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На Ваш лист від 23.02.2021 року № 1-34-179 щодо реєстрації змін та 
доповнень до колективного договору, повідомляємо наступне.

Зміни та доповнення до колективного договору між адміністрацією і 
трудовим колективом Вінницького національного аграрного університету 
перевірені відповідно до діючого законодавства та зареєстровані 24.02.2021р. під 
№38 без рекомендацій.

Заступник
директора департаменту Ірина Малачевська

А. Очеретна 
50- 86- 92^
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ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
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(ці зміни є невід’ємною частино Колективного договору Вінницького 
національного аграрного університету на 2020-2022 рр. 

реєстраційний номер 387 від 23 грудня 2019 року)

ПОГОДЖЕНО:
Конференцією трудового колективу 
Вінницького національного 
аграрного університету 
Протокол № 1 від 17 лютого 2021 року

Вінниця -  2021



2

1. Пункт 3.1.27 підрозділу 3.1. Розділу 3 Нормування праці викласти в 
наступній редакції:

«3.1.27. Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується 
не пізніше ніж за три дні до її початку».

2. Пункт 7.1 Розділу 7 Відповідальність за порушення трудової 
дисципліни Правил внутрішнього трудового розпорядку Вінницького 
національного аграрного університету доповнити підпунктом а) та викласти 
у такій редакції:

«7.1 За порушення трудової дисципліни до працівника може бути 
застосовано один з таких заходів стягнень: а) попередження; б) догана; 
в) звільнення.»

3. Розділ 7 Відповідальність за порушення трудової дисципліни Правил 
внутрішнього трудового розпорядку Вінницького національного аграрного 
університету доповнити пунктом 7.2 такого змісту:

«7.2. У разі вчинення незначного порушення працівником правил 
внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни ректор може 
обмежитись попередженням щодо необхідності дотримання правил 
внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни.»

4. У зв’язку із доповненням пункту 7.2 Розділ 7 Відповідальність за 
порушення трудової дисципліни Правил внутрішнього трудового розпорядку 
Вінницького національного аграрного університету пункт 7.2 вважати 
пунктом 7.3; пункт 7.3 вважати пунктом 7.4; пункт 7.4 вважати пунктом 7.5; 
пункт 7.5 вважати пунктом 7.6;пункт 7.6 вважати пунктом 7.7

5 Додаток №5 до Колективного договору Вінницького національного 
аграрного університету «Про преміювання та матеріальне стимулювання 
п р а п і в н .з Вінницького національного аграрного університету» виключити
із Колективного договору.

Від адміністдї:






