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УКРА ЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРА ЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРА ЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Н А К А З No f -,/rlf

м. Київ

11J грудня 2015 року

П ро орга 11іза цію та п роведс 1111я 1-:оле 1а 11 0 1111 х
п е р е го ворів та у 1слада 1111 я 1-:ол е1,ї11 1шого

догово р у НТУУ у

2016

році

У в ідповідності до за конів України « Про колективні договори і угоди» та « Про вищу
освіту», Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки. молоді та спорту України та ЦК

Профс пі лки працівникі в освіт11 і нау ки України на

2011-2015

роки та пись:-.ювого повідО!\tлення

первинних профспілкових орган ізаціі! співробітників та студентів НТУУ « КПІ » (лист від
грудня

20 15

1О

року).

НАКАЗУІО:

1.

Р оз поч ати

п ер іод з квітня

колективні переговори з перевірки

2015

р. по квітень

20 16

р та

виконання колективного договору за

укладе ння колективного догово ру на насту пний

перюд.

2.

Сфор:-.1увати

робочу ко:-.1іс і ю для

ведення колективних переговорів щодо перевірки

виконання колективного договору за період з квітня

2015 р. по
складі 26 ос і б з

квітень

колективного договору на н асту пний п еріод у

рівни!\1 представництвом від

2016

р та укладення

стор 1н .

2. 1.

За

( протокол №

рішенняі\1

11-15

в ід

студенті в (протокол №

профкоі\1у

первинної

профспіл кової

організац ії

співробітн111<ів

26.11.2015 р.) та профкоі\1у первинної профспіл1<ової організації
26 від 03.12.2015 р.) включип1 до складу ко:-.1і сії 13 представн11ків

профсп іл1<ової сторони:

- Корса1<ов В.О .
- заст. голови профко!\1у, завідувач лаборатор ія ми ПБФ;
- Шейко О.І.
- заст. голови профкоі\1у, доце нт І ФФ;
- Безуглий М.О.
- заст. голови профкому, доцент ПБФ ;
- Бобін Б.О.
- голова ком і сії профко:-.1у, ін женер 1 1<атегор ії ЗФ;
- Кравець З.В.
- заст. голо ви 1<омісії проф1<ому, началь ник відділу Н ДЧ у н іве рситету;
- Кузь ОЛ.
- голова профбюро, старший в1 1 кладач ФМФ ;
- Кожеі\1яченко О.О. - голова коі\1ісії проф кому, старший в11кладач ФММ:
- Коп і йковська М.К.- голова профбюро . н ачальн ик відділу НТБ ;
- Гриненко К.М.
- заст. голов и ко!\1ісії проф1<оі\1 у . нач. соці ального відділу КПІ. доце нт ІФФ;
- Савчук А .В.
- член презид ії проф1<оr--1у. заст. дире1<то ра АТП у ніверситету;
- ВеремііІчук Ю.А. - член ком і сії профко:-.1у . асистент І ЕС:
- Б11ч1<івський О.С. - заст. го,1о в11 профко:-.1 у студе нтів:
- Пряміш1н К.10.
- заст. голови профкО!\І У студентів.
2.2. Включити до складу 1<ом і с ії 13 п редставників аді\1іні страції університету:
- ЯкиІ\1енко 10.І.
- перший проректор;
- Ковальов П.В.
- проректор з адмін і стративно-господарської роботи :
- Н ов іков О.М.
- проректор з н ауково - педагогічної роботи (напря юк перспективн. розвитку):
- КириLІОК П.О.
- проректор з науково-п едагогічної роботи (на вчальн о - виховний напряІ\юк) ;
- Цимбаленко Я. 10. - керуючий справами;
- Гожій С .П.
- засту пник першого проректора:
- Коваль О.В.
- засту пник п роректора;

,- J>олієва О.І.
- заступник начальника ДЕФ;
- Андрейчук Л.П.
- начальник відділу кадрів та архівної справи;
- Тарасенко О.Л.
- провідний інженер;
- Попов К.Л.
- заступник декана ФСП;
- Іщенко О.А.
- директор студмістечка;
- Меншикова Л.Л. - провідний юрисконсульт.
2.3. При розгляді питань студентської частини Колективного договору доповнити склад
комісії двома представниками Координаційної ради по роботі зі студентськими організаціями

.

НТУУ «КПІ»:

- Афанасьєв Д.В. (за згодою) - голова студентської ради;
- Гаврушкевич А.Ю. (за згодою) - голова профкому студентів
Координаційній раді по роботі зі студентськими організаціями НТУУ «КПІ» розглянути
пропозиції студентів, аспірантів та студентських організації щодо виконання положень
Колективного договору за період з квітня 2015 р. по квітень 2016 р., що стосуються осіб. які
навчаються, а також підготовки студентського розділу Колективного договору на наступний період.

3.

