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ВИТЯГ 
з протоколу № 7 

конференції трудового колективу 

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 

від 20 вересня 2017 року 

 
Обрано делегатів – 143 чол. 
Присутні на конференції – 122 чол. 
Відсутні – 39 чол. 
На конференцію запрошено – 18 чол. 

 
 
 

І. Слухали: 1. Про внесення доповнень і змін до колективного договору 

прийнятого на конференції трудового колективу 22.03.2017 р., а саме 

 

ІІ. Ухвалили: 

1. У пункт 6.1.2 внести зміни щодо заміни ст.49 на ст.56 Закону України 

«Про вищу освіту». 

2. У зв’язку з внесенням змін до вказаних нормативних документів у 

пункті 6.1.5 викласти перший абзац пункту 6.1.5 у наступній редакції: «6.1.5. 

Відповідно до Постанови КМ України від 12.07.2004р. №882 "Питання 

стипендіального забезпечення студентів вищих навчальних закладів" (зі 

змінами), Постанови КМ України від 28.12.2016р. №1045 «Деякі питання 

виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних 

закладів» (зі змінами) проводити нарахування академічної та соціальної 

стипендії. За рахунок економії стипендіального фонду створюється фонд 

соціальної допомоги студентам, аспіратам.». Інші абзаци залишити без зміни. 

3. У пункті 6.1.20 «…згідно наказу МОН…» викласти у редакції 

«…згідно з наказом МОН…» 

4. Перший абзац пункту 6.1.21 викласти у такій редакції: «Здійснювати 

оплату праці за роботу в надурочний час, у святкові неробочі та вихідні дні 



відповідно до ст. 106 та ст. 107 КЗпП України. Інші абзаци залишити без 

зміни. 

5. У пункті 6.1.29 перед 50% посадового окладу видалити слово «до» та 

викласти у наступній редакції «Встановлювати надбавку за особливі умови 

роботи у граничному розмірі 50% посадового окладу працівникам бібліотек 

за наказом ректора академії залежно від фінансового становища академії 

відповідно до законодавства.» 

6. Пункт 8.1.3 викласти у наступній редакції «При наявності фінансових 

коштів, забезпечувати всім категоріям працівників, включаючи педагогічних 

і науково-педагогічних:  

- надання матеріальної допомоги в сумі до одного посадового окладу на 

рік (матеріальна допомога на поховання зазначеним вище розміром не 

обмежується) на підставі особистих заяв, крім допомоги на 

оздоровлення; 

- виплату премій відповідно до їх особистого внеску в загальні 

результати роботи і проведення вступної компанії в межах фонду 

заробітної плати, затвердженого в кошторисах, відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 30.08. 2002 року № 1298 зі 

змінами та Положення про преміювання працівників Державного 

вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури»» 

7. Пункт 8.1.6 викласти у наступній редакції: «Надавати при виході на 

пенсію допомогу за рахунок загального фонду або власних надходжень за 

відповідними бюджетними програмами за умови забезпечення видатків 

відповідним кошторисними призначеннями науково-педагогічним та 

науковим працівникам (при виході на наукову пенсію) - у розмірі шести 

посадових окладів з урахуванням надбавок, доплат, якщо це передбачено 

Законом України «Про державний бюджет» на поточний рік» 

8. Пункт 8.1.10 викласти у наступній редакції: «Забезпечувати 

своєчасну виплату академічних, персональних стипендій студентам, 



аспірантам, докторантам, що навчаються за державним замовленням 20 числа 

кожного місяця або у разі несвоєчасного надходження асигнувань загального 

фонду на виплату стипендій, виплачувати їх не пізніше трьох робочих днів 

після надходження коштів на реєстраційні рахунки академії, відкриті в 

органах Державної казначейської служби України.» 

9. Пункт 8.1.29 викласти у наступній редакції: «Сприяти роботі Ради 

ветеранів, виділяти безкоштовно приміщення, надавати при необхідності 

автотранспорт без пального. Передбачати виділення коштів для надання 

матеріальної допомоги у грошовій формі ветеранам та непрацюючим 

пенсіонерам. Підтримувати участь вчених академії у діяльності Фонду 

вчених та Придніпровського центру Міжнародної інженерної академії.» 

10. Пункт 8.1.32 викласти у наступній редакції: «У випадку смерті 

співробітника, члена сім’ї, непрацюючого співробітника-пенсіонера надавати 

безкоштовно: 

- приміщення для проведення поминального обіду.» 

