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Наука 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

та, которой руко-
водит А.А.Маске-
вич. Отрадно, что 
в исследованиях 
участвуют и сту-
денты университе-

ПРОДОЛЖАЮТСЯта Вовремяпосе 

Исследования и разработ-
ки в области ранней диагно-
стики рака значительно повы-
сят международное призна-
ние белорусской науки в 
мире — такую оценку работы 
ученых Гродненского госу-
дарственного университета 
имени Янки Купалы дал во 
время визита в Беларусь ди-
ректор Украинского противо-
ракового института в Вене Ва-
силий Новицкий. 

Основывается это утверж-
дение на опыте вось-

щения лаборато-
рии биохимии 

Василий Новицкий положи-
тельно отметил работу сту-
дента пятого курса биофака 
Антона Глазьева. 

Программа пребывания 
В .Новицкого в Беларуси 
включала также встречи с 
практикующими врачами-он-
кологами Гродненской обла-
стной клинической больницы, 
министром здравоохранения 
республики Л.Постоялко, ру-
ководством Гродненской об-
ласти. Обсуждались вопросы 

Несколько дней отделяют 
нас от главного спортивного 
события года — Олимпийских 
игр в Афинах. Белорусские 
атлеты посостязаются за на-
грады во многих видах 
спорта. Мы будем «болеть» 
за каждого белорусского уча-
стника. Но, несомненно, наши 
симпатии, особая заинтересо-
ванность и поддержка будут 
на стороне студентов Грод-
ненского государственного 
университета имени Янки Ку-
палы, которым доверено за-
щищать спортивную честь 
Беларуси в Греции. 

Сергей Борченко, чемпи-
он мира по вольной борьбе, 

с победой! 
выйдет на ковер и в Афинах. 
Иван Тихон будет участво-
вать в соревнованиях метате-
лей молота, а чемпионка Бе-
ларуси Ольга Кравцова в со-
ревнованиях бегунов. 

В белорусской олимпийс-
кой сборной есть и выпуск-
ники нашего университета — 
Елена Беть (гребля на бай-
дарках и каноэ), Светлана 
Судак (легкая атлетика), 
Константин Л у к а ш и к 
(стрельба пулевая). 

Желаем всем белорус-
ским спортсменам удач-
ных стартов и олимпийс-
ких побед! 

милетнего сотрудниче-
ства профессора Но-
вицкого с профессором 
Леонидом Ивановичем 
Нефёдовым, который 
возглавляет кафедру 
биохимии факультета 
биологии и экологии 
ГрГУ. Контракт на 
50000 евро, подписан-
ный ректором нашего 
университета С.А.Мас-
кевичем и директором 
института в Вене В.Но-
вицким, позволит и 
дальше вести работы 
по исследованию био-
логических свойств и 
механизмов действия 
алколоидов чистотела и 
их производных, в час-
тности препаратов в лечении 
больных раком, а также ран-
ней диагностики этой болезни. 

Ученых интересует меха-
низм и влияние препарата на 
больную клетку, методология 
ранней диагностики злокаче-
ственных новообразований на 
основе избирательного на-
копления его в новообразо-
ваниях. Данными исследова-
ниями в Гродненском универ-
ситете будут заниматься не 
только в научно-исследова-
тельской лаборатории биохи-
мии, к ним подключаются на 
кафедре общей физики фи-
зико-технического факульте-

производства препарата 
«Ukrain», включая возможно-
сти и технологии выращива-
ния растительного сырья для 
его изготовления — растения 
чистотел и получения из него 
исходных биологически актив-
ных субстанций алколоидов. 

НАША СПРАВКА. Василий 
Новицкий родился в Западной 
Украине. В 1974 году уехал 
на Запад, где вновь начал 
учебу в университете. В на-
стоящее время гражданин 
Австрии. Создатель Украин-
ского противоракового инсти-
тута в Вене (в течение не-
скольких лет добивался от 

австрийских властей призна-
ния именно такого названия 
института в знак уважения к 
своей родине). Первый патент 
на изобретение получил в 
1975 году. Препарат «Ukrain» 
зарегистрирован в 6 странах. 
Результаты и опыт его при-
менения обсуждены на 210 
международных онкологичес-
ких конгрессах и симпозиу-
мах. В.Новицкий удостоен 76 
международных премий и 
наград. 

Н.ВАШКЕЛЕВИЧ 
На снимке: В.НОВИЦКИЙ 

во время пребывания в ГрГУ. 
Фото Леонида Щеглова 

ВШШУЕМ II 
ЮВ1АЯРАУ 

Рэктарат, прафкам, Са-
вет ветэранау вшшуюць 
з юбыеем i жадаюць 
моцнага здароуя, шчас-
ця, дабрабыту, поспехау 
юбЫярам. Нагадваем, 
кал! i каго можна павж-
шаваць. 

