
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

НА 2010-2012 р.р.

          Внести до колективного договору на 2010-2012 р.р. наступні зміни і доповнення.

Розділ І. Загальні положення

1. У останньому реченні п.1.10 слова «Керівник секції…» замінити на слова «Керівник комісії…»

Розділ ІІ.  Виробничі та трудові відносини

2. Другу частину п. 2.2 викласти у наступної редакції:
«Молодим науковцям (аспірантам, співробітникам університету віком до 35 років), докторантам не менш
одного разу на рік за поданням …….. далі за текстом».

3. Доповнити розділ пунктом 2.15 в наступній редакції
«Встановлення працівникам університету норм праці та затвердження наказів (розпоряджень), що
регламентують умови праці, проводити на підставі службових записок, подань та ін. за підписами:
- начальника навчального відділу і голови секції профспілкового комітету працівників з питань норм і
умов праці – при встановленні норм учбового навантаження на одного викладача на рік, розкладу учбових
занять та екзаменів по семестрах;
- декана факультету, керівника підрозділу (відділу), і голови профспілкового бюро – при затвердженні
графіків роботи і графіків змінності окремих категорій персоналу, при тарифікації робіт для робочих, норм
виробки та норм обслуговування, для допоміжного і обслуговуючого персоналу»
 (Ст. 86, 247 Кодексу Законів України про працю, ст. 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності»).

4. Вважати п.п. 2.15-2.27 як п.п. 2.16-2.28.

Розділ ІІІ. Відпустки

5. Початок п. 3.7 викласти в редакції
«Жінкам, які працюють і мають дітей-інвалідів, дітей віком до 14 років, надавати ……. (далі за текстом)»

Розділ V. Оплата праці

6. Частину першу пункту 5.2 доповнити реченням: «Сума авансу повинна бути не менш оплати за
фактично відпрацьовані робочі дні (часи) у першій половині місяця із рахунку тарифної ставки (посадового
окладу) робітника (ст. 24 Закону України «Про оплату праці»).

7. Доповнити розділ пунктом 5.21 в наступній редакції
«Встановлення ректором працівникам університету доплат, надбавок, премій, винагород та інших
заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат проводити за погодженням головного бухгалтера на
підставі службових записок, подань та ін. за підписами:
- декана факультету (директора інституту, керівника підрозділу, відділу) і голови профспілкового бюро –
для працівників факультетів, інституту післядипломної освіти, структурних підрозділів, відділів;
- проректора і голови профспілкового комітету працівників – для інших працівників університету.»
(Ст. 15 Закону України «Про оплату праці»).

8. Вважати п.п. 5.21-5.27 як п.п. 5.22-5.28.



Розділ VІІ. Соціально-трудові пільги, гарантії, компенсації

9. Доповнити розділ пунктом 7.13 в наступній редакції
«Адміністрація університету надає в безплатне користування спортивні майданчики та споруди для
популяризації фізичної культури та спорту, занять спортивних секцій і груп студентів, викладачів,
працівників університету; спортивних змагань і турнірів, що проводяться за егідою профспілкових комітетів
працівників і студентів, спортивного клубу, кафедри фізичного виховання та спорту, університетської
організації студентського самоврядування, спортивного гандбольного клубу «Політехнік», спортивного
клубу американського футболу «Скіфи-ДонНТУ», спортивного клубу «Золоті стріли», інших загально
університетських громадських організацій, що діють в рамках Конституції та законодавства України.
Відповідальні: ректор, головний бухгалтер.»

10. Вважати п.п. 7.13-7.16 як п.п. 7.14-7.17.

Додатки

11. Додаток 1 викласти у новій редакції (додається).

12. Додаток 3  - змінити назви посад з «Електрозварник» на «Електрозварник ручного зварювання»,
«Склодув» на «Слюсар, який виконує склодувні роботи».

13. Додаток 4 (частину 2) - доповнити посадою «головний інженер».

14. Додаток 5 викласти у новій редакції (додається).

15. Додаток 6 (частина 3) - доповнити посадою «доцент, старший викладач, асистент, які проводять
заняття з плавання»

16. Додаток 10 викласти у новій редакції (додається).

17. Додаток 11 викласти у новій редакції (додається).

18. Додаток 12 викласти у новій редакції (додається).

19. Додаток 13 – змінити назву посади з «електрозварювальник» на «електрозварник ручного
зварювання»

20. Додаток 14 – виключити.

21. Додаток 15 – замінити «Оператор пральних машин, прасувальниця, комплектувальник, зайняті на
роботах із прання, гладження і комплектування  білизни» на «Двірник, який працює у різних
метеорологічних умовах».

22. Внести Додаток 17 «Про порядок проведення кваліфікаційної атестації працівників Донецького
національного технічного університету» (додається).