11. У зв’язку з початком процедури ліквідації та виведенням зі штатного 

розпису санаторію-профілакторію, виключити пункт 8.1.37. 

 

 

 

 

Голова конференції       І.В. Тріфонов 
 



Внесені зміни до Колективного договору 
 

Пункт колективного договору до 
внесення змін Викласти в наступній редакції 

6.1.2. Забезпечувати виконання 
положень ст. 49 Закону України «Про 
вищу освіту» стосовно обсягів 
навчальних доручень науково-
педагогічним та педагогічним 
працівникам. 

6.1.2. Забезпечувати виконання 
положень ст. 56 Закону України «Про 
вищу освіту» стосовно обсягів 
навчальних доручень науково-
педагогічним та педагогічним 
працівникам. 

6.1.5. Відповідно до Постановами КМ 
України від 12.07.2004р. №882 
"Питання стипендіального 
забезпечення студентів вищих 
навчальних закладів" (зі змінами, 
внесеними згідно з Постановами 
КМ), від 28 грудня 2016 р. № 1045 
"Деякі питання виплати соціальних 
стипендій студентам (курсантам) 
вищих навчальних закладів" та від 28 
грудня 2016 р. № 1050 "Деякі 
питання стипендіального 
забезпечення", проводити 
нарахування академічної та 
соціальної стипендії згідно 
«Положень…» (Додаток № 3). За 
рахунок економії стипендіального 
фонду створюється фонд соціальної 
допомоги студентам, аспірантам 
згідно типового положення 
Міністерства освіти і науки України 
від 27.10.2000р. № 48/02-5/412 та ЦК 
профспілки працівників освіти і 
науки України. 

6.1.5. Відповідно до Постанови КМ 
України від 12.07.2004р. №882 
"Питання стипендіального 
забезпечення студентів вищих 
навчальних закладів" (зі змінами), 
Постанови КМ України від 
28.12.2016р. №1045 «Деякі питання 
виплати соціальних стипендій 
студентам (курсантам) вищих 
навчальних закладів» (зі змінами) 
проводити нарахування академічної 
та соціальної стипендії. За рахунок 
економії стипендіального фонду 
створюється фонд соціальної 
допомоги студентам, аспіратам. 

6.1.20. Здійснювати додаткову оплату 
за роботу в нічний час (з 22-ї години 
вечора до 06-ї години ранку) 
працівникам, які за графіками роботи 
працюють у цей час, у розмірі до 40 
% посадового окладу (ставки 
заробітної плати) згідно наказу МОН 
від 26.09.2005 р. № 557 зі змінами. 

6.1.20. Здійснювати додаткову оплату 
за роботу в нічний час (з 22-ї години 
вечора до 06-ї години ранку) 
працівникам, які за графіками роботи 
працюють у цей час, у розмірі до 40 
% посадового окладу (ставки 
заробітної плати) згідно з наказом 
МОН від 26.09.2005 р. № 557 зі 
змінами. 

6.1.21. Здійснювати оплату праці за 
роботу в надурочний час, у святкові 

6.1.21. Здійснювати оплату праці за 
роботу в надурочний час, у святкові 



неробочі та вихідні дні у подвійному 
розмірі відповідно до ст. 106 та ст. 
107 КЗпП України. 

неробочі та вихідні дні відповідно до 
ст. 106 та ст. 107 КЗпП України. 

6.1.29. Встановлювати надбавку за 
особливі умови роботи у граничному 
розмірі до 50% посадового окладу 
працівникам бібліотек за наказом 
ректора академії залежно від 
фінансового становища академії 
відповідно до законодавства. 

6.1.29. Встановлювати надбавку за 
особливі умови роботи у граничному 
розмірі 50% посадового окладу 
працівникам бібліотек за наказом 
ректора академії залежно від 
фінансового становища академії 
відповідно до законодавства. 

8.1.3. При наявності фінансових 
коштів, забезпечувати всім 
категоріям працівників, включаючи 
педагогічних і науково-педагогічних: 
− надання матеріальної допомоги, в 
тому числі на оздоровлення, в сумі 
до одного посадового окладу на 
рік (матеріальна допомога на 
поховання зазначеним вище 
розміром не обмежується) на 
підставі особистих заяв; 

− виплату премій відповідно до їх 
особистого внеску в загальні 
результати роботи і проведення 
вступної компанії в межах фонду 
заробітної плати, затвердженого в 
кошторисах, відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів 
України від 30. 08. 2002 року № 
1298. 

