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РОЗДІЛ ІV. Оплата праці 
 

Адміністрація університету зобов’язується: 
Пункт 4.1. викласти в наступній редакції: 
4.1. Оплату праці працівників університету здійснювати на підставі 

чинного законодавства України про оплату праці, постанов Кабінету 
Міністрів України, інших нормативно-правових актів та даного 
Колективного договору, затверджених кошторисів надходжень і видатків в 
межах бюджетних асигнувань на утримання навчального закладу (додатки 4–
9). 

Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) має бути встановлений у 
розмірі не меншому за прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 
січня календарного року (ст. 6 Закону України «Про оплату праці» від 
24.03.1995 р. №108/95-ВР). 

Встановити доплату до рівня мінімальної заробітної плати, якщо 
нарахована заробітна плата за повністю виконану місячну (годинну) норму 
праці є нижчою, ніж законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної 
плати. 

Пункт 4.3. викласти в наступній редакції: 
4.3. Здійснювати виплату заробітної плати відповідно до чинного 

законодавства у терміни: 
– за першу половину місяця – з 18 по 22 число, за другу – з 3 по 7 число 

кожного місяця; 
– виплату академічних стипендій проводити з 20 по 25 число кожного 

місяця, а при надходженні коштів на стипендію не в повному обсязі, в першу 
чергу виплачувати її докторантам, аспірантам та студентам випускних курсів 

– виплату соціальних стипендій проводити у триденний строк після 
зарахування відповідних коштів на казначейські рахунки. 

Пункт 4.8. викласти в наступній редакції: 
4.8. Установити, керуючись нормами Наказу Міністерства освіти і науки 

України № 557 від 26.09.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці та 
затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, 
установ освіти та наукових установ» та Постановою КМУ № 1298 від 
30.08.2002 р. «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки 
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери». 

 1) надбавки працівникам: 
а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу: 
за високі досягнення у праці; 
за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання); 
за складність, напруженість у роботі. 
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Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не 
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.  

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і 
порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або 
зменшуються; 

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР 
"народний" – у розмірі 40 відсотків, "заслужений" – 20 відсотків посадового 
окладу; 

в) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер 
спорту" – у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" – 15 
відсотків, "майстер спорту" – 10 відсотків посадового окладу. 

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, 
якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним почесним або 
спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки 
встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або 
спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді 
визначається ректором Університету; 

г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї 
європейської – 10, двох і більше мов – 25 відсотків посадового окладу що 
підтверджено сертифікатом відповідно до загальноєвропейської рекомендації 
з мовної освіти (на рівні не нижче В2). 

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для 
зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено 
відповідним документом; 

2) доплати працівникам: 
а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу: 
за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; 
за суміщення професій (посад); 
за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних 

робіт. 
Зазначені види доплат не встановлюються ректору, проректорам, 

деканам, керівникам структурних підрозділів університету та їх заступникам; 
б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки за роботу в нічний 

час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку; 
в) за вчене звання: 
професора – у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу 

(ставки заробітної плати); 
доцента, старшого наукового співробітника – у граничному розмірі 25 

відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). 
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Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за 
профілем збігається з наявним ученим званням. За наявності у зазначених 
працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним 
(вищим) званням.  

г) за науковий ступінь: 
доктора наук – у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу 

(ставки заробітної плати); 
кандидата наук – у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу 

(ставки заробітної плати). 
Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за 

профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у 
працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним 
(вищим) науковим ступенем.  

Відповідність ученого звання та наукового ступеня профілю діяльності 
працівника на займаній посаді визначається ректором університету за 
поданням кафедри. 

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого 
звання повинні відповідати нормам і вимогам, передбаченим 
законодавством; 

ґ) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також 
працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, – у розмірі 10 відсотків 
посадового (місячного) окладу; 

4) водіям автотранспортних засобів: 
надбавки за класність водіям II класу – 10 відсотків, водіям I класу – 25 

відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час; 
доплати за ненормований робочий день – у розмірі 25 відсотків тарифної 

ставки за відпрацьований час; 
5) ректору надати право в межах фонду заробітної плати, затвердженого 

в кошторисах доходів і видатків, надавати працівникам матеріальну 
допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один 
посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання; 
затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх 
особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату 
праці. 

