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22 листопада 2017 р.

Присутні:
Боровий В.О., ректор ПВНЗ УНТ, д.т.н., проф.;
Александровський О.Г., к.ю.н., доцент кафедри правознавства;
Годун Н.Ю., к.і.н., доцент кафедри правознавства;
Горобець Л.М.,ст. викладач кафедри правознавства;
Губська А.В., методист ІІ категорії;
Іванова Л.І., к. геогр. н., доцент кафедри Геодезії, землеустрою та екології;
Каленський Є. В., головний юрисконсульт.
Косянчук В.Д., ст. викладач кафедри Геодезії, землеустрою та екології;
Криворученко З.Р., ст. викладач кафедри Геодезії, землеустрою та екології;
Куреньов Ю.П. к.т.н., доцент кафедри Геодезії, землеустрою та екології;
Літвінов А.А., ст. викл. кафедри правознавства;
Малік Т.І., к.т.н. доцент кафедри Геодезії, землеустрою та екології;
Окончук О.Є, гол. бухгалтер ПВНЗ УНТ;
Олінович А.С., ст. викладач кафедри Геодезії, землеустрою та екології;
Пустова С.О., ст.викл. кафедри Геодезії, землеустрою та екології;
Рудей В.С., к.ю.н., завідувач кафедри правознавства;
Слободянюк А.С., завідувач лабораторії комп’ютерного забезпечення.
Чміль І.Я., начальник відділу кадрів
Порядок денний:
1. Обрання робочої президії загальних зборів трудового колективу.
2. Звіт ректора ПВНЗ УНТ Борового В.О. про проведену роботу.
Доповідає ректор ПВНЗ УНТ проф. Боровий В.О.
3. Внесення змін до колективного договору.
Доповідає Каленський Є.В.

4. Дообрання членів Вченої ради Університету
Доповідає ректор ПВНЗ УНТ проф. Боровий В.О.
5. Різне.
СЛУХАЛИ:
1. Олінович А.С., яка запропонувала обрати до президії проф. Борового В.О. ,
Косянчука В.Д. та Горобець Л.М. Головою зборів – Косянчука В.Д., а
секретарем зборів – Горобець Л.М.
Питання поставлене на голосування.
Голосували:

«За» одноголосно
«Проти»_0_осіб
«Утримались»_0_осіб

Ухвалили:
Обрати головою загальних зборів трудового колективу ПВНЗ УНТ Косянчука
Володимира Дмитровича, секретарем загальних зборів – Горобець Людмилу
Миколаївну.
2. Звіт ректора ПВНЗ УНТ проф. Борового В.О.
Ректор Університету зачитав звіт перед усіма присутніми.
Малік Т.М., яка зауважила, що можливо було б доречним для ознайомлення
наступного разу надсилати звіт ректора всім працівникам університету на
електронну пошту. Підняла питання про вихід третього номеру журналу «Новітні
технології».
Боровий В.О. Щодо розсилки електронною поштою звіту, то вважаю, що немає
необхідності, оскільки звіт не обговорений та не затверджений. Щодо журналу:
трагедія, якщо відбувся випуск третього номеру. Немає коштів на видання
третього номеру, помер головний редактор журналу. Вважаю, що було б
доречним розмістити статтю про покійного головного редактора журналу
Чуримова К.І., яку ми написали з Бурачеком В.Г. Але щодо журналу: впевнений,
що всі статті повинні бути обговорені з редакційною колегією, друкувалися статті
і хороші, і не зовсім хороші. А чи це добре, чи погано – має вирішувати
редакційна колегія.
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Малік Т.М. Ви сказали в своєму звіті, що ми очікуємо листа з приводу акредитації
магістратури. Що ще крім очікування ми робимо для видачі дипломів магістрів 30
січня 2018р.?
Боровий В.О.Лист про продовження акредитації ми відправили 08 вересня 2017р.
Міністерство повідомило, що існує певна черга і наші документи розглядаються.
На сьогоднішній день це питання мене надзвичайно турбує. Гарантій немає,
чекаємо.
Малік Т.М. 30 січня ми маємо видати дипломи, давайте спробуємо порахувати
ризики, чи пропустить наші дипломи база?
Боровий В.О. Всі дипломи будуть видані, не бачу проблем!
Іванова Л.І. Хочу подвести итоги. Плохо ли, хорошо ли, но мы существуем. Была
проделана колоссальная работа по реорганизации, переезду. Считаю, что работа
ректора заслуживает положительной оценки.
Малік Т.М. Хотілося б внести корективи щодо затвердження змісту журналу
«Новітні технології».
Боровий В.О. Підписи не дійсні, редакційна колегія не засідала, пропоную
винести це питання поза збори.
Інших бажаючих в обговоренні не було.
Голова зборів Косянчук В.Д.: поступила пропозиція вважати роботу ректора
ПВНЗ УНТ проф. Борового В.О. задовільною. Пропоную проголосувати.
Голосували:

«За» ____17____
«Проти»_1_особа
«Утримались»_0_осіб

3. Внесення змін до колективного договору.
Каленський Є.В. зазначив наступне.
У ПВНЗ УНТ існує Колективний договір, підписаний у 2014 році.
У зв’язку із необхідністю нормалізації фінансово-економічного стану
Університету, робочою комісією із перегляду колективного договору
пропонується внести зміни до Колективного договору, у частині Положення про
оплату праці та Положення про преміювання працівників Приватного вищого
навчального закладу Університет новітніх технологій.
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Так, зокрема, пропонується підставами для нарахування відповідних надбавок і
доплат у додатках №1.3. та 1.4. до Положення про оплату праці в Приватному
вищому навчальному закладі Університет новітніх технологій, встановити накази
ректора, замість «рішень» чи «розпоряджень» ректора, та без подань першого
проректора, оскільки посада першого проректора вже скасована.
У додатках №1.3. та 1.4. до Положення про оплату праці в Приватному вищому
навчальному закладі Університет новітніх технологій, розмір надбавки за
виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання) замість «до 400%
від посадового окладу» пропонується знизити на «до 40% від посадового окладу».
У додатках 1.3. та 1.4. розмір надбавки за складність і напруженість у роботі із
розміру «до 50% посадового окладу» пропонується знизити до розміру «до 30%
посадового окладу».
У п.6 Додатку 1.3 до Положення про оплату праці в Приватному вищому
навчальному закладі Університет новітніх технологій надбавку за вислугу років
іншим працівникам (крім педагогічних та науково-педагогічних) пропонується
надавати залежно від стажу роботи в галузі вищої освіти в цілому, а не стажу
роботи в Університеті.
У п. 1 додатку 1.4. Положення про оплату праці в Приватному вищому
навчальному закладі Університет новітніх технологій заохочення до ювілейних
дат жінкам і чоловікам пропонується надавати не тільки при досягненні 50-ти
років, але і 60, 65,70, 75 років на підставі наказу ректора в залежності від
фінансового стану Університету.
У додатку 1.4 до Положення про оплату праці в Приватному вищому навчальному
закладі Університет новітніх технологій заохочення при виході на пенсію (не для
наукових та науково-педагогічних працівників) пропонується скасувати, оскільки
Університет не може собі дозволити такі витрати.
У додатку 1.4 до Положення про оплату праці в Приватному вищому навчальному
закладі Університет новітніх технологій заохочення військовозобов’язаним до
дня Збройних сил (10% мінімальної зарплати) пропонується скасувати.
У додатку 1.4 до Положення про оплату праці в Приватному вищому навчальному
закладі
Університет новітніх технологій доплату за розширення зони
обслуговування та збільшення обсягів робіт (заохочення) пропонується
зменшити: замість «до 50% посадового окладу» пропонується «до 30%
посадового окладу».
Розділ 3 ДОДАТКУ №2 до Колективного договору пропонується доповнити
новими випадками та підставами для преміювання:
Випадок
та
преміювання

підстава

для Граничний
премії

розмір

Підстава
виплати
премій
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За виконання роботи у приймальній
0,25-1,0 посад оклад
комісії Університету

Наказ ректора

Забезпечення набору до Університету
0,25-1,0 посад оклад
нових студентів

Наказ ректора

Пропонується також переглянути Додаток №3 до Колективного договору,
скоротивши Список посад працівників Приватного вищого навчального закладу
Університет новітніх технологій, які мають право на додаткові відпустки. У
зв’язку із ліквідацією відповідних посад, пропонується виключити із зазначеного
списку посади:
Помічника ректора;
Начальника відділу МТП;
Консультанта з ефективності підприємництва;
Фахівця із зв’язків з громадськістю та пресою;
Фахівця із охорони праці;
Водія;
Лаборанта;
Секретаря навчального відділу;
Проректора з організаційно-виховної роботи.
Боровий В.О. Пропоную прийняти зміни до колективного договору.
Голова зборів Косянчук В.Д. Які будуть пропозиції щодо кандидатури
уповноваженого представника трудового колективу для підпису колективного
договору?
Куреньов Ю.П. Пропоную кандидатуру Каленського Є.В.
Голова зборів Косянчук В.Д. Пропоную проголосувати за кандидатуру
Каленського Є.В.
Голосували:

«За» одноголосно
«Проти»_ 0_осіб
«Утримались»_0_осіб

Голова зборів Косянчук В.Д. Пропоную проголосувати за затвердження
колективного договору в новій редакції зі змінами.
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Голосували:

«За» ___17____
«Проти»_ 0_осіб
«Утримались»_1_особа

4. Дообрання членів Вченої ради Університету.
Боровий В.О. Вчена Рада не діє вже рік. На початку 2016 року до Вченої ради
входило 12 осіб. На зборах трудового колективу 22.11.16р. до ради були дообрані
Годун Н.Ю., Чміль І.Я., Каленський Є.В., Тарасенко С.О., Літвінова І.Ф. Після
реорганізації університету деякі члени Вченої ради більше не є спіробітниками
нашого навчального закладу, отже пропоную внести додатково наступні
кандидатури для повноцінного функціонування Вченої ради: Рудея В.С.,
Окончук О.Є., Куреньова Ю.П., Іванової Л.І. та Косянчука В.Д.
Це відповідає п.3ст.36 Закону України «Про вищу освіту»
Куреньов Ю.П. Хочу взяти самовідвід.
Боровий В.О. Знаю Вас як принципову людину, тому хочу попросити залишитися
в складі Вченої ради.
Куреньов Ю.П. Тоді погоджуюся.
Іванова Л.І. Хочу взяти самовідвід, оскільки не впевнена, що зможу плідно
працювати.
Боровий В.О. Прошу Вас залишитися в складі і спробувати.
Іванова Л.І. Погоджується.
Малік Т.М. Питання про перебування в складі Вченої ради проф. Бурачека В.Г.
Боровий В.О. Поки немає відводу самого Бурачека В.Г., він залишиться у Вченій
раді.
Голова зборів Косянчук В.Д. Пропоную проголосувати за затвердження Вченої
ради з урахуванням дообрання нових членів в складі:
1. Боровий Валентин Олександрович, ректор ПВНЗ УНТ, д.т.н., проф.;
2. Бурачек Всеволод Германович, проф. кафедри Геодезії, землеустрою та
екології, д.т.н.,проф;
3. Годун Наталія Юріївна, доцент кафедри правознавства, к.і.н.;
4. Іванова Лілія Іванівна, доцент кафедри Геодезії, землеустрою та екології
к.геогр.н.,;
5. Каленський Євгеній Вікторович, головний юрисконсульт.
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6. Косянчук Володимир Дмитрович, ст. викладач кафедри Геодезії, землеустрою
та екології;
7. Куреньов Юрій Петрович, доцент кафедри Геодезії, землеустрою та екології,
к.т.н.,;
8. Окончук О.Є, гол. бухгалтер ПВНЗ УНТ;
9. Рудей В.С., завідувач кафедри правознавства, к.ю.н.;
10. Чміль І.Я., начальник відділу кадрів
Голосували:

«За» __17___
«Проти»_ 0_осіб
«Утримались»_1_особа

5. В різному Малік Т.М. підняла питання про обговорення тем магістерських
робіт, оформлення титульної сторінки, затвердження кафедрою завдань по
виконанню магістерських робіт.
Боровий В.О. Ніяких обговорень на кафедрі не буде, кожен магістрант працює зі
своїх науковим керівником. Якщо ми довіряємо керівнику, то ми маємо
погодитись з його фаховим вибором.
Малік Т.М. Не буде під час захисту магістерських робіт зауважень щодо обраних
тем за відсутності обговорень на кафедрі?
Боровий В.О. Не буде!
Малік Т.М. Прошу занести це в протокол.
Голова зборів Косянчук В.Д. Хто ще хоче виступити?
Іванова Л.І. Мое выступление скорее риторическое, знаю, что нет материальной
возможности купить приборы, но я подготовила плакаты, которые помогают
студентам лучше понять мой предмет. Хотелось бы попросить найти им место и
разместить где-нибудь.
Загальні збори трудового колективу Приватного вищого навчального
закладу Університет новітніх технологій ухвалили:
1.
Роботу ректора в 2016-2017 н.р. вважати задовільною.
2.
Затвердити колективний договір в новій редакції зі змінами.
Уповноваженим представником трудового колективу для його підписання обрати
Каленського Є.В.
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3.
Доручити уповноваженому трудового колективу Університету
Каленському Є.В. підписати колективний договір із доданими до нього додатками
протягом 5 днів з дати його схвалення, разом із представником власників
Університету Боровим В.О.
Доручити уповноваженим представникам сторін у 10-денний строк з дня
підписання колективного договору подати його на повідомну реєстрацію до
місцевої державної адміністрації згідно з Положенням про порядок повідомної
реєстрації галузевий (міжгалузевих) і територіальних угод,
колективних
договорів,
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від
13.02.2013р. №115.
4. Затвердити дообраними наступні кандидатури представників трудового
колективу у Вченій раді Університету:
Рудея В.С., Окончук О.Є., Куреньова Ю.П., Іванової Л.І., Косянчука В.Д., Вчену
раду затвердити в складі, вказаному в п.4.

Голова загальних зборів
ст.викл. кафедри «Геодезії, землеустрою
та екології»

В.Д. Косянчук

Секретар загальних зборів
ст.викл.кафедри правознавства

Л.М. Горобець
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