
КОЛЕКТИВНИИ ДОГОВIР

мiж адмiнiстрацiею та трудовим колективом
.Щержавноi пауково[ установи rrКиiЪський академiчпий унiверсптет.'

НАН УкраiЪи та МОН УкраiЪи

па 2019 - 2022 роки

Колективний договiр схвалений на
загальЕих

зборах (конференцii) трудового колективу
( 7 )_дцýf9дада 2019 року, протокол J\Ъ 1

м. Киiв



]

колективний договiр укладено з метою регулювання виробничих, трудових та

соцiапьно-економiчних "iдпоi"i узгоджешш iнтересiЪ найманих працiвникiв i роботодавця iз

питаЕь, що с предметом цього договору,

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕНIIЯ

1.1 Сторонами цього колективного договору с: ,Щерхавна наукова установа "Киiвський
академiчний унiверситет.' НДН Украiни та МОН Украiни (м, Киiв, бул. акад. Вернадського,

36, КиiЪ, ОЗt+Z, УкрЫiна) в особi дЪректора Корлюка Олександра Анатолiйовича, який дiе

на пiдставi Ilоложення "lд 
\Z.OZ.ZOjB Nq785i417 та представля€ iнтереси роботодавця з

однiеi сторони (датli Ддмiнiстрацiя) та Трудовий колектив ,щержавноi HaykoBoi устtlЕови

,,K"i"""*"ii академiчний унiверситет" НДН Украiни, та МОН УкраiЪи в особi представника

трудового колективу Боровськоi Олени Геннадiiвни, з другоТ сторони,

1.2. Цей колективЕий договiр укладено вiдповiдно до Закону Украiни <Про колективнi

оо.о"орrо, КЗпП, ЗакЬну V*pui", < Про охорону прачi>, |алузевоi угоди мiж

нацiональною **"ri.'o наук чкраiъи i прьфспiлкью працiвникiв нацiональноi академii

наУкУкраiЪина2018-2019рокитаiншихзаконоДавчихактiв'зМетоюрегУЛювання
виробничих. трудових та соцiЬ оно-економ iч ник вiдносин, узгодження iHTepeciB найманих

праuiвникiв i роботодавця iз питаrь, що е предметом цього договору,

l.з. Роботодавець пiлтверджус, цо BiH vас повноваження, визначенi чинниv

законодztвством та положенням про держазну наукову,устаяову <киiвський академiчний

Унiверситет>>'наВеДенняколекТЙВнихпереговорiв,УклйанняколекТиВЕоГодоговорУй
виконання зобов'язань сторони роботодавця, визначених цим договором.

1.4. Уповноважений rrредставник трудового колективу мае повновlDкення, визначен1

ltинним законодавством та зборами трудового колективу, на ведення колективних

переговорiв, укладання nona*r""rbao договору й виконання зобов'язань cTopiH, визначених

цим договором.
Колективний договiр укладено для:

а) чiткого визначення прав та обов'язкiв cTopiH цього Договору;
б) регулюваннЯ та удосконалеЕня умов оплати працi, вин.lгород за висококвалiфiковану,

продуктивну та якiсну працю;

в) покращення умов працi, побуту та вiдпочинку працiвникiв установи;

г) визначення основних положень та створення умов дjul додержання правил внутрlшЕього

трудового розпорялку працiвниками установи;
д)Ъrрi.е*п" iнших питань, пов'язаних з фiншrсово-господарською дlяльнlстю установи;

Ъj .чб".rr",п"*rпя дiлових взасмовiдноЙн мiж Адмiнiофацiсю установи та його

працiвникалrи.
1.5. Положення цього колективного договору поширюються на Bclx працlвникlв установи l

собов'язковимиякДляАдмiнiстрачii,такiДлякожногочленатрУДоВогоколективУ.
1.6. Сторони пiдтверджlтоть обов'язковiсть, з урахуваIIням фiнансового стану установи,

ВиконанняУМоВцЬогоколекТиВногоДогоВорУiреальнiстьзабезпеченняприйнятих
зобов'язаль.
1.7. Жодна зi cTopiH, що пiдписа:Iа колективний договiр, не може в односторонньому

порядку припинити виконання його положень,

1.8. Колективний договiр набувас чинностi з дня його пiдписання уповновФкеними

представниками cTopiH i дiс до 31 грулня 2022 року,
1.9. особливi питання чинностi колективного договору:
-пiслязакiнченнясТрокУчинвостiколективнийдоговiрпродовжУедiятидотогочасУ'поки
сторони n" 1*пчду,,,оЪоuий або Tre перегJUIнуть чинний колеюивний договiр;



- у разi реорганiзацii установи цей кодективний лого,'вiр зберiгае свою чиннiсть протягом
строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою cTopiH;

- у разi лiквiдацii установи цей колективний договiр дiе протягом усього строку проведенЕя
процедри лiквiдацiii.
1.10. fuя ведення переговорiв по }кладанню колективного договору, поточноi оцiнки стану
викон!шня, пйбитгя пiдсlт.rкiв його виконання, а також дJuI розгляду конфлiктних ситуацiй
по колективному договору, створюетья двостороння робоча комiсiя з представникiв cTopiH

у складi, визначеному Наказом Ns 39 вiд 01.11.2019 року ( додаток J\Ъ 1 ).
1.11. Сторони зобов'язуються не рiдше одного разу на piK iнформувати трудовий колектив
про виконання взятих на себе зобов'язань.
1.12. Змiни i доповнення до колективного договору вносяться тiльки за взаемною згодою
cтopiн, i в обов'язковому порядку в зв'язку iз змiналли чинного законодавства.
1.13. Сторона роботодавця пода€ колективний договiр на повiдомну реестрацiю пiсля
пiдписання його сторонами до мiсцевого органу виконавчоi влади.

1.14 Роботодавець пiсля пiдписання та реестрачii колективного договору забезпечуе його
тирaDкування та ознайомлення працiвникiв пiд розпис.

П. ОРГАНIЗАЦIЯ IIРАЦI

2.1. Адмiнiстрацiя затверджуе розробленi трудовим колективом для кожного працiвника
посадовi iнструкцii та iншi док},т\,tенти, що визначають його фlнкцiональнi обов'язки, i
вимагас ii виконання.
2.2. Кожний працiвник зобов'язаний добросовiсно i якiсно викоIIувати cBoi обов'язки,
працювати чесно i сl,млiнно. дотрим}ъатися дисциллiни працi. свосчасно i точно
виконувати розгrорядження ,Щиректора устtlнови та уповновФкених ним осiб,
дотримуватися трудовоi дисциплiни. вимог нормативних aKTiB з охорони прачi- лбайливо
ставитися до маЙна установи, а Адмiнiстрацiя зобов'язуеться вживати заходiв дrя
забезпечення продуктивноi зайнятостi: забезпечити кожного працiвника робочим мiсцем,
технiчним обладнанням та матерiалами. необхiдними дJrя виконання працiвником cBoix

фluкцiональних обов'язкiв.
2.3. Представник трудового колективу зобов'язуеться:
- проводити роботу з працiвникаuи стосовно зб.qрехення майна установи, сприяти
пiдвищеттню прод}ктивностi працi, сприяти змiцненню'.труловоi дисциплiни в колективi
- запрош}вати повновaDкного представника сторони роботодавця на засiдання трудового
колективу, де розглядатимуться питання захисту трудових i соцiально-економiчних прав

працiвЕикiв.
2.4 Yci працiвники установи зобов'яз1тоться Ее розголотrr}ъати конфiденцiйну iнформачiю ,

яка стала iM вiдома при виконаннi 'rx трудових обов'язкiв.
2.5. Сторони зобов'яз).rоться оперативно вживати заходiв до усунення передумов
виникнення колективних трудових спорiв (конфлiктiв), У разi ix виникнення прагн}ти до
врегулювання спору шляхом примирних процедур у порядку, визначеному чинним
законодавством.

