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Зміни та доповнення до Колективного договору 

 між трудовим колективом та адміністрацією  
Уманського національного університету садівництва  

на 2014-2016 роки, реєстрований номер 178 від 05.02.2014 року 
 

 

Згідно рішення Конференції трудового колективу Уманського НУС від 12 

травня 2015 року були внесені наступні зміни та доповнення до Колективного 

договору: 

 

1. По тексту Колективного договору замінити Міністерство аграрної 

політики та продовольства України на Міністерство освіти і науки України.  

2. Виключити пункт 5.15. як такий, що дублює пункт 5.10., а пункт 5.10 . 

викласти в такій редакції: 

5.10. За наявності частково не розподіленого між науково-педагогічними 

працівниками кафедри річного навчального навантаження дозволити виконувати 

його викладачам цієї кафедри, на умовах суміщення посад з проведенням доплати 

за збільшення обсягу виконуваних робіт згідно поданої службової записки 

завідувача кафедри (додаток № 4).  

3. В додатку №1 «Положення про преміювання працівників Уманського  

національного університету садівництва»,  в розділі З «Показники преміювання», пункт 

3.1. викласти в такій редакції: 

3.1. Для науково-педагогічних працівників: 

- сумлінна праця та зразкове виконання посадових обов'язків за умови        

відсутності порушень виконавчої та трудової дисципліни; 

- написання підручників, навчальних посібників, монографій; 

- написання статей у виданнях, що цитуються у наукометричних базах 

Scopus, Web of Sciense; 

- високі показники у навчальній, науковій, виховній роботі та 

винахідницькій діяльності з отриманням ліцензій і патентів. 

4. В додатку №1 «Положення про преміювання працівників Уманського  

національного університету садівництва»,  в розділі З «Показники преміювання», пункт 

3.3. викласти в такій редакції: 



3.3. Для науково-педагогічних та інших категорій працівників, що виконують 

науково-дослідну роботу за договірною тематикою: 

- своєчасне та якісне виконання робіт; 

- одержання особливо важливих результатів наукової роботи;  

- успішне дострокове завершення тем або окремого етапу (розділу) теми;  

- впровадження результатів науково-дослідних робіт у виробництво. 

Премії виплачуються за результатами виконання науково-дослідних робіт на 

підставі укладених договорів та угод за рахунок коштів науково-дослідної тематики. 

5. В додатку №1 «Положення про преміювання працівників Уманського  

національного університету садівництва», в розділі 4 «Окремі показники преміювання 

за рахунок коштів спеціального фонду» викласти пункт 4.1. в такій редакції: 

4.1. За підручники, навчальні посібники та монограйії з грифом 

Уманського національного університету садівництва, виданих не за кошти 

університету, виплачується премія у розмірі 100 гривень за один друкований 

аркуш в межах  фонду оплати праці. 

6. В додатку №1 «Положення про преміювання працівників Уманського  

національного університету садівництва», в розділі 4 «Окремі показники преміювання 

за рахунок коштів спеціального фонду» викласти пункт 4.3. в такій редакції: 

4.3. Науково-педагогічним працівникам університету, які отримали патент на 

корисну модель, винахід або свідоцтво (про реєстрацію сорту, гібриду), виплачується 

премія  за один патент в розмірі 25% посадового окладу кожному та науковцям 

університету, які опублікували статтю у виданнях, що цитуються у наукометричних 

базах Scopus, Web of Sciense виплачується премія в розмірі 25% посадового окладу 

кожному співавтору за одну статтю. 

 

 