Пункт 4.9.викласти в наступній редакції: 
4.9. Не викладені в колективному договорі норми з питань оплати праці 

регулюються нормами, вказаними в Постанові КМУ №1298 від 30.08.2002 р. 
та Наказом МОН №557 від 26.09.2005 р. «Про впорядкування умов оплати 
праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних 
закладів, установ освіти та наукових установ» в повному тексті.  
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ДОДАТКИ 
Додаток 2 викласти в такій редакції: 

 
Додаток 2 

СКЛАД 
робочої комісії з контролю за виконанням  

колективного договору 
 

1 Дем’яненко Юрій Володимирович проректор з питань економічного 
розвитку та безпеки 

2 Савченко Роман Олександрович головний бухгалтер університету 

3 Рехтер Наталя Миколаївна провідний юрисконсульт 

4 Котенко Надія Миколаївна  юрисконсульт І-ї категорії 

5 Бєльчєнко Світлана Віталіївна начальник відділу кадрів 

6 Малашок Алла Олександрівна  інженер з охорони праці 

Від профспілкової сторони 

1 Суліменко Лариса Антонівна голова профкому 

2 Сукманюк Олена Миколаївна член профкому 

3 Сокульський Ігор Миколайович член профкому 

4 Прокопенко Ірина Петрівна член профкому 

5 Ляшенко Руслана Дмитрівна член профспілки, зав. кафедри 
правознавства 
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Додаток 3 викласти в такій редакції: 
Додаток 3 

Перелік 
посад працівників ЖНАЕУ з ненормованим робочим днем,  

яким надається додаткова відпустка 
 
Ректорат 

Проректор з питань економічного розвитку та безпеки 
 
Кафедри 

Старший лаборант 
Лаборант 
Лаборант кафедри хімії 
Завідувач лабораторії 
Завідувач хіміко-аналітичної лабораторії 
Майстер навчальний 
Фахівець 1-2 категорії 
Інженер-технолог 
Інженер комп’ютерних систем 
Інженер 1-2 категорії 
Інженер без категорії 
Технік 
Програміст 
Тваринник 

 
Навчально-методичний відділ 

Провідний фахівець 
Фахівець 1-2 категорії 
Адміністратор ЄДЕБО 
 

Відділ кадрів 
Начальник відділу 
Провідний фахівець 
Фахівець 1-2 категорії 

 
Відділ діловодства та контролю виконання 

Начальник відділу 
Діловод 
Секретар 
Архіваріус 
Фахівець 1–2 категорії 
Провідний юрисконсульт 
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Бухгалтерія 
Головний бухгалтер 
Заступник головного бухгалтера 
Бухгалтер 1 категорії 
Бухгалтер 2 категорії 
Бухгалтер без категорії 

 
Планово-фінансовий відділ 

Начальник відділу 
Економіст 1-2 категорії 
Економіст без категорії 

 
Адміністративно-господарський відділ 

Головний інженер 
Головний механік 
Інженер з охорони праці 
Старший товарознавець 

 
Бібліотека 

Заступник директора бібліотеки 
Завідувач відділу 
Бібліотекар 
Бібліограф 
Методист 

 
Деканати 

Фахівець 1-2 категорії 
Секретар 

 
Відділ міжнародного співробітництва 

Начальник відділу 
Провідний фахівець 
Фахівець 1-2 категорії 
Юрисконсульт 

 
Відділ соціального та гуманітарного розвитку 

Фахівець 1-2 категорії 
Інженер із звукозапису 1 категорії 
Завідувач фотолабораторії 

 
Відділ професійної орієнтації 

Начальник відділу 
Провідний фахівець 
Фахівець 1–2 категорії 

 

 9 



Лабораторія інформаційно-видавничого забезпечення навчального 
процесу 

Завідувач лабораторії 
Головний редактор 
Редактор 
Провідний фахівець 
Фахівець 1–2 категорії 

 
Лабораторія транспортного та ремонтно-технічного забезпечення 
навчального процесу 

Завідувач лабораторії 
Інженер 1–2 категорії 
Інженер без категорії 
Майстер навчальний 
Водій легкового автомобіля 
Водій вантажного автомобіля: 