III. ЗАБЕЗПЕЧЕНIIЯ ПРОДУКТИВНОi ЗАЙЕЯТОСТI

3.1. У разi виникнення причин екоЕомiчного хФактеру або у зв'язку з лiквiдацiсю,

реорганiзацiсю, змiною форми власностi. структ}ри, штату працiвникiв, через якi неминуli
вивiльнення працiвникiв, Адмiнiстрацiя повинна повiдомляти про причини й термiки
вивiльнення, кiлькiсть та категорii працiвникiв, що пiдлягають скороченню раду трудового
колеюиву не пiзнiше як за три мiсяця до ix настання.
3.2. При змiнi iстотних 1шов працi - систем та розмiрiв оплати працi, пiльг режиму роботи,
встановлення або скасування неповного робочого часу, сцлiщення професiЙ, змiну розмiру

о
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4.5. Встановrповати доплати та надбавки, передбаченi гапузевою Угодою мiж
Нацiональною академiею наук Украiни i Профспiлкою працiвникiв Нацiональноi академii
наук Украiни. у межах фонду оплати працi. затверлженому в кошторисi
.Щоплати до посадового окладу:
- у розмiрi до 50 вiдсоткiв посадового окладу вiдсутнього працiвника або за вакантною
посадою:
- за виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнiх праdiЬникiв;
- за сlмiщення професiй;
- за розширення зони обслуговування або збiльшенrrя обсягу виконуваних робiт;- у розмiрi до 40 вiдсоткiв посадового окладу за роботу в нiчний час за кожну годину

роботи з 10 годин вечора до б годин ранку;
- за вчене звtшня:
професора - у розмiрi 33 вiдсотки посадового окладу;
доцента, старшого наукового спiвробiтника, старшого дослiдника у розмiрi 25 вiдсоткiв
посадового окладу;
- за наlтсову cTlTliHb:
- доктора наук у розмiрi 25 вiдсоткiв посадового окJ]аду;
- кандидата наук, доктора фiлософii - у розмiрi 15 вiдсоткiв посадового окладу.
Надбавки до посадового окладу:
- за високi досягнення у прачi:
- за виконання особливо важливоТ роботи
- за складнiсть , напрlrкенiсть роботи.
Граничний розмiр зазначених надбавок для одного прачiвника не повинен перевищувати
100 вiдсоткiв посадового окладу.
4.7. Щомiсячнi оклади прибиральникiв примiщень, якi використовlтоть дезiнфiцточi
засоби, а також тих, що зайнятi прибиранням ryalreTiB пiдвищувати на 10 вiдсоткiв.
4.8. Надавати працiвникам матерiальну допомогу. в тому числi на оздоровлен}ut. в cyMi не
бi,тьше. нiж один посадовий оклал на piK.
4.9. Здiйснювати преviювання працiвникiв вiдповiдно до iх особистого внеску в загмьнi
результати роботи у межах фонду премiювання, що враховуеться у розрахунках до
кошторису та економ ii фонлу оллати працi.
4.I0. Заробiтна плата виплачуеться працiвникам регулярно в робочi днi два рази на мiсяць
за мiсцем ocHoBHof роботи через промiжок часу. що не rrеревищус шiстнадцяти
к€lлендарних днiв, а саме за першу половину мiсяця-,16 числа. за друry половину мiсяця 31
числа, вiдповiдно до ст.24 Закону Украiни < Про оплату працi>. Розмiр заробiтноi плати за
першу половину мiсяця мае бути не менше оплати за фактично вiдпрацьований час з

розрахунку посадового окладу працiвника. У разi, коли день виплати заробiтноI гrлати
збiгаетъся з вихiдним, святковим або неробочим днем, заробiтна плата виплачуеться
непередоднi.
4.11. Проводити своечасно iндексацiю зарабiтноi плати у зв'язку з ростом iндексу
споживчих цiн у вiдповiдностi з Законом Украiни < Про iндексацiю грошових доходiв
населення>
4.t2. Оплата працi працiвникiв здiйснюеться в першочерговому порядку. Bci iншi платежi
здiйснюються пiсля виконання зобов'язання щодо оплати працi, вiдповiдно до закоЕу
Украiни.
4.13. Вiдповiдно до законодавства про працю Адмiнiстрачiя несе вiдповiдал bHicTb за
порутпення cTpoKiB виплати заробiтноi плати працiвникам, бiльше нiж один мiсяць, та
виплати заробiтноi плати не в повному обсязi.
4.14. Робота у святковi i неробочi та вихiднi днi може' компенсуватися, за згодою CTopiH,
надаЕням iншого дпя вiдпочинку або оплачуватися у подвiйному розмiрi.
4.15. Виплачувати заробiтну ллату прачiвникам за весь час щорiчноi вiдпустки не пiзнiше
нiж за 3 робочих днi до початку вiдпустки, ст.21 Закону Украiни кПро вiдпустки>.
4.16. Норми колективного ffоговору, що допускають оплату працi нижче вiд но
визначених генеральною, галузевою або регiонмьною угодами, аJIе не нижче

рм,
вiд
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держilвних норм i гарантiй в оплатi працi, можуть застосовратись 
ллише 

тимчасово на

;;i";;";"r;пя фiнЬсових труляощiв TepMiHoM не бiльше шести мlсяцlв,

4,17. Вiдомостi про оплату працi працiвнипi" "чдu"u"" 
TpeTiM особам лише у випадках,

прямо передбачених законодавством,
4.18. Прачiвникам, якi iЪуi- у службове вiдрядженвя, оплата працi за виконану робоry

;;;;;;;; uипоuiдuо 
-до 

"""no.o _законодавств_а 
та умов, визначеЕих трудовим та

колективцим договором, r розмiр такоi оплати прац1._,не може бlти нижчим за середнiй

заробiток.
Представник трудового колеКтивУ: 

е п,тяаIL оттпа.l
1. Здiйснювати контроль за дотриманням в ycTaHoBi законодавства з пйтань оплати прац1,

свосчасною витлатою заробiтноi плати,

2. Захищати iнтереси працiвникiв у сферi опдати прац1,

Ч. ТРУДОВI ВIДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦI ТА ВIДПОЧИНКУ

5.1. Укладати трудовi договори з працiвниками в порядку, передбаченому зilконодT вством

украiъи, пiд розписку ознайомrповати працвнйкlв 1з наказом про ix призначеяня, Не

включати до трудових договорiв }ъ{ов, що погlршують становище прачiвникiв порiвняно з

чинним законодzвством, цим договором,

5.2. Спiльно з представником трудового колективу розробити Пр1l1u,_::I1y'""оо'о

трудового розпорядку, вносити до ни* змiни й доповненвя, затверджувати ix яа загальttих

зборах трудового колективу, розробити й затвердgти посадовi iнструкцii, ознайомити з

