
Голові профбюро ННІ (факультету, підрозділу) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

В лютому 2016 р. в НУБіП України планується проведення конференції 

трудового колективу, на порядку денному якої серед внесених питань 

обов’язковим є звіт ректора «Про роботу ректорату в 2015 р.»  та інформація 

голови трудового колективу «Про виконання колективного договору НУБіП 

України в 2015 р.». 

Прохання розглянути стан виконання основних положень колективного 

договору в 2015р, у вашому( інституті, факультеті, підрозділі),  висловити свої 

зауваження з приводу невиконання (або неповного виконання) окремих 

пунктів і подати в письмовій формі в профком до ____ лютого 2016 року. 

Для поліпшення обробки і зведення одержаної інформації наводимо 

орієнтовний перелік питань, що випливають із змісту колективного договору. 

Розділ І. Трудові відносини 

1. Чи достатні організаційні, матеріально-технічні і соціально-побутові 

умови у Вашому підрозділі для продуктивної роботи наукових і 

науково-педагогічних працівників, а також адміністративно-господарського 

та обслуговуючого персоналу? 

2. Які недоліки мають місце? 

3. Що, на Вашу думку, потрібно зробити для поліпшення справи? 

Розділ II. Оплата праці 

1.  Ваші зауваження (позитивні, негативні). 

2. Пропозиції щодо можливого вдосконалення системи оплати праці в 

університеті, зокрема, в частині встановлення надбавок і доплат, застосування 

рейтингової оцінки результатів роботи окремих категорій працюючих. 

Розділ III, Охорона праці 

1. Умови праці 

1. Чи забезпечуються хімічні і біологічні лабораторії засобами 

обеззаражування і змивання шкідливих речовин? 

2. Чи є в Ваших підрозділах роботи та технологічні процеси, при 

виконанні яких працівники контактують з шкідливими для здоров’я 

речовинами? 

3. Які заходи слід передбачити, щоб не допустити нещасних випадків або 

погіршення умов праці? 

4. Що нового, прогресивного було впроваджено у Вашому підрозділі (в 

навчальній, науково-дослідній роботі) з метою поліпшення умов праці 

співробітників, а також навчання студентів? 

5. Чи укомплектовані аудиторії вогнегасниками, чи працюють пожежні 

крани? 

6. Чи передбачена система вентилювання приміщень, особливо 

підвальних, в навчальних корпусах Ваших підрозділах де відсутня природна 

вентиляція? 

7. Чи є у Ваших приміщеннях (вказуйте конкретне місце) виробничі 



фактори, що можуть викликати погіршення здоров’я. Якщо є, то чи 

приймаються відповідні заходи по їх усуненню: 

- підвищена температура; 

- вологість; 

- електромагнітне випромінювання; 

- іонізуюче випромінювання; 

- ультразвук; 

- недостатня освітленість; 

- пульсація світлового потоку та ін. 

2.  Як виконуються пункти розділу «Охорона праці»? 
1. Видача молока для працівників, що контактують з шкідливими для 

здоров’я речовинами (п. 3.7). 

2. Забезпечення спецодягом окремих категорій працюючих (п. 3.8). 

3. Чи забезпечена нормована освітленість в лекційних аудиторіях в 300 

люкс? В яких аудиторіях має місце недостатня освітленість (№ корпусу, № 

аудиторії)?  (п.3.10). 

4. Чи забезпечені структурні підрозділи медичними аптечками? (п. 3.16) 

3. Як виконуються пункти «Угоди з охорони праці»? 

1. Чи впроваджується система обліку і регулювання і теплової енергії в 

навчальних корпусах і гуртожитках? Які заходи можете запропонувати з 

метою економії енергоресурсів? (п. 1.3.) 

2. Чи проводиться вимірювання опору контурів заземлення і чи 

забезпечує величина цього опору електробезпеку студентів, викладачів та 

обслуговуючого персоналу? (п.1.5.) 

3. Чи розпочата робота щодо облаштування університету 

автоматизованою протипожежною сигналізацією? (п. 1.7.) 

4. Чи викопується план реконструкції вентиляційних систем пристроїв 

для кондиціювання повітря?  (п. 1.10.) 

Розділ IV. «Соціальний розвиток університету» 

1. Яка Ваша оцінка вирішення основних соціальних питань в 

університеті, а саме; 

- відпочинок співробітників в СОТ «Академічний»; 

- відпочинок дітей співробітників; 

- забезпечення тимчасовим житлом молодих спеціалістів; 

- проведення святкування Нового року, дитячих ранків, жіночого 

дня 8-го Березня, різних мистецьких конкурсів; 

- будівництва житла для співробітників; 

- виділення земельних ділянок. 

2. Ваші зауваження до вирішення перелічених питань. 

3. Пропозиції щодо поліпшення. 

 

Ваші побажання щодо поліпшення роботи профкому університету 

стосовно контролю за виконанням колективного договору. 