ЗИ жжуня — Булай || 
Крысцшу Зкмундауну, 
старшага выкладчыка ка- )! 
федры польскай фталогм || 
аддзялення беларускай i if 

11 славянскай фталоги фша- | | 
j лапчнага факультэта. 

•$•2 жнгуня — Макамаву ; 
Людмшу Рыгорауну, старой- р 
га выкладчыка кафедры гра-
мадзянскага права i працэсу || 
юрыдычнага факультэта. 

& 19 жжуня — Ваучок || 
Валерыя Аляксандравн jf 

| ча, дацэнта кафедры ра- 1| 
дыёф<з1к1 i электрожю | | 
ф1зжа-тэхжчнага факуль-

11 тэта. 
19 жжуня — Гарачко || 

11 3!ту Людв!кауну, прыбь II 
11 ральшчыцу вучэбнага кор- | | 

* пуса № 5. 
•&25 жжуня — Баб-

роужк Лiлю 1ванауну, 
началы-пка Рэпянальнага 
цэнтра тэсщравання i пра- j j 
фесшнай арыентацьм мо-

i ладз1. 
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КАЛЕКТЫУНЫ ДАГАВОР 
УСТАНОВЫ AAYKAUbll «ГРОАЗЕНСК1 ЛЗЯРЖАУНЫ 

УН1ВЕРС1ТЭТ 1МЯ ЯНК1 КУПАЛЫ» НА 2004-2006 ГАЛЫ 
Раздзел 1 

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭНН1 

1.1. Калектыуны дагавор з'яуляецца 
<альным нарматыуным дакументам, як! 
'улюе працоуныя i сацыяльна-эканамн 
э1Я аднос1ны пам1ж наймальжкам i суп-
доушкам1 ужвератэта. 
Калектыуны дагавор заключены пам1ж 
афсаюзным камЬэтам Гродзенскага 
яржаунага ужвератэта \мя Яню Купа-
(далей Прафкам), яю прадстауляе жта-

сы супрацоужкау ужвератэта, у асобе 
фшыж Прафкама Хтюты Уладз1м1ра 
|дрэев1ча, i Гродзенсюм дзяржауным 
|вератэтам iMfl Яню Купалы (далей Най-
льжк), у асобе рэктара Маскев1ча Сяр-
и Аляксандрав1ча. 
Калектыуны дагавор прымаецца пасля 
валення на канферэнцьи працоунага 
лектыву Гродзенскага дзяржаунага уж-
рсЬэта 1мя Яню Купалы (далей Ужвер-
•эт), падтсваецца Наймальжкам i стар-
>шёй Прафкама не пазней чым праз два 
дж з моманту правядзення канферэн-
ii па калектыуным дагаворы. 
Тэрмж дзеяння калектыунага дагаво-
I — 3 гады. 
Калектыуны дагавор уступав у дзеянне 
моманту яго падтсання i дзейжчае да 
ключэння новага калектыунага дагаво-
I. У выпадку рэаргажзацьп ужвератэта 
1лектыуны дагавор захоувае сваё дзе-
|не на працягу тэрмжа, на яю ён зак-
ачаны. 
Падтсаны калектыуны дагавор, а так-
iMa унесеныя у яго змены i дапауненж 
>пструюцца у мясцовым выканаучым щ 
1спарадчым органе па месцы знаходжан-
1 Наймальжка. 
1.2. Наймальжк прызнае Прафкам 

;з1ным прадстаужком працоунага калек-
iiey пры заключэнж калектыунага дага-
>ра, а таксама пры вырашэнж ycix пы-
жняу, звязаных з яго выкананнем. 
1.3. Пры заключэнж калектыунага да-

тора баю дзейжчаюць на падставе За-
эна Рэспубл1ю Беларусь «Аб прафеая-
алъных саюзах», Працоунага кодэкса 
эспублЫ Беларусь, Статута ужвератэ-
1, жшых нарматыуна-прававых дакумен-
»у РэспублМ Беларусь. 

1.4. Наймальжк сумесна з Прафкамам 
бавязаны ажыццяуляць кантроль за вы-
ананнем калектыунага дагавора, даваць 
праваздачу перад працоуным калектывам 
б яго выкананж адзж раз у паугоддзе. 