ними працiвникiв.
5.3. Вiдповiдно до чиЕного законодавства Украiни установити п'ятиденяий робочий

,r*оa*" iз тривалiстю робочого часу працiвникiв 40 годия Еа тиждень, науково-

;;;;;;;rr"- прачiвникiв трива,iIiсть iб .oд" нал тиждень, працiвникам зайнятих на

робоr*. шкiдливими умовами працi, - не бiльш як 36 годин на тиждень,

5.4. Режим робочого чu"у,,,о"йп i закiнченпя роботи, перерва на обiд встаrовлюються

Ммiнiстрацiсю за погодженЕям з Представником. трудового колективу в Правилах

внУтрiшньогоТ'рУДоВогорозпорядкУiдовоДяТЬсяДовiдомавсiхпраЦiвникiв(додатокNэ2).
i.i. Ъuп"р.ооо"i овяткових днiв трива,тiсть роботи працiвникiв скорочуеться Еа од{у

ГОДИНУ' 'дним графiком, який затвердд<уеться
5.6. OKpeMi категорii прачiвникiв працюють за вlдповlдним_l|iqjl:l.:,])Зj]l}".:j
керiвником установи au поaод*""п", iз трудовим колективом з доциманнJlм устtlновдено1

трива:Iостi робочого часу на тиждень, _л__ "6iгя
5.'7 . Рiшення npo napan""n"" ""iдп,* днiв у випадках, коли вони збiгаються зi

святковими або неробочим" on,*", iз метою рацiона;rьного використilння робочого часу та

створення сприятливих у;;,;;;, ;iо"о.rин*у праrri"никiв приймати за узгодженням iз

тrредставником трудового колективу яе пiзнiше пiж з4 два тижнi до ix перенесення,

5.8. Установлювати трива,,riсть деняо'i роботи, перерви для вiдпочинку й харчування згiдно

з Правила.пли внlтрiшнъого трудового розпорядку, iстю 24
5.9. Встановит" прuцruп"пЙ щорiчну основну оплачувану вiдпустку тривалl

*-"r*р"r, днiв ia вЦпрац"оuuu"й календарний piK, який вiдлiчуеться з днJl укпадання

трудового договору, о"оо"J. i""-iднiстю I itt.p1- - трива.,riстю З0 календарних днiв, а

оiЬбu" . iнвалiднiстю III групи - 26 календарних днlв,

;.id ;;;ййiuат" графiк налання вiдпусток за погодхеЕням iз представником трудового

колективу до 15 сiчня flоточного року та доводити його до вiдома працiвникiв, При

складаннi графiкiв вiдпусток врrrховувати сlмеинi обставини, особистi iнтереси та

,r,tожливостi вiдпочинку кожного прачiвника,

J.ii. Й*""; щорiчнi вiдпустки за бажантrям працiвника в зруrний для нього час у

випадках, передбачених законодавством,

(.



5.12. Щорiчну вiдпустку на прохання працiвника може бlти подiлено Еа частини будь-якоi
тривалостi за умови, що основна безперервна ij' частина становитиме не менше 14

ка.ленларних днiв. '

5.13. Надавати щорiчну додаткову вiдпустку за особливий характер працi працiвникам з

ненормованим робочим днем 7 кмендарних днiв згiдно iз списком посад та професiЙ
визЕачених у додатку J\bЗ .

5.14. Надавати додатковi вiдпустки працiвникам в зв'язку з навчанням згiдно
ст.13,14,15,16 Закону Украiни < Про вiдпустки>.
5.15. Жiнцi, яка працюе i мае двох або бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB, або дитину-iнваriда,
або яка усиновила дитину, одинокiй MaTepi, батьку, який виховуе дитину без MaTepi ( 1тому
числi й у разi тривалого перебування MaTepi в лiкувальному закладi), а також особi, яка
взяла дитину пiд опiку. надасться цорiчно додаткова оплачувана вiдпустка тривалiстю l0
календарних днiв без урах}ъання святкових i неробочих днiв ст. 19 Закону Украihи < Про
вiдпустки>.
5.16. ,Щотримуватися виконанЕя ст.10 Закону Украiни <Про вiдпустки), щодо письмового
повiдомлення про дату початку вiдпустки. але не пiзнiше як за два тижнi до
встановленого графiком терм iHy.
5.17. За бажанням працiвника, за iхнiми заJIвtлми, вiдпустки без збереження заробiтноi
плати на TepMiH обрrовлений згодою мiж прачiвником i адмiнiстрацiсю. трива,riстю не

бiльше l5 календарних днiв на piK.
5.18. Вiдпустка без збереження заробiтноi плати за бажанням працiвника надаеться в

обов'язковому порядку:
- пенсiонера.п,r за BiKoM та особам з iнвалiднiстю III групи- тривалiстю до 30 календарних

днiв щорiчно;
- особам з iнва:liднiстю I та II груп - тривмiстю до 60 календарних днiв щорiчно;
- особам, якi одружуються тривалiстю до 10 ка,rендарних днiв;
- працiвникам у разi cMepTi рiдних по KpoBi або шлюбу - трива,riстю до 7 календарних днiв
без урахування часу. необхiдного для проТзду до мiсця поховання та назад: iншrих рiдних -
трива,riстю до З кмеЕдарних днiв без урахування часу, необхiдного для проiЪду до мiсця
поховalння та назад;
- працiввикам для догляду за хворим рiдним по KpoBi або по шлюбу, який за висновком
медичного закладу потребуе постiйного сторонньоТо догляду. - трива.,тiстю. визначеною у
медичному висновку, апе Ее бiльше 30 ка:rендарних днiв;
- сlмiсникам - на TepMiH до закiнчення вiдпустки за основним мiсцем роботи.
5.19. Працiвникам, якi навчаються без вiдриву на виробництвi в аспiрантlрi, протягом
четвертого року навчання надасться за iх бажанням один вiльний вiд роботи день на
тиждень без збереженrrя заробiтноi плати.

Представник трудового колективу зобов'язуеться:

l. Здiйснювати контроль за виконанням зобов'язань rього розлiлу- свосчаснiстю
виданням наказiв про прийняття, звiльнення, переведення на iншу роботу, змiну
режимiв працi й вiдпочинку та ознайомлення iз ними працiвникiв.

2. Надавати працiвникам безкоштовну правову допомогу та консультацii з чинного
законодавства. У разi порушення fx трудових прrш представляти та вiдстоювати права
працiвникiв у вiдносинах iз роботодавцем у судових оргilнах.