від 1,5 до 3 тонн 
від 3 т. і більше 

Водій автобуса 
 
Експлуатаційно-технічний відділ 

Начальник відділу 
Інженер 1–2 категорії 
Інженер без категорії 

 
Навчальні корпуси 

Комендант навчального корпусу 
Прибиральник службових приміщень 

 
Гуртожитки 

Завідувач гуртожитку 
Паспортист 
Прибиральник службових приміщень 

 
Навчально-науково-виробнича клініка ветеринарної медицини 

Завідувач клініки 
Лікар ветеринарної медицини 
Касир 
Санітар 
 

Ботанічний сад 
Директор 
Інженер 1–2 категорії 
Інженер без категорії 
Майстер 
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Садівник 
Квітникар 
 

Навчально-дослідне поле 
Завідувач 
Фахівець 1–2 категорії 
Технік 
Тракторист 
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Додаток 3А викласти в такій редакції: 
Додаток 3А 

Тривалість щорічних основних та додаткових відпусток 
адміністративно-управлінський персонал на умовах оплати праці 

віднесений до НПП 
 

 
Професорсько-викладацький склад 

 

 
Інший науково-педагогічний персонал 

 

 
 

Кафедри 
 

Посада Основна Додаткова 
Ректор 56  
Проректор з навчальної роботи 56  
Проректор з наукової роботи та інноваційного 
розвитку 56  

Проректор з питань економічного розвитку та 
безпеки 28 7 

Проректор з науково-педагогічної роботи, 
соціального і гуманітарного розвитку 56  

Декан 56  
Вчений секретар 56  

Посада Основна Додаткова 
Завідувач кафедри  56  
Професор  56  
Доцент  56  
Старший викладач  56  
Викладач 56  
Асистент 56  

Посада Основна Додаткова 
Завідувач аспірантури та докторантури 56  

Посада Основна Додаткова 
Старший лаборант 24 4 
Лаборант 24 4 
Лаборант кафедри хімії 24 7 
Завідувач лабораторії 24 4 
Завідувач хіміко-аналітичної лабораторії 24 7 
Майстер навчальний 24 4 
Фахівець 1–2 категорії 24 4 
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Навчально-методичний відділ 

 

 
Відділ кадрів 

 

 
Відділ діловодства та контролю виконання 

 

 
 
 
 
 

Фахівець без категорії 24 – 
Інженер-технолог 24 4 
Інженер компютерних систем 24 4 
Інженер 1–2 категорії 24 4 
Інженер без категорії 24 4 
Технік 24 4 
Програміст 24 4 
Тваринник 24 4 

Посада Основна Додаткова 
Керівник навчально-методичного відділу 42 – 
Заступник керівника навчально-методичного 
відділу 42 – 

Методист вищої категорії 42 – 
Провідний фахівець 24 4 
Фахівець 1–2 категорії 24 4 
Фахівець без категорії 24 – 
Адміністратор ЄДЕБО 24 4 

Посада Основна Додаткова 
Начальник відділу 24 7 
Провідний фахівець 24 4 
Фахівець 1–2 категорії 24 4 
Фахівець без категорії 24 – 

Посада Основна Додаткова 
Начальник відділу 24 7 
Діловод 24 4 
Секретар 24 4 
Архіваріус 24 4 
Фахівець 1–2 категорії 24 4 
Фахівець без категорії 24 – 
Провідний юрисконсульт 24 4 
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Бухгалтерія 
 

 
Планово-фінансовий відділ 

 

 
Адміністративно-господарський відділ 

 

 
Бібліотека 

 

 
Деканати 

 

 
 
 
 

Посада Основна Додаткова 
Головний бухгалтер 24 7 
Заступник головного бухгалтера 24 6 
Бухгалтер 1 категорії 24 4 
Бухгалтер 2 категорії 24 4 
Бухгалтер без категорії 24 4 

Посада Основна Додаткова 
Начальник відділу 24 7 
Економіст 1–2 категорії 24 4 
Економіст без категорії 24 4 

Посада Основна Додаткова 
Головний інженер 24 7 
Головний механік 24 4 
Інженер з охорони праці 24 4 
Старший товарознавець 24 4 

Посада Основна Додаткова 
Директор бібліотеки 56 – 
Заступник директора бібліотеки 24 4 
Завідувач відділу 24 4 
Бібліотекар  24 4 
Бібліограф 24 4 
Методист 24 4 

