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Ректору
Запорізького національного
університету
Фролову М.О.
Голові
первинної
профспілкової
організації
Запорізького національного
університету
Павловському Б.С.
Про реєстрацію змін та доповнень
До колективного договору
Повідомляємо, що зміни та доповнення до колективного договору між
роботодавцем та трудовим колективом Запорізького національного університету на
2017-2022 роки, зареєстровано управлінням з питань праці Запорізької міської ради
(далі - управління)
л $ Ц і/иМ Л ~
Д£) о і / ______ за №
Звертаємо увагу, що відповідно до Порядку повідомної реєстрації галузевих
(міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 №115 (в редакції Постанови
Кабінету Міністрів України 21.08.2019 №768), управління, як реєструючий орган:
- оприлюднює на сайті міської ради та щомісяця оновлює реєстр галузевих
(міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них,
їх текст, рекомендації щодо приведення угоди (договору) у відповідність з вимогами
законодавства (у разі їх наявності);
- не робить жодних написів на п р и м ір н и к угоди, договору, змін і доповнень до
них і не повертає його сторонам.
Начальник управління

Гібатова, 228-06-10

В.В.Зубко

Голова первинної
профспілкової організації

івловський

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
між адміністрацією і Первинною профспілковою організацією Запорізького
національного університету на 2017-2022 роки,
затвердженого Конференцією трудового колективу 26.12.2017 р., протокол № 1
/напис про повідомну реєстрацію Управління праці та соціального захисту
населення Запорізької міської ради по Олександрівському району
№ 08-03/18/4 від 29.01.2018 р./

ЗАТВЕРДЖЕНО
Конференцією трудового
колективу 23 червня 2021 р.
Протокол № 11

Запоріжжя 2021

1. У розділі 3 «Нормування і оплата праці, встановлення форм, систем,
розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат» пункт 3.7. викласти
в наступній редакції:
«Виплачувати працівникам університету та його відокремлених
структурних підрозділів заробітну плату в грошовій формі двічі на місяць в
робочі дні у строки: перша частина заробітної плати - 16 числа поточного
місяця, остаточний розрахунок - 30-31 числа місяця, за який здійснюється
виплата, на підставі поданих керівниками структурних підрозділів до 11 і 23
числа кожного місяця табелів обліку робочого часу. Розмір першої частини
заробітної плати розраховується за фактично відпрацьований час за період з 01
до 15 числа поточного місяця від загального розміру заробітної плати
працівника з урахуванням відповідних відрахувань по податках. При збігу
термінів виплати заробітної плати з вихідними днями виплачувати заробітну
плату напередодні.»
2. До розділу 4 «Встановлення гарантій, компенсацій і пільг» пункт 4.6.
додати абзац наступного змісту:
«Виплати співробітникам відокремлених структурних підрозділів
здійснюються за рахунок коштів цих ВСП.»
3. В розділі 4 «Встановлення гарантій, компенсацій і пільг», до пункту
4.7. додати абзаци наступного змісту:
«Усі виплати вказані в цьому пункті здійснюються за умови наявності
економії коштів фонду оплати праці в межах одного року з моменту' отримання
документального підтвердження.
Виплати співробітникам відокремленихструктурних підрозділів
здійснюються за рахунок коштів цих ВСП.»
4. Пункт 4.7.2. Розділу 4 «Встановлення гарантій, компенсацій і пільг»
викласти у наступній редакції:
«4.7.2. створення інтелектуальної власності ЗНУ, в тому числі отримання
та практичне використання:
- патенту на винахід, патенту на сорт рослин, патенту на породу тварин, у
розмірі - 5000 грн.;
- патенту на корисну модель, свідоцтво про реєстрацію авторського права
на твір, у розмірі - 2000 грн.;
- укладення ліцензійного договору - 20% від вартості ліцензійного договору.
- видання монографії (за поданням науково-технічної ради) в закордонних
виданнях - 1500 грн.
Усі виплати вказані в цьому пункті здійснюються за умови наявності
економії коштів фонду оплати праці в межах одного року з моменту отримання
документального підтвердження.
У разі наявності декількох авторів, які є штатними працівниками
університету, колективної праці винагорода виплачується пропорційно до

величини творчого внеску кожного автора,
тексті подання.».

який зазначається авторами у

5.
Пункт 4.7.3. Розділу 4 «Встановлення гарантій, компенсацій і пільг»
викласти у наступній редакції:
«4.7.3. кожне підвищення на одиницю значення h-індексу в міжнародній
науко метричній базі даних Scopus за умови відображення у профілі автора та
його статтях приналежності до Запорізького національного університету.
Преміювання здійснюється:
- при досягненні h-індекса значень h=5 - у розмірі 5 000 грн.;
- при досягненні h-індекса значень h=6 - у розмірі 6 000 грн.;
- при досягненні h-індекса значень h=7 - у розмірі 7 000 грн.;
- при досягненні h-індекса значень h=8 - у розмірі 8 000 грн.;
- при досягненні h-індекса значень h=9 - у розмірі 9 000 грн.;
- при досягненні h-індекса значень h=10 - у розмірі 10 000 грн.;
- при досягненні h-індекса значень h=l 1 і вище - у розмірі 15 000 грн.
6. Додаток 4 доповнити пунктом 10. наступного змісту:
№
Професія
п/п
1
2
10 Провідний інженер та провідний
інженер-програміст регіонального
інформаційно-виробничого вузла
ЗНУ

Шкідливі фактори

Формальдегід, озон, азоту діоксид

7. Додаток 6 доповнити пунктом 31. наступного змісту:
№
п/п

Назва професій та посад

1
31

2
Провідний інженер та
провідний інженер-програміст
регіонального інформаційновиробничого вузла ЗНУ

Назва спецодягу,
спецвзуття та інших
засобів індивідуального
захисту
3
Респіратор

8. Додаток 7 доповнити пунктом 9. наступного змісту:

Термін та
режим
використання
4
До кінця
зносу

№
Професія
п/п
1
2
9 Фельдшер медичного
кабінету.
Сестра медична
вищої кваліфікації.
Сестра медична

Від адміністрації:
б с в іт ^ Т ^

Шкідливі
фактори
3
Дезінфікуючі
засоби (деланол,
жавель, абсолют
та ін.)

Розмір
доплат
4
10%

Від ПГТО:

Примітка
5
Наказ
Мінсоцполітики
України та МОЗ
України від
05.10.2005 року
№308/519 (зі ’
змінами 2019 року)