VI. УМОВИ ТА ОХОРОНА ПРАЦI

6.1.Забезпечення безпечних 1мов працi е обов'язком Адмiнiстрацii, яка мае забезпечити

умови праui на кожному робочому мiсцi у вiдповiдностi iз санiтарно-поб)товими
нормативними актами з охороЕи працi, дотримання нормативiв безпеки працi, пожежнiй
безпецi.
6.2. Забезпечити суворе дотримання посадовими особами, iнженерно-технiчними

n
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працiвниками вимог З.жону УкраiЪи,,Про охорону працi", нормативних aKTiB про охорону
працi, технологiчних процесiв, графiкiв планово-попереджувальн их peMoHTiB устаткування
та вентиляцii.
6.3. При прийняттi на роботу ознайоvлювати пiд розписку прачiвника з р,овами прачi та
нмвнiстю на робочому мiсцi небезпечних i шкiдливцхtrфакторiв, ix можливим впливом на
здоров'я, а також правами та лiльгами за робоry в таких умовах.
6.4. Працiвники зобов'язанi знати i виконувати вимоги нормативних aKTiB про trхOрону
працi, правила поведiяки з машинами, механiзмами, обладнанням, iншими засобами,
користуватися засобами iндивiдуального i колективного захисту, проходити обов'язковi
медичнi огляди.
6.4. Адмiнiстрацiя зобов'язана вiдповiдно до законодавства вiлшкодовувати прачiвнику
шкоду, заподiяну йому ка,riцтвом або iншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним iз
виконarнн я м трудових обов' язкiв.
6.5. Забороняеться застосуванFIя працi жiнок та неповнолiтнiх дiтей на важких роботах iз
шкйливими або небезпечними умовами працi, а також залучення ix до пiдiймання та
перемiщення важких речей, межа яких перевищуе встановленi для них норми.
6.6. При використаннi працi iнвалiдiв, необхiдно створювати для них умови працi з

урахуванням рекомендацiй медико - caHiTapHoi експертноi KoMicii. Зшучення iнвмiдiв до
надурочних робiт у нiчнiй час заборонено.

Представник трудового колективу зобов'язусться:
]. Здiйснювати KoHTpoJTb за дотримаяням роботодавчя законодавсl ва про охорону працi.

створення безпечних i нешкiдливих умов працi, наJIежних санiтарно-побутових умов.
2. У разi загрози життю або здоров'ю працiвникiв вимагати вiд роботодавця негайного

припинення робiт на робочих мiсцях, на час, необхiдний для ус}тення загрози життю
або здоров'ю працiвникiв.

3. Брати участь у розробцi комплексних заходiв з питань охорони працi, очiнюваннi умов
прачi на робочих мiсцях.

ЧII. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH

7. 1. Адмiнiстрацiя зобов'язана:
- надавати Представнику трудового колективу необхiдну iнформацiю з питаЕь соцiально-
економiчного розвитку.
- iнформувати представника трудового колективу у.разi внесення змiн до Положення з
питань рестр}ктуризацiТ установи не пiзнiше як за три мiсяцi.
- гарантувати додержалня прав та iHTepeciB працiвникiв, якi звiльняються у зв'язку iз
змiною органiзацii або форми власностi зокрема щодо: порядку звiльнення. виплати
вихiдноi допомоги, гарантiй працеБлаштуваfiня, iнших пiльг i компенсацiй таким
працiвникаI\4.
- забезпечити у випадку лiквiдацii першочергову виппату вихiдноi допомоги звiльненим
працiвникам.
- перераховувати своечасно та в повному обсязi внески на загальнообов'язкове державне
соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами
з}мовленими народженням i похованням, за погодженням з предстalвником трудового
колективу запроваджувати додатковi види недержавного стрtжування працiвникiв або iхз
oKpeMi категорii.
- забезпечити збереження архiвних докрлентiв, згiдно з якими здiйснюеться оформлення
пенсiй, iнвалiдностi, отримання пiльг i компенсацiй, визначених законодавством.
- забезпечити на!тежне утримацня, прибирання примiщень та збереження особистих речей
працiвникiв.
7.2. Представник трудового колективу зобов'язаний:



_ проводити збори трудового колективу; i
- ознайомлювам трудовий колектив iз iнформачiею, одержаною вlд Ммlнlстрацl1 з

питань, пов'язаних з працею i соцiально-економiчяим розвитком трудового колективу,

- представляти права та iнтереси працiвникiв у вiдносинах iз роботодавцем щодо

1оравлiннr, u ,*о*у разi змiни органiзачii або форми власностi, банкрутства,

] 'rp"oaruu-r, i*riep"", праrtiвникiв установив KoMiTeTi кредиторiв та у випадку

проведення процедур банкрутства з правом дорадчого голосу,

- органiзовуват, проu"д"пп, культур;о-масових, фiзкультурних i оздоровчих заходiв дrя

працiвникiв та членiв ii сiмей.
- ознайомлювати члеIIiВ трудового колективу з новими нормативними актами з питань

житлового законодавства, сьцiа:rьного страхування. та пенсiйного забезпечення, надавати

консультативЕу й методичну допомогу з питань соцlапьного захисту,

- прь"одrr" перевiрку дотримання адмiстрацiею трудового законодавства, ум_ов охорони

працi шляхоМ створеЕнЯ двосторонньоi.комiсii З уповноважених представникlв т,рудового

колективу та вимагати усунення недолlкlв,
7.3. Сторона роботодавця визнас представника трудdiого колективу повновiDкним

,,рaд"rч"*rrпо* 
-iHrepeciB 

працiвникiв, якi працюють в ycTaHoBi, i погоджуе з ним накази та

iншi локальнi нормативнi акти.

8.1. Розглядати пiдсумки
трудового колективу раз в piK.

ЧПI. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

виконання колективного договору на загальних зборах

договору пlд час його дii можуть бlти BHeceHi8.2. ,ЩоповнеНня та змiнИ до колективноГо договорУ пlд час иогО дlr можу-rЬ Uуlи rgнgu.пr

за погодженнЯм CTopiH та маютЬ Ti ж caMi стадii прийнятгя та ресстрацii, що й cal,t

колЕктивниЙ договtр пIщписАли:

Вiд адмiнiстрацii Вiд трудового колеюиву:

академiчного yHi Прелставник т9щtового колективу

О,'@Rp'tta"_

колективний договiр.
8.3. Кожна зi cTopiH безпосередяьо несе вiдповiда,rьнiсfЬ за викояання взятих зобов'язань.

У разi порушенп" nlr *raur*опчпня зобов'язань договору з В'ини KoHKpeTHoi посадовоi особи,

вона Еесе вiдповiдальнiсть згiдно з чинним зtlконодавством,

8.4. Контроль за викотrанням цього колективllого договору здiйснюеться сторонами, якi

його }клЬи i пiдписали. у разi здiйсненЕя контролю сторони зобов,язанi надавати

необхiдяу для цього нмвну iнформацiю.
8.5. Суперечки мiж сторонами вирiшутоться в порядку, вста!tовленому законодавством

;;:Ч:;*r*ний договiр укладено у трьох примiрниках, що зберiгаються у кожноi iз

cTopiH та один примiрник (копiя за мiсцем реестрацii i мають одЕакову юридичну силу,
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-::тки:
., Наказ про створення робочоi KoMicii.
i, Правилавнутрiшнього трудового розпорядку.
_: . Трива-riсть додатковоi вiдпустки працiвникiв з ненормованим робочим днем.j. По.lоження про премiюван ня.
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HAlцoHAJbi{r\ АIсадЕмш нАук укрДrшл
MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НДУКИ УКРДiНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
(киiвський АкАдЕмIчний унIвврситЕт)

нАкАз

QL> листопма 20]9р. м. КиiЪ JФ 39_

lipo створення робочоi KoMicii
_р}-Jового колективу

_.-, розробчi проекту
:.!r_'lекти Вного Договору.