Посада Основна Додаткова 
Фахівець 1–2 категорії 24 4 
Фахівець без категорії 24 – 
Секретар 24 4 
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Відділ міжнародного співробітництва 
 

 
Відділ соціального та гуманітарного розвитку 

 

 
Відділ професійної орієнтації 

 

 
Лабораторія інформаційно-видавничого забезпечення навчального 

процессу 
 

 
 
 
 

Посада Основна Додаткова 
Начальник відділу 24 7 
Провідний фахівець 24 4 
Фахівець 1–2 категорії 24 4 
Фахівець без категорії 24 – 
Юрисконсульт 24 4 

Посада Основна Додаткова 
Завідувач відділом 42 – 
Керівник гуртка 42 – 
Керівник музичний 42 – 
Керівник оркестру духових інструментів 42 – 
Фахівець 1–2 категорії 24 4 
Фахівець без категорії 24 – 
Інженер із звукозапису 1 категорії 24 4 
Завідувач фотолабораторії 24 4 

Посада Основна Додаткова 
Начальник відділу 24 7 
Провідний фахівець 24 4 
Фахівець 1–2 категорії 24 4 
Фахівець без категорії 24 – 

Посада Основна Додаткова 
Завідувач лабораторії 24 4 
Головний редактор 24 4 
Редактор  24 4 
Провідний фахівець 24 4 
Фахівець 1–2 категорії 24 4 
Фахівець без категорії 24 – 
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Лабораторія транспортного та ремонтно-технічного забезпечення 
навчального процессу 

 

 
Експлуатаційно-технічний відділ 

 

 
Навчальні корпуси 

 

  
 

Посада Основна Додаткова 
Завідувач лабораторії 24 4 
Інженер 1–2 категорії 24 4 
Інженер без категорії 24 4 
Майстер навчальний 24 4 
Водій легкового автомобіля 24 7 
Водій вантажного автомобіля: 
від 1,5 до 3 тонн 
від 3 т. і більше 

24 
24 

4 
7 

Водій автобуса 24 7 

Посада Основна Додаткова 
Начальник відділу 24 7 
Інженер 1–2 категорії 24 4 
Інженер без категорії 24 4 

Посада Основна Додаткова 
Комендант навчального корпусу 24 4 
Робітник, зайнятий ремонтом та обслуговуванням 
технологічного обладнання та електрообладнання 24 – 

Робітник, зайнятий ремонтом та обслуговуванням 
електрообладнання 24 – 

Робітник, зайнятий ремонтом та обслуговуванням 
водопровідних та каналізаційних систем 24 – 

Робітник, зайнятий ремонтом меблів та інших 
виробів з деревини 24 – 

Робітник, зайнятий комплексним 
обслуговуванням і ремонтом будівель 24 – 

Робітник, зайнятий на ремонтно-будівельних 
роботах 24 – 

Робітник, зайнятий експлуатацією та 
обслуговуванням котельні 24 – 

Прибиральник службових приміщень 24 4 
Двірник 24 – 
Ліфтер 24 – 
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Гуртожитки 
 

 
Навчально-науково-виробнича клініка ветеринарної медицини 

 

 
Ботанічний сад 

 

 
Навчально-дослідне поле 

 

* Додаткові відпустки працівникам установи  надаються відповідно до  поданої  заяви  у  
розмірах, визначених  нормами  Кодексу  законів про  працю України, Законом України 
«Про  відпустки», Галузевої угоди  на 2016-2020 роки. 

Посада Основна Додаткова 
Завідувач гуртожитку 24 4 
Паспортист 24 4 
Робітник, зайнятий ремонтом та 
обслуговуванням електрообладнання 24 - 

Робітник, зайнятий ремонтом та 
обслуговуванням водопровідних та 
каналізаційних систем 

24 - 

Робітник, зайнятий ремонтом меблів та інших 
виробів з деревини 24 - 

Прибиральник службових приміщень 24 4 
Ліфтер 24 - 

Посада Основна Додаткова 
Завідувач клініки 24 4 
Лікар ветеринарної медицини 24 4 
Касир 24 4 
Санітар 24 4 

Посада Основна Додаткова 
Директор 24 4 
Інженер 1–2 категорії 24 4 
Інженер без категорії 24 4 
Майстер 24 4 
Садівник 24 4 
Квітникар 24 4 

