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Доповнити розділ III "ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ 
С ПЕЦІАЛІСТІВ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" пунктом 3:

"Атестація працівників усіх категорій може проводитись у випадку 
-■;  -икнення необхідності, яка визначається рішенням ректорату
-іверситету. "

Внести зміни у розділ VI "ОПЛАТА ПРАЦІ":
- перший абзац пункту 6.1 викласти у такій редакції: "Оплата праці 

■ оофесорсько-викладацького складу, управлінсько-допоміжного та обслуговую- 
-  ого персоналу здійснюється згідно "Положення про оплату праці працівників 
державного вищого навчального закладу "Національний гірничий 

. чіверситет "”;

- перший абзац пункту 6.3 викласти у такій редакції: "Преміювання та 
-.лоання матеріальної допомоги працівникам здійснюється згідно "Положення
:ю преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам Державного 

вищого навчального закладу "Національний гірничий університет"".



ВИТЯГ з ПРОТОКОЛУ №1

конференції трудового колективу 
Державного вищого навчального закладу 

"Національний гірничий університету

від 29 вересня 2017 року

Статутна кількість делегатів -  168.
Взяли участь в роботі конференції -  141.

СЛУХАЛИ:
Про доповнення та зміни до Колективного договору Державного ВНЗ "НГУ" 

- _ 1 А ‘-2019 роки.

> ХВАЛИЛИ:
Доповнити розділ III "Покращення якості підготовки спеціалістів та науково- 

і слідної діяльності" пунктом 3:
'Атестація працівників усіх категорій може проводитись у випадку 

виникнення необхідності, яка визначається рішенням ректорату університету."
Внести зміни у розділ VI "Оплата праці":
- перший абзац пункту 6.1 викласти у такій редакції: "Оплата праці науково- 

лел-ілогічних працівників, управлінсько-допоміжного та обслуговуючого персоналу 
:л йтнюється згідно "Положення про оплату праці працівників Державного вищого 

твчального закладу "Національний гірничий університет"";
- перший абзац пункту 6.3 викласти у такій редакції: "Преміювання та 

- 1ДЛ-Л- матеріальної допомоги працівникам здійснюється згідно "Положення про 
лте . . .. та надання матеріальної допомоги працівникам Державного вищого 
навчального закладу "Національний гірничий університет"".

ГОЛОСУВАЛИ : одноголосно.
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