З метою врегулювання виробничих, трудових та соцiально економiчних вiдносин мiж

.:\lови_\t колективоv та адмiнiсr рацiсю ra зважаючи на пропозичiю r рулового колективу

_-,;tТвського академiчного унiверситету вiд 25 жовтня 2019 р. на укладення HoBo'i редакцii
:,t].l€кIивного трудового договору,

НАКАЗУЮ:

1 . Створити робочу комiсiю з питань пiдготовки проекту та укладення новоi редакцi'i

колективного трудового договору у складi: Боровська О.Г., Красовський Т.А., Сендюк Н.В.,

Фоуiнова Н.Г.

2. Створити двосторонню комiсiю в складi:директора Корд-юка О.А. та Представника трудового

колективу Боровськоi О.Г,членiв трудового колективу Сендюк Н.В.,Красовського Т.Г,

3. Контроль за виконанням цього накaву заJlишаю за собою.

.Щиректор /a,r- о.А.корлюк

l---.--'

..::става: Пропозицiя на уюrадання Hoвoi редакцii колективного договору вiд трудового колекгиву
,;:Твського академiчного утriверситеry вiд 25. 1 0.20 l 9.



Додаток ЛЪ 2

IIРАВИЛА ВНУТРIШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ
киiвського АкАдЕмIчного унIвЕрситЕту нАн укрАiни та мон укрАiни.

I. Зага.lrьпi положення.

1. Правила внутрiшнього трудового розпорядку для працiвникiв Киiвського академiчного
,::зерситету НАн Украrъи та Мон Украiни(далi - Унiверситет) розроблено на виконання вимог
:,:]-Еого законодавства УкраiЪи про працю з метою впорядкування трудових вiдносин, якi
:ia-;lкають мiж працiвниками та власником, оптимiзацii господарськот дiяльностi та забезпечення
.: :.елЕого рiвня внутрiшньоi трудовоi дисциплiни.

2. Правила внутрiшнього трудового розпорядку мають на MeTi забезпечення чiткоi органiзацii
:ацi. на.T ежних безпечних ploB працi, пiдвищення ii' продутстивностi та ефективностi, рацiона_,тьне

::.(Lrристання робочого часу, змiцнення трудовоi дисциплiни.
3. [iя Правил внl.трiшнього трудового розлорядку поширю€ться на Bcix працiвникiв

, :iверситету, якi перебувають з ним у трудових вiдносинах.

II. Порядок прийняття i звiльпенпя праfriвпикiв.

1. Прпйняття на робоry.

1.1. Працiвники реа.lliзовують гарантоване iM Конституцiею Украiни право на працю шляхом
,. _'lаJанItя трудового договору про роботу .

1.2. особа, яка виявила HaMip вступити в трудовi вiдносини, зобов'язана подати
:-rIiнiстрацii Унiверситету TaKi документи:

а) трудову книжку, яка мас бlти оформлена з доц)иманням встановленого порядку (за
: ilнятком випадкiв, коли особа оформляеться на роботу вперше);

б) паспорт громадянина Украiни або документ, що його замiнюе;
в) iдеятифiкацiйний номер облiковоi картки платника податкiв,
г) особи, якi вперше шукають роботу i не мають трудовоТ книжки, повиrтнi пред'явити

=зспорт, диплом або iнший докуrчtент про ocBiTy чи професiйну пiдготовку
прийняття на роботу без пред'явлення зазначених документiв не допуска€ться.
За пропозицiею адмiнiстрацii, особа, яка влаштовуетьЕя на роботу, може надати довiдки,

!арактеристики, вiдгуки, рекомендацii чи будь-якi iншi докуценти, що пiдтверджують вiдповiдний
:iBeHb квалiфiкацii згаданоi особи.

1.3. При прийняттi на роботу, що вимагас спецiальних знань, адмiнiстрацiя Унiверситеry
зправi також вимагати вiд працiвника пред'явлення диплома або iншого допуrъпru про одержalну
-.'cBiTy чи професiйну пiдготовку.

1.4. При прийняттi на роботу забороняеться вимагати док}менти, подання яких не
-тередбачене законодавством, за винятком випадкiв, коли особа виявила згоду на подмня таких
-loKyMeHTiB.

1.5. При прийняттi на роботу з кожним працiвником 1кладасться трудовий договiр.
Трудовий договiр може мати вигляд окремого rrиOьмового документа за пiдписами обох

cTopiB такого договору або ж оформлятися шJUIхом видання наказу про прийняття на роботу.Наказ про прийняття на роботу мае бути оголошений працiвниковi i мiстити вiдмiтку
iрозписку працiвника) про факт ознайомлення.

у наказi обов'язково зазЕачаеться найменування'-п-ооади працiвника, яка визначаеться на
пi:ставi штатного розпису Унiверситету.



. l. \- випадках, коли за рiшенням адмiнiстрацiТ Унiверситету працiвника було факти.тно
_ -i .tr fo РОбОти. початком роботи вважаеться день, коли працiвник був фактично допущений

l,-. При прийняттi працiвника на роботу або при переведеннi його у встановленому порядку
_ - *,, rобот1, адмiнiстрацiя зобов'язана:

j, .знаЙомити прачiвника з дорученою роботою. умовами iT виконання та розмiром оплати
:_ . :Lrз яснити його трудовi права й обов'язки;

j| ознайомити працiвника iз Правилами внутрiшнього трудовоrо розпорядку та iншими
, : . ]:;1вно-правовими атами, що дiють в Унiверситетi;

зr проiнстрlтстувати працiвника щодо технiки безпеки, виробничоi caHiTapii, гiгiенi працi,
, готипожежноТ охорони та iнших спецiальних правил- якi стосуються виробничоi безпеки.
1.8. Упродовж всього строку перебування працiвника в трудових вiдносинах, здiйснюеться

::-:--::я тр\,,]ових книжок, порядок якого визначаеться чийним в yKpaiЪi законодавством.

2. Припинення трудових вИносин.

1,1. Припинення трудових вiдносин може мати мiсце тiльки з пiдстав i в порядку, якi
.::е:баченi чинним зzlконодавством Украiни та умоваI4и трудового договору з працiвником,

],], Пiсля погодження cTpoKiB припинення трудовиy вiдносин з ммiнiстрачiсю. працiвник
:-, -раВо припинити роботу, а адмiнiстрацiя Унiверситету зобов'язана видати працiвнику його

. - . _OBr клижку iз внесеним до неi записом про звiльневня i провести з ним остаточниЙ розрахlъок
. ,:г.rбiтноi плати.

Записи про пiдстави звiльнення в трудовiй книжцi повиннi точно вiдповiдати вiдповiдним
: ::,.:\.t}ованням чинного законодавства iз посиланням на вiлповiлну сlаflю. пункт закону.

2]нем звiльнення вважаеться останнiй день роботи.
1.3. Припиненнятрудовогодоговоруоформлястьсянакiвом.