Посада Основна Додаткова 
Завідувач 24 4 
Фахівець 1–2 категорії 24 4 
Фахівець без категорії 24 – 
Технік 24 4 
Тракторист 24 4 
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Додаток 5 викласти в такій редакції: 
Додаток 5 

 
Тарифні розряди керівних  та науково-педагогічних  працівників  

 
 

№ 
з/п Найменування посад Тарифні 

розряди 
1 Ректор 24 

2 Проректор 
95% від 
окладу 
ректора 

3 

Декан:  
професор 22 
доцент 21 
старший викладач 20 

4 
Завідувач кафедри:  

професор 21 
доцент 20 

5 Професор 20 
6 Доцент 19 
7 Старший викладач 17 
8 Викладач, асистент 16 
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Додаток 7 викласти в такій редакції: 
Додаток 7 

Тарифні розряди працівників університету* 
 

№ 
з/п Найменування посад Тарифні 

розряди 
1 2 3 
1 Вчений секретар 16 
2 Керівник навчально-методичного відділу 12 

3 Заступник керівника навчально-методичного відділу 90 % від окладу 
керівника НМВ 

4 Головний бухгалтер 90 % від окладу 
ректора 

5 Заступник головного бухгалтера 
90 % від окладу 

головного 
бухгалтера 

6 Начальник планово-фінансового відділу 13 

7 Начальник відділу: кадрів, експлуатаційно-
технічного 12 

8 Начальник відділу: діловодства та контролю 
виконання, професійної орієнтації 10 

9 Начальник відділу міжнародного співробітництва 11 
10 Завідувач аспірантури та докторантури 12 

11 Завідувач відділу соціального та гуманітарного 
розвитку 10 

12 Завідувач навчальної лабораторії 11 

13 Завідувач: навчально-науково-виробничої клініки 
ветеринарної медицини, навчально-дослідного поля 10 

14 Завідувач гуртожитку 7 
15 Завідувач фотолабораторії 6 
16 Директор ботанічного саду 10 
17 Комендант навчального корпусу 5 
18 Головний інженер 12 
19 Головний механік 11 
20 Старший товарознавець 6 

21 Керівник: гуртка, музичний, оркестру духових 
інструментів 9 

22 Майстер навчальний 7 
1 2 3 
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23 

Методист:  
вищої категорії 10 
І категорії 9 
ІІ категорії 8 
без категорії 7 

24 Провідний фахівець 10 

25 

Фахівець:  
І категорії 9 
ІІ категорії 8 
без категорії 7 

26 

Технік:  
І категорії 7 
ІІ категорії 6 
без категорії 5 

27 Старший лаборант, який має повну вищу освіту 6 
28 Старший лаборант 5 
29 Лаборант 4 
30 Касир, секретар, паспортист, архіваріус, діловод 4 

31 

Робітники І–VІ кваліфікаційних розрядів:  
І–ІІ кваліфікаційних розрядів 2 
ІІІ–ІV кваліфікаційних розрядів 3 
V кваліфікаційних розрядів 4 
VІ кваліфікаційних розрядів 5 

32 Тракторист 3 

33 Двірник, садівник, квітникар, прибиральник 
службових приміщень, ліфтер 1 

 
*Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України № 557 від 26.09.2005 р. 

(зі змінами) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 9 викласти в такій редакції: 
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Додаток 9 

Тарифні розряди працівників бібліотеки* 
 

 

№ 
з/п Найменування посад Тарифні 

розряди 
1 Директор бібліотеки 14 

2 Заступник директора бібліотеки 
90 % від окладу 

директора 
бібліотеки 

3 Завідувач відділом 12 

4 

Бібліотекар, бібліограф, методист  

І категорії 11 
ІІ категорії 10 
без категорії 9 

 
*Згідно Наказу Міністерства культури і туризму України №745 від 

18.10.2005 р. (із змінами) 
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Додаток 10 викласти в такій редакції: 

 
Додаток 10 

Перелік 
кафедр та структурних підрозділів, які працюють у несприятливих 

умовах та використовують шкідливі речовини 
 

Відповідно до п. 3 ч.(г) наказу № 557 Міністерства освіти і науки 
України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем 
тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та 
наукових установ» від 26.09.2005 р. (зі змінами) згідно атестації робочих 
місць: 

