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Протокол
загальних зборів працівників ВІТІ від 15 січня 2018 р.

Всього в інституті -  390 працівників 
Присутні -  230 працівників 

Від командування інституту присутні:
- полковник Степаненко Є.О. -  начальник інституту
- полковник Петровський О.Є - заступник начальника інституту з морально - 

психологічного забезпечення
- підполковник Галаган П.М. -  помічник начальника інституту з фінансово -  

економічного забезпечення
- працівник ЗСУ Гайнуллін Г.С. -  голова профкому інституту

Порядок денний
1. [Знесення доповнення в розділ з оплата праці. Пункт 3.17 колективного 

договору на 2016 -  2018 роки.
Слово для пропозиції презідіуму загальних зборів надається голові профкому 
Гайпулліііу Г.С.; Для роботи загальних зборів інституту я пропоную обрати 
презідіум у складі З чоловік:

- полковник Степаненко Є.О. -начальник інституту
- полковник Петровський О.Є. -  заступник начальника інституту з морально -  

псіхологічного забезпечення
- працівник ЗСУ Гайнуллін Г.С. -  голова профкому інституту

Голосували -  ЗА -  230 працівників 
ПРОТИ -  немає

Доповнення до колективного договору на 2016 -  2018 роки:
З метою підвищення соціально -  правового захисту працівників Військового 
інституту телекомунікації та інформатизації у колективний договір внесено 
наступне доповнення:

- Розділ З пункти 3.17 Розділу З «Оплата праці»:
Згідно Постанови КМУ від 22 липня 2015 р. № 522 -  Установити, що 
працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з бюджету, які 
беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції 
безпосередньо в районах ії проведення, заробітна плата за фактичний час 
перебування в таких районах підвищується на 50 відсотків (за наявності 
підтвердних документів).

ТВО начальника відділу ос^ор^го складу та стройового 
майор С.В. Лисенко

Помічник начальника інституту з фінансово-економічного забезпечення 
підполковник П.М. Галаган
Помічник начальника інституте-з п/авової роботи 
майор юстиції /  /  Т.І. Саханчук

Голосували -  за -  230 чоловік 
проти -  немає

Голова загальних зборів інституту
полковни^к-— ̂ 0 .3 . Петровський

Секретар загальних зборів інституту
працівник ЗСУ Г.С. Гайнуллін