III. OcHoBHi обов'язкп пilацiвникiв.

1. Працiвники зобов'язанi:
1.1. flбайливо i сlтллiнно виконуваrи покладенi на них трудовi обов'язки, не}хильно

-fll\tчватися правил трудовоТ дисциплiни. вчасно i точно виконувати розпорядження
.-rliнiстрацii, використовувати весь робочий час дая продуктивноi працi, утримуватися вiд дiй, що
':fешкоджають iншим працiвникам виконувати ixHi трудовi обов'язки;

1.2. Пiдвищувати прод}ттивнiсть працi, вчасно i ретельно виконувати функцii, визначенi
.,саjlовими iнструкцiями;

1.3. !отримуватися вимог з охорони працi, технiки безпеки, виробничоi caHiTapi'i, гiгiсни
..эачi та протипожежноТ безпеки, якi передбаченi вiдповiдними правилами й iнструкцiями;

1.4, Вживати заходiв, спрямованих на усунення причин та умов, що порешкоджають
lорrIальнiй роботi, негайно iнформувати про TaKi обставини адмiнiстрацiю;

1.5. Пiдтримlъати чистоту та порядок на свосму робочому мiсцi, утримуватись вiд палiння в
ir':iВЛi, в яКiй розташована установа та на робочих мiсцях, дотримуватися встановJlеного порядку
,оводження з матерiальними цiнностями i документами;

1.6. ЕфеКТИВНо використов}ъати обладнання, дбайливо ставитися до майна, економно та
]ацiонально використовувати матерiали, електроенергiю та iншi MaTepia.TbHi ресурси;

1.7. З ПОВагОЮ ставитися до iнших спiвробiтникiв, бlти уважним i тактовним з кli€нтами,
-,прияти створенню нормаJIьного психологiчного viкроклiмату в трудовому колективi.

2. Iншi професiйнi обов'язки працiвникiв визначаються посадовими iнструкцiями та iншими
.{ормативно-правовими актами. якi затверджуються директором Унiверситету.

IY. Осповпi обовlязки адмilriстрацiТ

1. Адrлiнiстрацiя Унiверситету зобов'язана:

/зс-.



1.1. Правильно оргаяiзl,вати працю
забезпечити здоровi та безпечнi умови працi.

1.2. Забезпечити працiвникiв обладнаяням,
зпконання ix трудових обов'язкiв.

працiвникiв,- закрiпити за кожним робоче мiсце,

]

а також матерiалами, що е ЕеобхИним дJIя

зшп-lачувати заробiтну платню своечасно i у встановленому rrорядку,

1.4. Вчасно доводити до працiвникiв плановi завдання, забезпечувати можливiсть ix

зitконання з найменшими ВитратаI\4и трудових, матерiальних i фiнансових pecypciB, надавати

l,tо,+iливiсть для бiльш oo"noab ur""o"rrn" i рацiонального використання вн}трiшIIiх резервiв,

забезпечення наукового обrрунтованого нормування витрат сировини, матерrалrв, енергrr.

1.5. Забезпечувчr" 
"у*ор" 

дотримання труловоI i виконавчоi дисциплiни; постiйно проводити

,:r анiзацiйну та виховну робЪц. спрямоu*j nu змiцнення труловот ra виконавчоi дисциплiни_
,,=r,*""rr" втра, робочою чаiу, рацiонаrьне використання трудових 

. 
pecypciB, 

.. 
формуванвя

:табiльного трудового колективу; застосовувати заходи впливу до порушяикlв трудовоl дисциплlни;

1.6. НеухильЯо дотримуватИся законодавСтва прО працю та IIравил охорони праui;

..-.l.-liппr}ъати jмови працi,- забезпеч}ъати належне технiчне осЕащення Bcix робочих Micub,

--]ворювати на них умови роботи, що вiдповiдають правилам з охорони працi (правилам з технiки

1.3. Створити умови для зацiкавленостi працiвникiв у результатах lxнbol осооисто1 працr,

iззпеки, санiтарним Еормаý4 i правилам та iH.).

1.7. Вживати необхiдних заходiв з профiлактики виробничого травматизму, професiйних та

1:1ШИХ ЗаХВОРЮВаНЬ ПРаЦlВНИКlВ.

I.8. Постiйно контроJlювати piBeнb знань icraH дотримання працiвниками ycix вимог

::;стрlтсчiй з технiки безпеки, виробничоi caHiTapii та гiгiени працi, протипожежноi безпеки.

1.9. tsчасно розглядати i впроваджувати винаходи i рацiоналiзаторськi пропозицii,

*iтримувати i заохочувати HoBaTopiB вЙробництва, сприяти особистiй технiчнiй творчостi.' 
1.10. Забезпечрати "".r"rurr.rr. 

пiдвищення виробничоТ квалiфiкацii працiвникiв та рiвня

:r економiчних i правових знань.
1.11. Сприяти створенню в трудовому колективi дiловоi, творчоi обстановки, усiляко

-:lтримувати i розвивати iнiчiативу й активнiсть прачiвникiв: вчасно розглядати критичнi

]:},ваjкення працiвникiв та повiдомляти iх про вжитi заходи.

2. У випадках, що передбаченi чинним в Украiъi законодавством, виконilння певних

: 5!rв'язкiв адмiнiстрацii здiйснюеться за погодл<енням з трудовим колективом .

Ч. РОБОЧИЙ ЧАС I ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ.

1. У I {eHTpi встановлюються настl,пяi час початку i закiнчення роботи, перерви дJUI

: :-починку i харчування:

в особливих випадках тривалiсть rцоденнот роботи- в тому числi час початку iзакiнчення

_::eHHoi роботи, перерви для вiдпочинку i харчування, визначасться вiдповiдним графiком,
..-.aр_aлaп"" ммiнiсiрiчiсю за погодженням iз труловим колективом з дотриманням установленоТ

::lзаlостi робочого часу за тиждень або iнший облiковий перiод,

графiки доводять до вiдома працiвникiв, як правило, не пiзнiше, нiж за один мiсяць до

:: j,]ення Iх в дiю.
]. Адмiнiстрацiя зобов'язана органiзувати облiк явки на роботу i за,rишеняя роботи,
Прачiвника, що з'явивсЯ на роботi в нетверезому cTaHi, адмiнiстрацiя не допускае до роботи в

-:..:l 11 робочий день.

13.00 - 13.45

18.00, в п'ятницю -16,45-
Передсвятковий робочий день скорочуеться

и



], На Ttix роботах. де за }мовами виробничтва перерви для вiдпочинку 1 харчуваrrня

]-,:..,]ВlIТи не можнq .rрuui"ника' повинна бути надана можливiсть приймання iжi протягом

5, Забороняеться в робочий час:

ar вi:волiкати прачiвникiв вiд txHboT безпосередньоi роботи, викликати або знiмати ix з роботи

- l зIlконання громадських обов'язкiв i проведення рiзного роду заходiв, не пов'язаних з

, :]_<:]ичоЮ дiяльнiстЮ (злети, семiнари, спортивнi змагання, зiiяття художньою самодiяльнiстю,

- :,,::ltчнi поiздки тощо);
б r сь-rикати збори, засiдання, наради з громадських питань,

5. Черговiсть 
"uдч""" 

щорiчних вiдпусток встановлюеться адмiнiстрацiеюJ з урахув,lнням

_. iчL:носii забезпечення нормального ходу роботи Унiверситету i сприятливих умов для

i -- :.,-]11HK\, працiвникiв.
vI. зАохочЕння зА успIхи в роБотl.

1. За зразкове виконання трудових обов'язкiв. пiдвицення продукl ивностi лрачi. полiпшення

-, . -.i продкцii, тривалу i бездоiанну роботу, новаторство в працi i за iншi досягЕення в роботi до

-__,заllкiв застосов},lоться TaKi заохочен н я:

_: l ОГО.lОШеННЯ ПОДЯКИ;

: _-:[rIо Час}.
:. На:}-рочнi роботи, як правило, не допускаються,

-,l.::lстраuiЙ може провадитися у виняткових випадка,х i

r ::_L-r_]aBcTBoM, -цише за погодженням з Труловим колективом,

ti t ви;ача премiI;
в ) нагородження почесною грамотою;

:' _']]i ГРОМаДСЬКОГО СТЯГНеННЯ -

о, До застосування стягнення вiд
.:J:tення в письмовiЙ формi. Вiдмова
:a . ];\ъання сТягнення.

