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трудового колективу. 
Протокол від 28.04.2015 р.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

до колективного договору між командуванням ВІТІ ДУТ та 
профспілковим комітетом на 2014 -  2016 рік.

мо.
[о^захисту н/селеннй 

іержавної ддміністрз.

20^

Зареєстровано
Управління праці та соціального 
захисту Печерського району 
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Військовий інститут 
телекомунікацій та інформатизації
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загальних зборів працівників ВІТІ від 28 квітня 2015 р.
Всього в інституті -  314 працівників 
Присутні -1 6 0  працівників

Від командування інституту присутні:
- полковник Кувшинов о .в . -  заступник начальника інституту
- підполковник Галаган П.М. -  начальник ФЄС
- працівник ЗСУ Гайнуллін Г.С. -  голова профкому інституту

Порядок денниіі
1.Внесення змін та доповнень в розділи 3. Оплата праці. Пункти 3.7;

3.8; 3,14. Додаток 2. Розділ 1.1 колективного договору на 2014-2016 роки.

Слово для прозіції презідіуму загальних зборів надається голові 
профкому Гаіінулліну Г.С.:
Для роботи загальних зборів інституту я пропоную президіум у складі З 
чоловік;
1. полковник Кувшинов О.В. -  заступник начальника інституту
2. підполковник Галаган П.М. -  начальник ФЄС
3. працівник ЗСУ Гайнуллін Г.С. -  голова профкому інституту

Голосували -  за -  160 працівників
- проти -  немає

Голова загальних зборів
полковник Кувшинов

Секретар зб о р ів ^
працівник ЗСУ Г.С. Гайнуллін
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Зміни та доповнення до колективного договору на 2014 -  2016 роки:

На основі перевірки Військового інституту телекомунікації та інформатизації Державного 
Університету Телекомунікації спеціалістами Департаменту фінансів Міністерства 
Оборони Украйни заключенного колективного договору, внесені наступні доповнення:

- Розділ З пункти 3,7; 3,8; 3,14.
- Додаток 2 пункт 1,1.

п.3.7 розділу З «Оплата праці»
- Згідно Постанови КМУ №  78 від 3 1.01.2001 виплачувати надбавку за вислугу років 

педагогічним та науково-педагогічнім працівникам за сумісництвом.

п. 3.8 розділу «Оплата праці»
- Відповідно до наказу Міністерства праці № 43 від 28.06.1993 «Про затвердження Положення 
про умови роботи за сумісництвом працівників в державних підприємствах, установах і 
організаціях» за поданням командирів підрозділів та рішення начальника інституту (у разі 
наявності коштів по відповідних стаїтях кошторису) працівникам за зовнішнім та внутрішнім 
сумісництвом може виплачуватись надбавка за боєготовність, напруженість та премія у розмірі до 
50 % від посадового окладу.

п. 3.14 розділу З «Оплата праці »
- Відповідно наказу МОУ № 28 від 24.01.06 р.(зі змінами), командування інституту з узгодження з 
профспілковим комітетом зобов’язується надавати матеріальну допомогу не більше одного 
посадового окладу (у тому числі на оздороіілення) працівникам а також педагогічним і науково -  
педагогічним працівникам

Додаток 2. -  «Положення про порядок і умови нрСіМІювання працівників ЗСУ інституту за 
основі результатів діяльності в межах коштів на оплату праці»

п. 1.1 Положення вводиті>ся в дію на підставі Постанови КМУ від ЗО серпня 2002 року № 1298 
«Про оплату праці працівіїикії? па основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати 
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Наказів 
МОУ: від 09.02.2006 р. № 69 «Про впорядкування умов оплати праці працівників військових 
навчальних закладів ЗСУ»; від 24.01.2006 р. №  28 «Про впорядкування умов оплати праці 
працівників загальних професій і посад бюджетних військових частин, закладів, установ та 
організацій ЗСУ»; від 28.02.2006 р. № 125 «Про впорядкування умов оплати праці працівників 
закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту ЗСУ»; від 28.02.2006 р. №  123 «Про 
впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій культури ЗСУ»; від 
09.02.2006 р. №  70 «Про впорядкування умов оплати працівників науково-дослідних установ 
(підрозділів) ЗСУ», Статуту інституту та колективного договору інституту з метою посилення 
матеріального заохочення працівників інституту, покращення якості виконання посадових 
обов’язків, поліпшенню якості виховної і учбової роботи, підвищенню якості навчального 
процесу, трудової дисципліни, своєчасному і якісному веденні всіх видів обліку і звітності, 
підготовки розрахунків, кошторисів, заявок на матеріальне і грошове забезпечення , належному 
збереженні техніки, обладнання і матеріальних засобів, забезпечення надійної та безперебійної 
роботи лабораторного обладнання, апаратури, приладів і засобів обчислювальної техніки в 
інтересах учбового процесу, економії усіх видів матеріальних ресурсів і грошових коштів, 
забезпечення надійної безперебійної роботи обслуговуючого устаткування і визначає порядок і 
розміри виплати премії за підсумками роботи.

іНачальник відділеіпія/// 
особового складу га стоой^вого 
майор / ’ С.В. Лисенко
Начальник фінацсхшо-^ економічної служби 
підполковник'^-^=^?^^2^^П.М. Галаган
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ТВО помічника нач 
підполковник 
Начальник слу 
працівник ЗСУ

іНикз. інституту з правової роботи 
Ю.В. Маханьова 

они праці 
В.І. Сальник

Голосували -  за -  160 чоловік 
п р оти  -  немає

Голова загальних зборів інституту 
Секретар загальних зборів інституту

полковник 
працівник ЗСУ

О.В. Кувшинов 
Г.С. Гайнуллін