1.5. Прафкам можа заслухоуваць прад-
таужкоу адмжктрацьи аб выкананж аба-
язкау, прадугледжаных калектыуным да-
аворам, патрабаваць прыпынення выка-
ання рашэнняу, кал1 яны прыняты у 
арушэнне яго палажэнняу ц1 дзеючага 
аканадауства. 

1.6. Наймальжку i Прафкаму даецца 
рава па узаемнай згодзе пераносщь тэр-
liHbi выканання мерапрыемствау, вызна-
аных у калектыуным дагаворы. 

1.7. Прафкам прымае удзел у распра-
1оуцы праектау лакальных актау ужвер-

атэта, а таксама у распрацоуцы i уня-
ceHHi дапауненняу i змяненняу у дзею-
чыя лакальныя акты. 

1.8. Асноуным1 прынцыпам1 заключен-
ия калектыунага дагавора з'яуляюцца: 

- сацыяльнае партнёрства; 
- раунапрауе бакоу; 
- yniK рэальных магчымасцяу матэры-

яльнага, вытворчага i фжансавага забес-
пячэння выканання абавязкау, прадуглед-
жаных калектыуным дагаворам. 

1.9. Спрэчю, яюя узжкаюць пам1ж ба-
кам! пры заключэнж, змяненж або скаса-
ванж калектыунага дагавора, разглядаюц-
ца пагаджальнай кам1аяй, у склад якой 
уваходзяць па пяць прадстауншоу ад 
Прафкама i Наймальжка. Члены пагад-
жальнай KaMicii выб1раюцца на канферэн-
цьи працоунага калектыву ужвератэта. 

1.10. Дадзены дагавор мае абавязко-
вую алу для Наймальжка i распаусюдж-
ваецца на ycix супрацоужкау ужвератэ-
та — членау прафсаюзнай аргажзацьи, ад 
1мя яюх ён заключены. Па сумесным ра-
шэнн1 Прафкама i Наймальжка калектыу-
ны дагавор можа быць распаусюджаны 
на супрацоужкау — не членау прафсаю-
за, кал1 яны выкажуць на гэта згоду у 
тсьмовай форме. 

Палажэнж калектыунага дагавора рас-
паусюджваюцца на супрацоужкау, ад !мя 
яюх ён не заключайся (пазней зажчаныя у 
штат i 1нш.), пры умове, што яны выказал1 
сваю згоду на гэта у шсьмовай форме. 

1.11. Змяненж i дапауненж у калектыу-
ны дагавор уносяцца па узаемнай згодзе 
Наймальжка i Прафкама у парадку, яю 
вызначаны Працоуным кодэксам РБ. 

Kani на працягу тэрмжа дзеяння дага-
вора заканадауствам РэспублМ Беларусь 
будуць установлены больш 1льготныя умо-
вы для супрацоун1кау, чым у гэтым дага-
воры, то дзейжчаюць нормы, яюя пра-
дугледжаны заканадауствам. 

1.12. Баю абавязуюцца прымаць неаб-
ходныя меры для вырашэння канфлтт-
ных с1туацый шляхам перамоу на падста-
ве узаемнай павап. Калектыуныя працоу-
ныя спрэчк1 вырашаюцца у парадку, 
прадугледжаным дзеючым заканадау-
ствам. 

1.13. 1ндыв1дуальныя калектыуныя 
спрэчк1 ва ужвератэце па пытаннях пры-
мянення заканадауства аб працы, калек-
тыунага дагавора разглядаюцца кам1аяй 
па працоуных спрэчках. На падставе ар-
тыкула 235 Працоунага кодэкса Рэс-
публ1ю Беларусь Наймальн1к i Прафкам 
ствараюць KaMiciro па працоуных спрэч-
ках з аднолькавай колькасцю прадстауж-
коу ад адм1н1страцьп i ад прафсаюзнага 
кам1тэта тэрмжам на адзж год. 

1.14. Hi адз1н з бакоу не можа на пра-
цягу вызначанага тэрмжа дзеяння юную-
чага Дагавора у аднабаковым парадку 
спынщь выкананне прынятых на сябе аба-
вязкау. 

1.15. Дзеянне Дагавора не спыняецца 
пры зменах назвы бакоу. У выпадку рэ-
аргажзацьн установы адукацьм ц1 праф-

саюза у перыяд дзеяння !снуючага Дага-
вора яго выкананне гарантуецца права-
пераемжкам. 

