛАД  РОБОЧОЇ  КОМІСІЇ
Сумського державного університету з питань колективного договору

Від профспілок (трудового колективу) –
представницький орган профспілкових організацій Від адміністрації (роботодавця)

1 Боровик В.О. Голова представницького
органу профспілок СумДУ,
голова профкому працівників
освіти і науки університету

1 Васильєв А.В. Ректор СумДУ

2 Олада М.М. Заступник голови
представницького органу
профспілок,
заступник голови профкому
університету

2 Карпуша В.Д. Перший проректор

3 Осадчий С.В. Голова профкому
Конотопського інституту
СумДУ,
заступник голови профкому
університету

3 Любчак В.О. Проректор
з науково-педагогічної
роботи

4 Залога О.Г. Голова профбюро
адміністративно-
управлінського персоналу

4 Касьяненко В.О. Проректор
з фінансово-
економічної діяльності

5 Ковальов Б.Л. Голова профбюро факультету
економіки та менеджменту

5 Положій А.М. Проректор
з адміністративно-
господарчої роботи

6 Ковтуненко Н.П. Голова профбюро
адміністративно-господарчої
частини

6 Король О.В. Проректор
з науково-педагогічної
роботи

7 Лободюк О.С. Голова профбюро факультету
електроніки та інформаційних
технологій

7 Чорноус А.М. Проректор
з наукової роботи

8 Медвідь О.М. Голова профбюро факультету
іноземної філології
та соціальних комунікацій

8 Бріжатий О.В. Проректор
з науково-педагогічної
роботи

9 Смирнов В.А. Голова профбюро факультету
технічних систем
та енергоефективних
технологій

9 Коваленко В.В.
Барикіна Н.І.

Головний бухгалтер
університету

10 Чередниченко Н.В. Голова профбюро
юридичного факультету,
голова комісії
з трудових спорів

10 Леганькова Т.І.
Новітченко
Т.С.

В.о. Начальник
планово-фінансового
відділу

11 Ткач Г.Ф. Голова профбюро
медичного інституту

11 Крупіна О.Є. Начальник
відділу кадрів

12 Лебединець А.В. Член профкому,
член комісії профкому
з питань охорони праці
та комісії з трудових спорів

12 Кузікова О.М. Юрисконсульт


