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1. Внести зміни до пункту 6.1.9 розділу 6. Нормування і оплата праці, а 
саме викласти пункт 6.1.9 в новій редакції:

«6.1.9. Матеріальна допомога надається працівникам у разі смерті кровних 
родичів, чоловіка або дружини, у розмірі встановленого прожиткового 
мінімуму на одну особу у розрахунку на місяць для працездатних осіб за 
рахунок економії фонду заробітної плати спеціального фонду, у межах 
коштів на оплату праці».

2. Внести зміни до пункту 3 Положення про преміювання, надання 
матеріальної допомоги, стимулювання творчої праці викладачів та інших 
працівників коледжу (Додаток № 4), а саме викласти вищезгаданий пункт в 
новій редакції:

«3. Матеріальна допомога надається працівникам у разі смерті кровних 
родичів, чоловіка, дружини - у розмірі встановленого прожиткового 
мінімуму на одну особу у розрахунку на місяць для працездатних осіб, за 
рахунок економії фонду заробітної плати спеціального фонду, у межах 
коштів на оплату праці».

3. Внести зміни до пункту 6 Переліку професій, посад, робота на яких дає 
право на безкоштовне отримання спецодягу (Додаток № 7), у зв’язку з цим 
викласти вищезгаданий додаток в новій редакції.

За дорученням сторін і за рішенням загальних зборів трудового 
колективу, зміни до колективного договору підписали:

ЗМІНИ ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ПІДПИСАЛИ:
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«Додаток №7 
до колективного договору

професій, посад, робота на яких дає право на безкоштовне отримання
спецодягу

.А.Ярощук О.П.Марунич

№
з/п

Посада Назва 
спецодягу та 

взуття

Кількість 
на одну 
людину

Термін
використання

1. Прибиральник 
службових приміщень 
та прибиральник 
службових
приміщень, зайнятий
прибиранням
туалетів.

Халат 1 24 місяця

2. Сантехнік Ватна куртка, 
костюм 
робочий, 
халат,
чоботи гумові

1
1
1
1

36 місяців 
24 місяця

24 місяця 
36 місяців

3. Сторож Ватна куртка, 
чоботи кирзові

1
1

36 місяців 
36 місяців

4. Маляр Костюм
робочий,
халат

1
1

24 місяця 
24 місяця

5. Майстер виробничого 
навчання

Халат 1 24 місяця

6. Електрогазозварник Костюм
робочий,
халат,
чоботи кирзові

1
1
1

36 місяців

24 місяця 
36 місяців

В.о. заступника директора з 
адміністративно-господарської 
роботи І.М.Харюк



ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №1

РІВНЕНСЬКИЙ
АВТО ТРАН СП О РТН И Й  КОЛЕДЖ  
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ВОДНОГО ГОСПО ДАРСТВА  
ТА П РИ РО ДО КО РИ СТУ ВАН Н Я

!У1. Рівне

26 січня 2017 року
зборів трудового колективу
Всього працюючих працівників: 158 осіб;
Присутні на зборах працівники: 114 осіб;
Відсутні: 44 особи.
Голова зборів: Омельчук С.І.
Секретар зборів: Супрунець Н Л .

ПОРЯДОК Д ЕН Н И Й
1.Про хід реалізації колдоговірних зобов’язань директором коледжу за 2016 рік.
2.Про хід реалізації колдоговірних зобов’язань головою первинної 
профспілкової організації коледжу за 2016 рік.
3.Про внесення змін та доповнень Колективного договору між адміністрацією 
та профспілковим комітетом РАТК НУВГП на 2016-2019 роки.
4.Фінансова діяльність ППО РАТК НУВГП за вересень-грудень 2016 року.
5.Різне.
3.СЛУХАЛИ:

Голову профспілкового комітету коледжу Ярощук М.А., яка повідомила, 
що відповідно до змін чинного законодавства потрібно внести зміни до 
діючого Колективного договору.
ВИСТУПИЛИ:

Омельчук С.І., який повідомив що надійшли пропозиції такого змісту:
1. Внести зміни до пункту 6.1.9 розділу 6. Нормування і оплата праці, а саме 
викласти пункт 6.1.9 в новій редакції:
«6.1.9. Матеріальна допомога надається працівникам у разі смерті кровних 
родичів, чоловіка або дружини, у розмірі встановленого прожиткового 
мінімуму на одну особу у розрахунку на місяць для працездатних осіб за 
рахунок економії фонду заробітної плати спеціального фонду, у межах коштів 
на оплату праці».
2. Внести зміни до пункту 3 Положення про преміювання, надання 
матеріальної допомоги, стимулювання творчої праці викладачів та інших



працівників коледжу (Додаток №  4), а саме викласти вищезгаданий пункт в 
новій редакції:
«3. Матеріальна допомога надається працівникам у разі смерті кровних родичів, 
чоловіка, дружини - у розмірі встановленого прожиткового мінімуму на одну 
особу у розрахунку на місяць для працездатних осіб, за рахунок економії фонду 
заробітної плати спеціального фонду, у межах коштів на оплату праці».
3. Внести зміни до пункту 6 Переліку професій, посад, робота на яких дає 
право на безкоштовне отримання спецодягу (Додаток №  7), у зв ’язку з цим 
викласти вищезгаданий додаток в новій редакції.
Голосували одноголосно.

3.1. Зміни до «Колективного договіру між адміністрацією та 
профспілковим комітетом РАТК НУВГП на 2016 -  2019 роки», зареєстрованого 
за реєстраційним номером 4303/102 від 08 червня 2016 року, схвалити.

3.2. Голові профспілкового комітету Ярощук Мирославі Анатоліївні до 
15 лютого 2017 року подати зміни до «Колективного договору між 
адміністрацією і профспілковим комітетом РАТК НУВГП на 2016-2019 роки» , 
зареєстрованого за реєстраційним номером 4303/102 від 08 червня 2016 року, 
на реєстрацію в управління праці та соціального захисту населення 
Рівненського міськвиконкому.

3.3. Завідувачу лабораторії Марценюку Миколі Васильовичу розмістити 
на сайті коледжу у розділі «Установчі документи» зміни до Колективного 
договору зареєстрованого за реєстраційним номером 4303/102 від 08 червня 
2016 року після реєстрації.

3.4. Старшому інспектору з кадрів Яцелик Галині Євгеніївні при 
прийнятті працівників на роботу знайомити їх із змінами до «Колективного 
договору між адміністрацією та профспілковим комітетом РАТК НУВГП на 
2016-2019 роки» зареєстрованого за реєстраційним номером 4303/102 від 08 
червня 2016 року під розписку.

3.5. Дію змін до «Колективного договору між адміністрацією та 
профспілковим комітетом РАТК НУВГП на 2016-2019 роки», зареєстрованого 
за реєстраційним номером 4303/102 від 08 червня 2016 року, вважати з дня його

ПОСТАНОВИЛИ:

Голова зборів: 

Секретар зборів:

підписання.

С.І.Омельчук 

Н.Л. Супрунець