1.16. Калектыуны дагавор падтсваец-
ца у 3-х экзэмплярах i захоуваецца: 

у юрыдычным аддзеле — 1 экз. 
у прафкаме — 1 экз. 
у гарадсюм выканаучым кам1тэце пас-

ля рэпстрацьп — 1 экз. 
1.17 Па пытаннях працы, сацыяльна-

эканам1чнага станов1шча супрацоужкау 
баю абавязаны к1равацца дзеючым зака-
надауствам i нормам! генеральнага, та-
рыфнага i абласнога пагадненняу. Нор-
мы калектыунага дагавора не прымяня-
юцца, Kani яны пагаршаюць палажэнне 
супрацоужка i супярэчаць палажэнням 
генеральнага, тарыфнага i абласнога па-
гадненняу. 

Раздзел 2 

АРГАН13АЦЫЯ, HAPMIPABAHHE 
IАПЛАТА ПРАЦЫ 

2.1. Наймальн1к naeiHeH: 
2.1.1. Распрацаваць праграму эканам1-

чнага развщця ун1верс1тэта ва умовах ры-
начнай эканом1к1, удасканалення струк-
туры юравання, забеспячэння рацыяналь-
нага i эфектыунага выкарыстання кадрау, 
павышэння дабрабыту yc ix супрацоун!кау 
ун!верс1тэта. 

2.1.2. Ствараць умовы для павышэння 
квал1ф1кацьи супрацоужкау ужвератэта. 

2.1.3. Не дапускаць неабгрунтаванага, 
незаконнага скарачэння колькасц1 або 
штату супрацоужкау. 

2.1.4. Размяркоуваць чысты прыбытак, 
атрыманы ад ажыццяулення камерцыйнай 
i гаспадарчай дзейнасц1 з ул1кам сацы-
яльна-эканам1чных Ытарэсау працоунага 
капектыва па узгадненж з Прафкамам. 

2.1.5. Пры своечасовым ф1нансаванн1 
аплату працы праводзщь у адпаведнасц1 з 
зацверджаным! стаукам1 i акладам1 2 разы 
у месяц не пазней, чым з 20 да 24 чыс-
ла — аванс, з 5 да 8 чысла наступнага 
месяца — канчатковы разл1к, а у выпадку 
супадзення названых дат з выхадным! ц1 
святочным! дням1 — у папярэдн1я дни 

2.1.6. Аргажзаваць для супрацоун1кау 
з ненармаваным працоуным днём ул1к 
прыходу на працу i адыходу з працы. 

2.1.7. Распрацаваць службовыя жструк-
цьп супрацоужкау ужвератэта. 

2.1.8. Выплату грошай за перыяд чар-
говага адпачынку ажыццяуляць у адпа-
веднасф з дзеючым заканадауствам. 

2.1.9. Ажыццяуляць кантроль за раз-
меркаваннем загадчыкам! кафедр наву-
чальных даручэнняу на кафедрах у адпа-
веднасц1 з навучальным1 планам! спецы-
яльнасцей. 

2.1.10. Даводз1ць праз газету «Гро-
дзенск1 ун1верс1тэт» i жфармацыйны 
стэнд бухгалтэрьи да ведама супрацоуж-
кау ужвератэта новыя стаую заработнай 
платы, змены ва умовах аплаты працы. 

У выпадку змянення зарплаты у двух-
тыднёвы тэрмш з часу паступлення ад-
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Працяг. Пачатак на 2-й стар. 

паведных дакументау рабщь пераразлШ i 
згодна з iM выплочваць заработную плату. 

2.1.11. Усе пытанж, яюя тычацца нар-
м1равання, аплаты i матэрыяльнага сты-
мулявання працы, вырашаюцца Наймаль-
жкам па узгадненж з Прафкамам. 

2.1.12. Пры увядзенж новых умоу ап-
латы працы, немагчымесщ своечасовага 
нал1чэння заработнай платы у новых па-
мерах ажыццяуляецца павышанае аван-
саванне супрацоужкау па узгадненж з 
фжансавым1 органам! Мжютэрства аду-
кацьн РБ з наступным поуным пераразль 
кам заработнай платы. 

2.2. Прафкам абавязуецца: 
2.2.1. Прымаць удзел у распрацоуцы 

праектау дакументау, яюя тычацца умоу, 
аргажзацьи i аплаты працы. 

2.2.2. Дамагацца выканання правоу i 
законных жтарэсау супрацоужкау ужвер-
атэта, устанаулення м1жмальнай аплаты 
працы не жжэй за нарматыу аднясення 
грамадзян да катэгорьи маламаёмых. 

Баю прыйшл) да згоды: 
2.3. Для прадстауншоу прафесарска-

выкладчыцкага складу устанаул1ваецца 
шасщгвдзжны працоуны дзень, у межах 
якога яны павжны выконваць усе в1ды 
навучальнай i навукова-даследчай працы. 
Аудыторныя занятю выкладчыкау звыш 
шасц1 гадзж у дзень дазваляюцца толью 
з ix згоды. 

