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Внести зміни у розділ IX "ОХОРОНА ПРАЦІ":
пункт 9.3 розділу IX Колективного договору «Охорона праці» викласти в такій 

редакції:
"Забезпечувати безкоштовну вибачу молока і доплату за роботу в несприятливих 

умовах праці до 4°% від посадових окладів до окладу (заробітної плати) працівникам 
відповідно до атестації робочих місць за умовами праці (додаток 3)":

- пункт 9.15 розділу ЇХ Колективного договору «Охорона праці» викласти в такій 
гедакції:

"На підставі трудового законодавства працівникам, зайнятим на роботах з 
несприятливими умовами, надавати додаткову відпустку, згідно з Постановою 
Кабінету Міністрів від 17 листопада 1997 р. №1290 (у редакції Постанова КМУ № 6~9 
від 13.05.2003 р.) (додаток 6).

- додаток 3 до пункту 9.3 розділу IX Колективного договору «Охорона праці» викласти 
: такій редакції:

П Е Р Е Л І К
робочих місць, видів робіт, професій і посад, 

иа яких працівникам встановлено пільги й компенсації 
(доплати до посадового окладу, молоко) 
за роботу в несприятливих умовах праці

№
з/п

Посада, професія
(код професії 

у відповідності 
до ДК003-2010)

Підрозділ 
та місце роботи

Пільги і компенсації

доплата в % 
до окладу

Видача
молока, л

jfs

1 Електрогазозварник (7212)

Служба по 
обслуговуванню 

будівель та споруд 
і відділ головного 

механіка

4

0.5 молока 
або інші 

рівноцінні 
продукти

о
Робітник з комплексного 
обслуговування і ремонту 
будинків, споруд і 
обладнання(7129)

Служба по 
обслуговуванню 

будівель га споруд
(дільниця малярно- 

штукатурних робіт)

4

0.5 молока 
або інші 

рівноцінні 
продукти

л
J Слюсар-сантехнік (7136)

Відділ
головного
механіка

4

0.5 молока 
або інші 

рівноцінні 
продукти

4
Оператор копіювальних та 
розмножувальних машини 
(4112)

Редакційно-
видавничий

відділ
(дільниця друку)

4

0.5 молока 
або інші 

рівноцінні 
продукти

5
Прибиральниця(9132) 
(зайняті прибиранням 
туалетів)

Адміністративні і 
навчальні корпуси, 

гуртожитки
10

0.5 молока 
або інші 

рівноцінні 
продукти

6
Двірник (9162)
(за використання в роботі 
дезінфікувальних засобів)

Гуртожитки 10

0.5 молока 
або інші 

рівноцінні 
продукти



0,5 молока
Зав. лаб., ст. лаборант, 
лаборант Кафедра хімії < - або інші 

рівноцінні 
продукти

- додаток 6 до пункту 9.15 розділу ЇХ Колективного договору «Охорона праці» 
доти в такій редакції:

II Е Р Е Л І К
робочих місць, виробництв, професій і посад, на яких працівникам 

надається щорічна додаткова відпустка за роботу в несприятливих умовах праці 
гідно з постановою КМУ від 17.11.1997 №1290 в НТУ «Дніпровська політехніка»

Vi
Назва структу рного підрозділу

Назва професії, посади,
(код професії 

v відповідності 
до ДК003-2010)

Тривалість 
додаткової 

відпуски 
(календарні дні)

Служба по обслуговуванню будівель та 
споруд і відділ головного механіка

Електрогазозварник
(7212) 3

І Відділ головного механіка
Слюсар-сантехнік (7136)

4

Редакційно-видавничий відділ
Оператор копіювальних 
та розмножувальних 
машини (4112)

4

- Всі структурні підрозділи університету
Працівники, які 
працюють на ЕОМ і 
ПЕОМ

4

д
Адміністративні і навчальні корпуси, 
гуртожитки

Прибиральниця (9132) 
(зайнята прибиранням 
загальних убиралень та 
санвузлів)

4

Г уртожитки

Двірник (9162) 
(зайнятий на роботах з 
видалення нечистот 
ручним способом)

4

з



ПРОТОКОЛ №4
конференції трудового колективу 

Національного технічного університету 
"Дніпровська політехніка"'

м. Дніпро 22 січня 2019 року

Статутна кількість делегатів 168.
Взяли участь у роботі конференції 133 делегатів.
Запрошені: члени профспілкового комітету, керівники структурних підрозділів, які не с 

с егатами.

Відкрив конференцію Г.Г. Півняк. ректор університету.

Головою конференції відкритим голосуванням одноголосно обрано Вузила Володимира 
-овича -  професора, декана гірничого факультету.

Секретарем конференції відкритим голосуванням одноголосно обрано Садову Віру 
гксандрівну -  начальника навчального відділу НТУ «Дніпровська політехніка».