8.1.3. При наявності фінансових 
коштів, забезпечувати всім 
категоріям працівників, включаючи 
педагогічних і науково-педагогічних:  
− надання матеріальної допомоги в 
сумі до одного посадового окладу 
на рік (матеріальна допомога на 
поховання зазначеним вище 
розміром не обмежується) на 
підставі особистих заяв, крім 
допомоги на оздоровлення; 

− виплату премій відповідно до їх 
особистого внеску в загальні 
результати роботи і проведення 
вступної компанії в межах фонду 
заробітної плати, затвердженого в 
кошторисах, відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів 
України від 30.08. 2002 року № 
1298 зі змінами та Положення про 
преміювання працівників 
Державного вищого навчального 
закладу «Придніпровська 
державна академія будівництва та 
архітектури»» 

8.1.6. Надавати при виході на пенсію 
допомогу за рахунок власних 
надходжень за відповідними 
бюджетними програмами за умови 
забезпечення видатків відповідним 
кошторисним призначеннями: 
− науково-педагогічним та науковим 
працівникам (при виході на 
наукову пенсію) - у розмірі шести 

8.1.6. Надавати при виході на пенсію 
допомогу за рахунок загального 
фонду або власних надходжень за 
відповідними бюджетними 
програмами за умови забезпечення 
видатків відповідним кошторисними 
призначеннями науково-
педагогічним та науковим 
працівникам (при виході на наукову 



посадових окладів з урахуванням 
надбавок, доплат; 

− іншим категоріям працівників - у 
розмірі до посадового окладу 
(ставки заробітної плати). 

пенсію) - у розмірі шести посадових 
окладів з урахуванням надбавок, 
доплат, якщо це передбачено 
Законом України «Про державний 
бюджет» на поточний рік» 

8.1.10. Забезпечувати своєчасну 
виплату академічних, соціальних, 
персональних стипендій студентам, 
аспірантам, докторантам, що 
навчаються за державним 
замовленням 20-22 числа кожного 
місяця. 

8.1.10. Забезпечувати своєчасну 
виплату академічних, персональних 
стипендій студентам, аспірантам, 
докторантам, що навчаються за 
державним замовленням 20 числа 
кожного місяця або у разі 
несвоєчасного надходження 
асигнувань загального фонду на 
виплату стипендій, виплачувати їх не 
пізніше трьох робочих днів після 
надходження коштів на реєстраційні 
рахунки академії, відкриті в органах 
Державної казначейської служби 
України.» 

8.1.29. Сприяти роботі Ради 
ветеранів, виділяти безкоштовно 
приміщення, надавати при 
необхідності автотранспорт. 
Передбачати виділення коштів для 
надання матеріальної допомоги і таке 
інше. Підтримувати участь вчених 
академії діяльності Фонду вчених та 
Придніпровського центру 
Міжнародної інженерної академії. 

8.1.29. Сприяти роботі Ради 
ветеранів, виділяти безкоштовно 
приміщення, надавати при 
необхідності автотранспорт без 
пального. Передбачати виділення 
коштів для надання матеріальної 
допомоги у грошовій формі 
ветеранам та непрацюючим 
пенсіонерам. Підтримувати участь 
вчених академії у діяльності Фонду 
вчених та Придніпровського центру 
Міжнародної інженерної академії.» 

8.1.32. У випадку смерті 
співробітника: 
− надавати автотранспорт; надавати 
безкоштовно приміщення для 
проведення поминального обіду. 

У випадку смерті члена сім’ї, 
непрацюючого співробітника-
пенсіонера адміністрація: 
− надає безкоштовно автотранспорт 
без пального та приміщення для 
проведення поминального обіду 
(безкоштовно). 

 

8.1.32. У випадку смерті 
співробітника, члена сім’ї, 
непрацюючого співробітника-
пенсіонера надавати безкоштовно: 
− автотранспорт; 
− приміщення для проведення 
поминального обіду. 



8.1.37. На період функціонування, 
підтримувати діяльність санаторію-
профілакторію по оздоровленню 
студентів, викладачів згідно з 
"Положенням про санаторій-
профілакторій", надавати допомогу в 
питаннях ремонту, придбання 
обладнання, медикаментів. По 
можливості надавати додаткове 
фінансування з метою поліпшення 
харчування і лікування, згідно 
кошторису. 

У зв’язку з початком процедури 
ліквідації та виведенням зі штатного 
розпису санаторію-профілакторію, 
виключити пункт 8.1.37. 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