Кафедри: 
 хімії – при виконанні роботи, пов’язаної з використанням хімічних 

речовин 2–4 груп небезпечності; 
 
Структурні підрозділи: 
  
прибиральниці туалетів – роботи, пов’язані з чищенням сміттєвих 

ящиків, та за використання  дизенфікуючих засобів. 
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Додаток 11 викласти в такій редакції: 

Додаток 11 
Пільги  

та компенсації за роботу в шкідливих умовах праці  
згідно з атестацією робочих місць за умовами праці 

 
1. Згідно п3 ч.(г) наказу від 26.09.2005 р. № 557 Міністерства освіти і 

науки України  встановити доплату в розмірі: 
 
•  4 % – лаборантам кафедри хімії; 
•  10 % – прибиральницям санвузлів. 
 
 
1. Установити додаткову відпустку: 
•  прибиральницям санвузлів – 4 календарні дні; 
•  учбово-допоміжному та обслуговуючому  персоналу кафедри хімії – 

7 календарних днів; 
3. Забезпечувати співробітників університету вище названих кафедр та 

підрозділів (200 г) милом на місяць згідно з санітарно-гігієнічними нормами. 
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Додаток 12 викласти в такій редакції: 
Додаток 12 

Норми безкоштовної видачі спецодягу на кафедрах 
та в структурних підрозділах ЖНАЕУ 

 
№ 
з/п 

Професія і посада Спецодяг, спецвзуття  
та інши засоби 

індивідуального 
захисту 

Термін 
використання 

в місяцях 

1 2 3 4 
1.  Бібліотекар, зайнятий у 

книгосховищах 
Халат бавовняний 12 

2.  Лаборант, навчальний 
майстер 

Комбінезон бавовняний 
Рукавиці комбіновані 

18 
6 

3.  Садівник, робітник, 
постійно зайняті роботою в 
теплицях 

Фартух бавовняний 
Рукавиці комбіновані 

12 
6 

4.  Робітник з комплексного 
обслуговування будівель 

Комбінезон бавовняний 
Рукавиці комбіновані 

12 
4 

5.  Архіваріус Халат бавовняний 12 
6.  Двірник Костюм бавовняний 

Фартух бавовняний з 
нагрудником 
Рукавиці комбіновані 

12 
 

12 
2 

7.  Робітник з обслуговування 
водопровідних та 
каналізаційних мереж 

Костюм брезентовий 
Чоботи гумові 
Рукавиці комбіновані 
Рукавички гумові 
протигаз шланговий 
На зовнішніх роботах 
додатково 
Куртка бавовняна на 
утеплюючий прокладці 
Штани бавовняні на 
утеплюючій прокладці  

18 
12 
2 

чергові 
черговий 

 
 
 

36 
 

36 
8 Прибиральник службових 

приміщень 
Халат бавовняний 

Рукавиці комбіновані 
При митті підлоги і 

місць загального 
користування 

додатково: 
чоботи гумові 

рукавички гумові 

12 
2 
 
 
 

12 
6 
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9 Тваринник Халат бавовняний 
Чоботи гумові 

Жилет утеплений 
віскозно-лавсановий 

12 
12 
 

24 
10 Стариший товарознавець Халат бавовняний 

Рукавиці комбіновані 
Черевики шкіряні або 

чоботи кирзові 

12 
3 
 

12 
11 Ветеринарний лікар, 

ветеринарний фельдшер, 
санітар ветеринарних 
полікліник 

Халат бавовняний 
Безрукавка утеплена 

Фартух гумовий 
Чоботи гумові або 

галоші гумові 
Рукавиці гумові 

12 
24 
24 
 

24 
6 

 
 *Списання буде проводитись не раніше встановлених норм, але з 

врахуванням ступеня зносу 
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Зміни до колективного договору розробила спільна комісія 

від адміністрації університету: 
Дем’яненко Юрій Володимирович 

Савченко Роман Олександрович 

Котенко Надія Миколаївна  

Бєльчєнко Світлана Віталіївна  

Малашок Алла Олександрівна, 

від профспілкового комітету: 

Суліменко Лариса Антонівна 

Сукманюк Олена Миколаївна 

Сокульський Ігор Миколайович 

Прокопенко Ірина Петрівна 

Ляшенко Руслана Дмитрівна 
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