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II ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ

2.5 Встановити періодичність проведення атестації працівників науково- 
г-.нічної бібліотеки університету -  1 раз в п’ять років.

VI ОПЛАТА ПРАЦІ

6.1 .......
Мінімальна заробітна плата з 01 січня 2017 року не застосовується як 

гозрахункова величина для визначення посадових окладів та заробітної плати 
працівників та інших виплат та не застосовується як розрахункова величина у 
колективних договорах та угодах усіх рівнів.



ПРОТОКОЛ №9
конференції трудового колективу 

Державного вищого навчального закладу 
"Національний гірничий університет "

u Дніпро 09 березня 2017 року

Статутна кількість делегатів -  168.
Взяли участь в роботі конференції -  133.

Запрошені: члени профспілкового комітету; керівники структурних підрозділів, які не є
делегатами.

Відкрив конференцію Г.Г. Півняк, ректор університету.

Головою конференції відкритим голосуванням одноголосно обрано Хоменка Ю.Т., 
: сектора з науково-педагогічної і навчально-виховної роботи.

Секретарем конференції відкритим голосуванням одноголосно обрано Салову В.О., 
д-альника навчального відділу.

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

Відповідно до порядку денного:
Слухали: Сало В.В., голову профкому, про доповнення до Колективного договору 

Державного ВНЗ "НГУ" на 2017-2019 роки.

Ухвалили: 1 3 урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України» №1774-19 від 06.12.2016 р., що набрав чинності з 01 січня 
2017 року, мінімальна заробітна плата не застосовується як розрахункова величина для визначення 
посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат.

Зважаючи на вищевказане необхідно доповнити пункт 6.1 розділу 6 Колективного договору 
Оплата праці» наступним абзацом:

"Мінімальна заробітна плата з 01 січня 2017 року не застосовується як розрахункова 
величина для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших 
виплат та не застосовується як розрахункова величина у  колективних договорах та угодах 
усіх рівнів

2 3 урахуванням вимог, встановлених Наказом Міністерства культури і туризму «Про 
ствердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій 

та закладів галузі культури» №44 від 16.07.2007 р. та Положенням про порядок проведення 
атестації працівників науково-технічної бібліотеки Державного вищого навчального закладу 
Національний гірничий університет", періодичність проведення атестації працівників науково- 

технічної бібліотеки визначається колективним договором. Відповідно до Закону України "Про 
зишу освіту" атестація працівників Національного гірничого університету прокриті,™ 1 пяч ня

Голова конференції 

Секретар конференції

1K J ,  1 . / Y U I r l v I l R U

В.О. Салова

п ять років.
Зважаючи на вищевказане необхідно доповнити розділ 2 Колективного догс 

економічна діяльність університету» пунктом 2.5:
"Встановити періодичність проведення атеспь 

бібліотеки університету -  1 раз в п 'ять років".

Голосували: одноголосно.