порушника трудовоi дисциплiни повиннi бути витребувшli
прыliвника дати пояснення не може буrи перешкодою дrrя

Застосрання надlрочних робiт
в межах, передбачених чинЕим

адмiнiстрачiею безпосередньо за виявленням

його виявлення, не врахов},ючи часу хвороби

,_]^ /.)

заохочення застосовуються адмiнiстрацiею за погодженням з трудовим колективом,

зеохочення оголош),ються " nu*aai, доводяться до вiдома всього колективу в урочистiй

-.:зовцi i заносяться в трудову книжку працiвника у вiдповiдностi з правилами ведення трудових

, iIiitrfi.

чII. вIдповIдАльнIсть зА порушЕння трудовоi дисциплrни,

i, Порlтпення трудовоi дисциплiни, тобто невиконання або неналежне виконання з вини
--*.знItка покладених на нього 1рудових обов'язкiв. тягне застос)вання заходiв дисциплiнарного

- , гро\{адського впливу, а також застосування iнших заходiв, передбачених чинним

:, :,1a_]аВствоМ

1. За порушення трудовоi дисциплiни адмiнiстрацiя Унiверситету застосовус наступнl

, : :;:п.тiнарнi стягнення:
е ) Jогана;
б l звi.rьнення.
3. За прогул (у тому числi за вiдсутнiсть на роботi понад з гоДин протягом робочого дня) без

...aHoi причини Ймiнiстрацiя Унiверситету застосову€ дисциплiнарнi сIягнення.
-l. .Щисчиплiнарнi стягнення застосов},ються керiвником,
5. Труловий колектив виявляе сувору товариську вимогливiсть до працiвникiв, що несумлiнно

..1.i--н}ю;; трудовi обов'язки; застосЬву; до членiв колективу за порушеннJl трудовоi дисциплiЕи

.]исциплiнарнi стягнення застосовуються
-. , 

- ] пк},. а,lе не пiзнiше одного мiсяця з дня
-:.-:вника або перебування його у вiдпустцi.

]. За кожне порушення трудовоi дисциплiни може бути застосоване тiльки одне дисциплlнарне

: 1_ :{ення.

д-



',_,

.'::l ::; l;.,ъаннi стягнення повиннi враховратися тяжкiсть проступку i заподiяна ним шкода,

- -,:i,,.. l: якlt\ його вчинено. робота i поведiнка працiвника, що передують вчиненню

!Нз:tазпроЗастос}.ВаннядисциплiнарногостяГненняззаЗнаЧенняММоТиВlВиого
--, -,.- -э:]я L]гL].lош},сться працiвниковi, на якого накладаеться стягнення, пiд розписку в

. -:,----,-i,- JTpoK. Наказ } необхiдних випадках доводять до вiдома rrрацiвникiв ,

. ,lравlL-та внl,трiшнього трудового розпорядку вивiшуються в KiMHaTax Унiверситету на

, __ ],,|,, \1iсцi.

J:lpeKTop

БоровськА о.г.

tr"*

?r^l

\-зъ

унrвЕрситЕi

\код,19477816

ового колективу
Вiд,трудового колективу:



Додаток J,lb 3

тшlrigгь додатковоi вцпусткп працiвнпкам киiвського академiчпого унiверситеry ндн
УкраiЪп та МОН Украiпп з пеЕормоваЕпм робочим дпем,

Перелiк

посад працiвникiв КАУ, яким надаеться додаткова вiдпустка за ненормований

робочий день трива:liстю :

Посада основна
вiдпустка

Щодаткова
вiдrryстка за
ненормований
робочий день

Всього
кале}царних

днiв

l 2 3 4

]]lrpeKTop доктор наук 56 ý6

42 42

Rqсrrий ceKneTan покто 56 56

оповнии о\хг{Iлте 7 з1

Керiвники та завiдуючi допомiжних
вi.-r,цiлiв(технiчла служба, вiддiл кадрiв,

наlтсово-технiчноi iнформацii, бiблiотека,
блхгалтерiя)

24
,7 31

Головний iнженер 24 7 31

Головний фахiвець 24
,I з1

Науковий спiвробiтник кандидат наук на
посапi нал,кового спiвпобiтника

42 42

Науковий спiвробiтник доктор наyк 56 56

Молодшi HalKoBi спiвробiтники, незалежЕо
вiп наявностi начкового ступеню

з5 35

24
,7 з1

TexHiK 1 категорii, техяiк II кзц9ц9рЦ 24
,7 31

ЗасцтIник головного "бухгалтера, бухга-птер 1

категорii, бухга,ттер II категорii, бухгалтер-
касир

24 7 з1

Провiдний eKoHoMicT 24
,7 31

Робiтник 24 24

r*rI]a"t";\
А
, 

);,

киiвський

код 19477816

Вiд адмiнiстрацii Вiд трудового колективу
Пре трудового колективу

О /Moalzp-
!иректор

Боровська О.Г.

ff

Застчпник директора кандидат наук



Додаток Ns 4

П о.l O/kEHIUI ПРо ПРЕМIЮВАння
i:]{iвського \к.\_1Е\IIчного унIч.ЕрситЕту нАн укрАiни та мон

укрАIни

1. з.\r_\льш положЕнFUI

_ . ,.:,_:-:,r i.!-} пре\tiювання (lali Положення) розроблено згiдно з трудовим

_ :.---_;.\1 \'к7аIни i визначас порядок i умови премiювання працiвникiв уста!{ови ,

., ::.-.];.i{ rpertiit. -l;Kepe-ra витрат на цi цiлi.

_ .:;',r:r.BaHH" anp"l.rouina на посилення матерiальноТ зацiкавленостi й пiдвищення

: .:-1-bн[rcтi прачiвникiв ус]анови за якiсне виконанЕя своiх функцiояальних обов'язкiв,

::l,:i: Iвlrрчоi активностi й iнiцiативи в реалiзацii статутних завдань та полiпшеннi
- : . ,- : . ; , ]в :й.-rьностi. стимулювання працiвникiв до високопродуктивноТ працi, пiдвищення

:,:]=--_:.iB iн:ивi:l а-,rьноi ,u поп.пrй""Оi працi, ква,тiфiкацiйпО-професiЙного досвiду,

_ . _-,-,::; . i вIIкон\ваних ними робiт та функцiй, рiвня вiдповiдальностi та творчоi активностi,
, -.:;;ere.ralli,t прмiювання е:

- .. ,-..Й фон:l.оп--rати працi за загальним та спецiальяим фондах державного бюддету, яка

..: .творюватися за рахунок вiльних вакансiй, тимчасовоi непрацездатнос'тi, вiдпусток без

].:.:;::ення заробiтноi плати, в межах затвердженого кошторису доходlв та витрат на

. .-.:-арниЙ piK для Bcix працiвникiв Унiверситету.
]:}.1;i цього положення реа,'riзуються унiверситетом тiльки в межах нмвних коштlв та