4. Визначити:
4.1. місцем проведення засідань робочої комісії затвердити кімнату № 155 корпусу № І.
4.2. днем засідання робочої комісії кожен вівторок з 15.00 години.
5. Перше засідання робочої комісії провести до 22 січня 2016 р. з рекомендованим

порядком

денним:

- обрання керівних органів робочої комісії;
- затвердження порядку (регламенту) засідань робочої комісії;
- затвердження структури проекту колективного договору на наступний період;
- затвердження графіку підготовки розділів проекту колективного договору.
Підготовлений робочою комісією проект колективного договору внести на обговорення сторін

6.

переговорів до

7.
8.

25

березня

2016

ро1<у.

Провести конференцію трудового 1<0лективу університету до

середнього заробітку членів робочої комісії. зазначених у п.

9.

22

квітня

2016

року.

На період ведення колективних переговорів звільнити від основно'і роботи зі збереженням
цього Наказу.

2

Керівникам відповідних відділів та служб надавати членам робочої комісії від профспілкової

сторони інформацію, необхідну для ведення колективних переговорів.
І О.

Начальнику

управління

економіки

і

фінансів

-

головному

бухгалтеру

університету

Л.Г.Субботіній до О 1.04.2016 р підготувати та опублікувати звіти про надходження та використання
бюджетних коштів (загальний та спеціальний фонди) університету за

11.

2015

рік.

Керівникам та головам профспілкових бюро співробітників підрозділів університету до

березня

2015

року

забезпечити

організацію

та

проведення

керівників

підрозділів

конференцій

(зборів)

18

трудових

колективів підрозділів, на яких:

-

розглянути

та

оцінити

звіти

про

роботу

та

за результатами

виконання положень колективних договорів підрозд1тв. Звіти керівників в електронному
вигляді подати до профспілкового комітету співробітників до

- укласти колективні договори підрозділів
- провести громадське обговорення та

березня

25

2016

р.;

на наступний період:
висунути

делегатів

на

конференцію трудового

колективу університету. Протоколи конференцій (зборів) подати до профспілкового комітету
співробітників до

12.

25

березня

2016

р.

Керуючому справами КПІ, керівнику служби супроводження протокольних заходів. директору

видавництва

«Політехніка»

забезпечити

організаційне

та

матеріально-технічне

забезпечення

засідань робочо'і комісії (підготовка приміщення, друк та тиражування матеріалів тощо). Головному
редактору газети

«Ки'івський

політехнію> забезпечити друк

проекту

Колективного договору в

номері газети, що передує даті проведення конференції трудового 1<олективу університету. До

березня

2016

р.

25

керівнику департаменту перспективного розвитку забезпечити оприлюднення

проекту Колективного договору на інтернет-ресурсах університету.

13.

За попередньою заявкою первинних профспілкових організацій співробітників та студентів

надавати облаштоване приміщення для проведення (у робочий або неробочий час) нарад та зборів
працівників,

студентів,

їх

представників

для

обговорення

проекту

колективного

договору

й

формування вимог та пропозиції.

14.

Керуючому справами університету забезпечити тиражувати ухваленого колективного договору

у кількості

200 друкованих
Ре1пор

примірників.
М.З. Згуровсью1й

' ,
казу 13ІІОСИТЬ:

v1справами
-----1,.--+~-,н+--

Я.JО. Ци мбален к о

Погоджено:

П ер ший проректор

Ю. І. Якименко

Проректор з н ауково- педа гогічн ої

0. М. Н овіков

роботи (перспектив11ий розвиток)
Проректор з н ау кової роботи

Проректор з науково-п еда гогічн ої
роботи (навчально - оиховн ий н а пря!'.юк)
Про ре ктор з
ад:--1 іністративно-господарсь кої роботи

П .В. К овал ьо в

Н ачаль ник ДЕФ

Л.Г. Субботіна

Н ачальник ПФВ

М.В . Броницька

Начальник ВКАС

Л.П. АндреІ1чук

ІОрисконсул ьт

Голооа профкому сп і вроб ітникі в

В . 1. Молча нов

Голова профкому студентів

А.ІО. Гав рушкевич

Голова студентсь кої рад 11

Д.В. Аф а насьєо

Надрукова но в І прю1ірн11к у

Роз рахунок розсилки:

на 2- х арку шах
Друкувала

Проректорам

тел .

Нач. ДЕФ

- Войтович Л.В.
406-83-40

-

по І екз.

- І екз.
- методич. у правл. - І екз.
Навч. - органі за ц. у правл. - І екз.
Факультета 1та ін ститута111 - по І
Юр. управл іння - І екз.
Навч .

екз .

ВКАС - І екз,

ВЕК
А ТП

-

І екз, НТБ

-

І ею . ЦКМ

І екз. Стущ..1істечко

-

-

І екз, ЦСХ

Це нтр фі з 1 1 ч1юго в1 1 хова ння та с порту

-

Редакц ія газет~~ « К11ївськиІІ політех нік »
Профко :--1 співробітн 11ків
Профко111 студентів

-

За гальний ві дді л

І екз.

-

-

І екз .

-

І ею.

І екз.

І екз.

-

І екз.

І екз.

