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Додаток 4
до п. 9.9

РОЗМІР
одноразової допомоги

у разі втрати тимчасової працездатності 
при нещасному випадку на виробництві

(при легких травмах)

Категорія потерпілих від нещасних 
випадків на виробництві 

(профзахворювань)

Розмір одноразової допомоги, %

на сім ’ю
додатково 
на кожного 
одержувача

і 2 3
Тимчасова непрацездатність: 
до 10 календарних днів

20% 
середньомісячного 

заробітку

20%
від графи 2

від 10 календарних днів до 1 місяця 50% 
середньомісячного 

заробітку

20%
від графи 2

від 1 місяця до 2 місяців 1,0 
середньомісячний 

заробіток

15%
від графи 2

від 2 місяців до 4 місяців 2,0 
середньомісячних 

заробітків

15%
від графи 2











ПІДПИСАНО:

Від трудового колективу:
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ЗМІНИ 
до КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 

між роботодавцем та трудовим колективом

Національного технічного університету 
"Дніпровська політехніка"

по забезпеченню економічного та соціального розвитку трудового колективу 
і захисту прав працівників

на 2020-2022 роки

СХВАЛЕНІ
на Конференції 
трудового колективу
“ 28 ” жовтня 2021 року 
протокол №10
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З метою приведення до відповідності, викласти зміни до Колективного 
договору в такій редакції:

- слова «інвалід», «дитина-інвалід» замінити на особа з інвалідністю;

- пункт 5.1 доповнити абзацом: «Для організації проведення освітнього 
процесу може встановлюватись 6-денний робочий тиждень»;

- пункт 6.1. викласти в наступній редакції: «Оплата праці професорсько- 
викладацького складу, управлінсько-допоміжного та обслуговуючого 
персоналу проводиться відповідно до Положення про оплату праці працівників 
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;

- пункт 6.1. викласти в наступній редакції: «Згідно з Положенням про 
преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам Національного 
технічного університету "Дніпровська політехніка" проводиться преміювання 
працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в 
межах коштів на оплату праці, надається працівникам матеріальна допомога у 
сумі не більше, ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги 
на поховання»;

- пункт 9.7. викласти в наступній редакції: «Забезпечувати доплату в 
межах 4% до посадового окладу (ставки) працівникам закладу у відповідності 
до матеріалів атестації робочих місць за умовами праці (додаток 3)».



м.Днiпро

ВИТЯГ з протоколу №10
Конференцй" трудового колективу

Нацiонального технiчного унiверситету
«Днiпровська полiтехнiка»

28 жовтня 2021 року

Статутна кiлькiсть делегатiв - 168
Взяли участь у роботi Конференцii' трудового колективу - 119 делегатiв.

Вiдповiдно до порядку денного:
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Слухали: Михайлову К.В., юрисконсульта I категорн, про внесения змш до
Колективного договору м1ж роботодавцем та трудовим колективом
Нацiонального техючного уюверситету «Днiпровська полiтехнiка» та
затвердження його в новiй редакцii'.

Ухвалили: 1. З метою приведения до вiдповiдностi, викласти змши до
Колективного договору в такiй редакцii':

- слова «iнвалiд», «дитина-iнвалiд» замiнити на особа з iнвалiднiстю;

- пункт 5.1 доповнити абзацом: «Для органiзацii' проведения осютнього
процесу може встановлюватись 6-денний робочий тиждень»;

- пункт 6.1. викласти в наступнiй редакцii': «Оплата працi професорсько
викладацького складу, управлiнсько-допомiжного та обслуговуючого персоналу
проводиться вiдповiдно до Положения про оплату працi працiвникiв
Нацiонального технiчного унiверситету «Днiпровська полiтехнiка»;

- пункт 6.1. викласти в наступнiй редакцii': «Згiдно з Положенням про
премiювання та надання матерiальноi' допомоги працiвникам Нацiонального
технiчного унiверситету "Днiпровська полiтехнiка" проводиться премiювання
працiвникiв вiдповiдно до i'x особистого внеску в загальнi результати роботи в

. . . . межах кошпв на оплату пращ, надасться працшникам матер1альна допомога у
сумi не бiльше, нiж один посадовий оклад на рiк, крiм матерiальноi' допомоги на
поховання»;

- пункт  9.7. викласти в наступнiй  редакцii':  «Забезпечувати доплату в межах
4% до посадового окладу (ставки) працiвникам закладу у в· до
матерiалiв атестацii' рабочих мiсць за умовами працi (додаток 3 ���с,'t>кд

-,Q�
1:::;-О

2. Внести цi змiни до Колективного договору ш.�-�а� .... iй
... редакцн. 

Голосували: одноголосно.

Голова
Конференцй• трудового колективу

Секретар
Конференцй• трудового колективу

А/�сiй IВАНОВ

Олена ТРИФОНОВА