. _1. \_lpllCtэ не допускасться при цьомУ утворення кредиторськоi заборгованостi з оплати

-_ _ ,,:

: Роз\{iр премii встановлюсться за персональний внесок в результат HayкoBol, ocBlтHbol та

_;lo:apcbkoi дiяльностi в залежностi вiд специфiки роботи i особистого трудового внеску

]; _ ;iноГо працiвника, який визна,Iаеться наказом flиректора,
. : Премii'. що виплач}.ються одному прачiвнику за piK максимапьними розviрами не

: Jrtе;к,чсться, якщо iнше не передбачено в чинному законодавствi,

..6 РозподiЛ премii мiЖ .,рuцiu"r*ur" може здiйснюватися з урахуванням ixHix тарифних

..u"on, .rо"uдо"их окладiв, чисельностi пр ]iвникiв пiдроздiлiв, iндивiдуального коефiцiента

:eit tинговоi оцiнки науково-педагогiчного та на}кового працiвника. iндивiлуальних

:езl,льтатiв працi чи трудового внеску в кiнцевi результати роботи унiверситету.
1,i, положення поширюсться на лрачiвникiв. що зайvають посади у вiдповiдностi зi

штатним розписом i працюють в ycTaHoBi як за основним мiсцем роботи, так i на пiдставi

;1 rt icH и uтва.
1,7. Вказане Положення е додатком до колективного договору, укладеному мlж

а:vi н iстрачiсю та трудови м колекти вом ун i верситету.

2. УМОВИ I ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ПРЕМIЙ

1.1. Премiювання прачiвникiв унiвеситету проводиться за пiдсумками робоrи за мiсячь

(квартал, piK) та за встановленими критерiями роботи,
1.2. Головними критерiями оцiнки працi працiвникiв Унiверситету е:

- виконання наукових дослiджень, що пiдтверджусться патентом на винахiд;

- органiзацiя та зразкове методичне супроводження тематики на)тово-дослiдних робiт:
- впроваджеНня у виробницТво завершених наукових розробок;
- створеннямагiстерських програм;

,Р
/'(}



, органIзацlя на},кових, навчальних та виробЕичих ceMiнapiв, симпозi}а4iв, коЕференцiЙ,
_ -i\IпiaJ:

- влровадження, освоення та використання HoBiTHix технологiй та технiки з досягненням
економiчного ефекту;

- своечасне i якiсне виконання плановоi або оперативноi роботи, доручень, наказiв,
розпоряджень;, своечасне та якiсне подання фiнансовоi те податковоi та статистичноi звiтностi;- iншi критерii та показники дiяльностi, що не суперечать законодавству.

_ ._i. о:норазове (разове) премiювання може здiйснюватися вiдносно гrрацiвникiв
}'нiверситету:
- за виконання додаткового обсягу робiт;
- за якiсне й оперативне виконання особливо важливих завдань i особливо термiнових

робiт. разових завдань керiвницr ва:
- за присудження державних нагород i присвосння почесних зваIIь;
- за розробку й провадження за\одiв, спрямованих на економiю MaTepiMiB, енергii, а

також полiпшеЕня )мов працi i технiки безпеки;
- у зв'язку з ювiлейними датами працiвникiв;
- за багаторiчну працю та зв'язку з виходом на пенсiю.

i.-l Розмiр премii визначасться залежно вiд особистого трудового внеску прачiвникiв у;згаTьнi результатИ роботи за фактИчно вiдпрацьоВаний чаС у звiтньому перiодi.
i.5, Розмiр премii за мiсяць встановлю€ться .Щиректором i не може .r"р.urщу"ur, 6 (шести)
rtiсяпrих окладiв.
1.6. Працiвникам, якi звiльнилися з роботи протягом мiсяця, за який проводиться
-реrtiювання премi'i не виплач)доться, за винJIтком працiвникiв, якi вийпrли на пенсiю,
звi.тьпилися за станом здоров'я та з iнших поважних причин, передбачених чинним
законодавством.
i.7. Працiвники установи можуть бути позбавленi премii частково або повнiстю у випадках:- невикоЕанНя або неналежне виконання посадових обов'язкiв;;- притягнення працiвника до дисциплiнарноii вiдповiдмьностi за порушення правил
знrт;liшнього трудового розпорядку, зокрема за прогул, систематичне запiзнення на робЪту;- порушення правил технiки безпеки, охорони працi, протипожежноi безпеки.
1,8. З Премii за пiдсумками роботи за мiсяць провадятъся вiдрахування на державне
;оцiальне страхування, i вона включаеться до середнього заробiтку при обчисленнi його в
r-cix випадках, передбачених законодавством про оплату працi.

З. ТЕРМНИ ВИПЛАТИ ПРЕМIЙ

3.1. Виплата премii за пiдсlмками роботи за мiсяць
виплатою заробiтноi плати за звiтний перiод.
3.2. Спори з питань премiюванttя розгJlядчrються
законодавством.

(квартал, piK) провадиться разом iз

в порядку, передбаченому чинним

rФ

Вiд трудового колективу:
вого колективу

/ftю

и

КИIВСЬКИЙ
,ьмIчнпй
ЕрсиrЕi

w,-;;ii!i;,,кордю
;-4^

Представ

БоровськА о.г.



ПРоТокоЛ N9 1/2019
: :_ .i;:\ ЗбОрiв тр.vlового ко.rективу .Щержавноi наlковоi установи ,,Киiвський академiчний

r,нiверситет" НАН Украiви та МОН УкраiЪи

- , l:: ;::;,ra 1019 р. м. киiъ

_ ,::l: -." :;l;е.:ьн:,-ть прачiвникiв 21 особа.
''_,,:,, .:_: .:. :,],.::r - 19 осiб.

бц,iв - Гаlrшо AHToHiHa Олександрiвна
' : . - -:;:-,к Наталiя Вiталiiвна

- ;: _ : , зер.fження колективного договору на 20l 9-2022 роки., : л- - i _:е-]ставника трудового колектив) для пiдписання колективного договор}.

, : =-.l:: О,;ена Геннадiiвна, яка зачитaIла текст колективного договору, опрацьований
] _ ] ::_;(-1 _]о чIlнного законодавства, та запропонувала затвердити його рiшенням зборiв.
-:.:.:-::::t .\-Tica Петрiвна., яка запропонувала обрати представником трудового колективу
:. :,. .: b.-r, O.-reHy Геннадiiвну

, :_.: r О.lексан:р .1.нато.,tiйович.
: iiз. що ко-]ективний :оговiр розроблений

_ 5ов'язки адмiнiстрачii по вiJношенню до

l_

вiдповiдно до чинного законодавства,
працiвникiв вiдповiдаоть HopMilM

про захист законнrтх iHTepeciB працiвникiв.

- 
..-- .:.-lттт текст колективного договору gа 2019-2022 роки. Обрати представникOм ,l.рудового

:_-:сlвську олену Геннадi'iъну та надати йому право пiдпису колективного договору вiд
] _.:eKTIlBy.

: "За" затвердження колективного договору - 19 осiб,
-fфоти"- 0 осiб,
-}-цпмалися" - 0 осiб.

Гфого;rосуъа.llи одItоголосно.

Гашвазага,ъшлхзборiв Галушк 
" 

Л,". gДrУ'-
Г.qсгар зборiв Сендюк Н.В. m_, /



т

,Lu 
ч//

?-*?

/.l

ец,