Одноголосно відкритим голосуванням затверджено порядок денний конференції:
1 Про внесення змін до Колективного договору у ніверситету 
(доповідач -  САЛО Валерій Вікторович, голова профспілкового комітету).

Відповідно до порядку денного:
Слухали: Сала В.В., голову профкому, про зміни до Колективного договору 

іверситету на 2017-2019 роки.

Ухвалили: 1 На підставі розгляду матеріалів атестаційної комісії про результати 
:гстації робочих місць за умовами праці, як підстави для визначення (підтвердження) права 
:_цівників на пільги й компенсації, передбачені чинним законодавством, внести наступні
■іни:

- пункт 9.3 розділу ЇХ Колективного договору «Охорона праці» викласти в наступній
гдакції:

"Забезпечувати безкоштовну видачу молока і доплату за роботу в несприятливих 
умовах праці до 4% від посадових окладів до окладу (заробітної плати) працівникам 
відповідно до атестації робочих місць за умовами праці (додаток 3)";

- пункт 9.15 розділу ЇХ Колективного договору «Охорона праці» викласти в наступній 
иакції:

"На підставі трудового законодавства працівникам, зайнятим на роботах з 
несприятливими умовами, надавати додаткову відпустку, згідно з Постановою Кабінету 
Міністрів від 17 листопада 1997 р. №1290 (у редакції Постанова КМУ № 679 від 
13.05.2003 р.) (додаток 6).

- додаток 3 до пункту 9.3 розділу ЇХ Колективного договору «Охорона праці» викласти в 
ютупній редакції:

П Е Р Е Л І К
робочих місць, видів робіт, професій і посад, 

на яких працівникам встановлено пільги н компенсації 
(доплати до посадового окладу, молоко) 
за роботу в несприятливих умовах праці



.V.
зп

Посада, професія
(код професії 

у відповідності 
до ДК003-2010)

Підрозділ 
та місце роботи

*

Пільги і компенсації

доплати в % 
до окладу

Видача 
молока, л

Електрогазозварник (7212)

Служба по 
обслуговуванню 

будівель та споруд 
і відділ головного 

механіка

4

0.5 молока 
або інші 

рівноцінні 
продукти

-

Робітник з комплексного 
обслуговування і ремонту 
будинків, споруд і 
обладнання (7129)

Служба по 
обслуговуванню 

будівель та споруд
(дільниця малярно- 

штукатурних робіт)

4

0.5 молока 
або інші 

рівноцінні 
продукти

Слюсар-сантехнік (7136)
Відділ

головного
механіка

4

0.5 молока 
або інші 

рівноцінні 
продукти

4
Оператор копіювальних та 
розмножувальних машини 
(4112)

Редакційно-
видавничий

відділ
(дільниця друку)

4

0,5 молока 
або інші 

рівноцінні 
продукти

5
Прибиральниця(9132) 
(зайняті прибиранням 
туалетів)

Адміністративні і 
навчальні корпуси, 

гуртожитки
10

0.5 молока 
або інші 

рівноцінні 
продукти

г 6
Двірник (9162)
(за використання в роботі 
дезінфікувальних засобів)

Гуртожитки 10

0.5 молока 
або інші 

рівноцінні 
продукти

7 Зав. лаб., ст. лаборант, 
лаборант Кафедра хімії -

0.5 молока 
або інші 

рівноцінні 
продукти

- додаток 6 до пункту 9.15 розділу ЇХ Колективного договору «Охорона праці» викласти 
наступній редакції:

II Е Р Е Л І К
робочих місць, виробництв, професій і посад, на яких працівникам 

надасться щорічна додаткова відпустка за роботу в несприятливих умовах праці 
згідно з постановою КМУ від 17.11.1997 №1290 в НТУ «Дніпровська політехніка»

1>.\

Де
г п Назва структурного підрозділу

Назва професії, посади,
(код професії 

у відповідності 
до ДК003-2010)

Тривалість 
додаткової 

відпуски 
(календарні дні)

і
1

Служба по обслуговуванню будівель та 
споруд і відділ головного механіка

Електрогазозварник
(7212) 3

Відділ головного механіка
Слюсар-сантехнік (7136)

4

■* Редакційно-видавничий відділ
Оператор копіювальних 
та розмножувальних 
машини (4112)

4



4 Всі структурні підрозділи університету
Працівники, які 
працюють на ЕОМ і 
ПЕОМ

4

5 Адміністративні і навчальні корпуси, 
гуртожитки

Прибиральниця (9132) 
(зайнята прибиранням 
загальних убиралень та 
санвузлів)

4

Гуртожитки

Двірник (9162) 
(зайнятий на роботах з 
видалення нечистот 
ручним способом)

4

Голосували: одноголосно.

Голова конференції 

Секретар конференції

В.І. Вузило 

В.О. Салова