2.4. Для рабочых i служачых, яюя не 
прымаюць непасрэдны удзел у навучаль-
ным працзсе, устенаул1ваецца 5-дзённы 
працоуны тыдзень. Cnic працоуных i слу-
жачых зацвярджаецца загадам рэктара 
ужвератэта. Час пачатку i заканчэння пра-
цы устанаул1ваецца юраужкам! структур-
ных падраздзяленняу, зыходзячы з 8-га-
дзжнага працоунага дня. У перадсвяточ-
ныя дж працягласць працоунага дня 
скарачаецца на адну гадзжу як пры 5-
дзённым, так i пры 6-дзённым працоу-
ным тыдж. 

2.5. Прэм|раванне супрацоужкау ужвер-
атэта i устанауленне iM надбавак за вы-
союя творчыя дасягненж у працы, выка-
нанне тэрмжовай працы, за жшыя паказ-
чык1 ажыццяуляецца на падставе 
Палажэння аб матэрыяльным стымуляванж 
супрацоужкау Гродзенскага дзяржаунага 
ужвератэта 1мя Яню Купалы, якое зацвяр-
джаецца Наймальжкам пасля яго узгад-
нення з Прафкамам i разгляду на канфе-
рэнцьи працоунага калектыву. 

2.6. Прэм1рвванне супрацоужкау, яюя 
замяшчаюць, праводзщца на умовах i у 
памеры, устаноуленым па пасадзе замяш-
чаемага супрецоужка. Даплаты супрацоу-
нтам у залежнасщ ад умоу працы, за 
працу у неспрыяльных умовах, за часо-
вае намесжцтва (за сумяшчэнне прафесж 
(пасад), абавязкау часова адсутнага суп-
рацоужка, пашырэнне зоны абслугоуван-
ня) устанаул1ваюцца у межах эканоми 
фжансавых сродкау. 

Раздзел 3 

АХОВА ПРАЦЫ, УМОВЫ ПРАЦЫ 
I ТЭХН1КА БЯСПЕК1 

3.1. Наймальжк павжен: 
3.1.1. Своечасова праводзщь усе вщы 

'жструктажу па ахове працы, тэхнщы бяс-
neKi i процтажарнай прафтактыцы. 

3.1.2. Удасканальваць нарматыуна-пра-
вавую базу у сферы аховы працы. 

3.1.3. Регулярна праводзщь навучанне 
i праверку ведау супрацоужкау, яюя за-
няты на працы з павышанай небяспекай. 

3.1.4. Юравацца Пералжам працау i 
прафесж, па яюх супрацоужю маюць пра-
ва на атрыменне дадатковага адпачынку 
у сувяз1 са шкбдным1 умовам! працы, а 
таксама надбаую дач*аработнай платы i 
на жшыя льготы. 

3.1.5. Своечасова забяспечваць супра-
цоужкау ужвератэта спецадзеннем, спец-
абуткам i жшым1 сродкам1 у адпаведнасц1 
з дзеючым1 нормам! i npaemeMi. 

3.1.6. Своечасова праводзщь вывучэн-
не i улж няшчасных выпадкау, выдаваць 
загады аб пакаранж вжаватых асоб. 

3.1.7. Скарацщь да мж1муму колькасць 
вячэржх заняткау для выкладчыкау-жан-
чьж, яюя маюць дзяцей школьнага узро-
сту, i не прыцягваць да правядзення вя-
чэржх заняткау жанчьж, яюя маюць дзя-
цей дашкольнага узросту, без ix згоды. 

3.1.8. Забяспечыць выкананне мера-
прыемствау па ахове працы у адпаведнасщ 
з заканадауствам Рэспубл1ю Беларусь. 

3.1.9. Перад заключэннем кантракта з 
супрацоужкам1 праводзщь атэстацыю пра-
цоуных месцау па умовах працы з пра-
вядзеннем шструментальных замерау 
фактарау вытворчага асяроддзя незалеж-
най лабараторыяй аховы працы. 

Кожнаму супрацоужку пры прыёме на 
працу i у перыяд працы даваць поуную 
жфармацыю аб стане i зменах умоу пра-
цы на яго працоуным месцы, аб ждывк 
дуальных сродках абароны, кампенсацы-
ях, яюя установлены заканадауствам. 

3.1.10. Аргажзаваць правядзенне папя-
рэджх (пры паступленж на працу) i пе-
рыядычных (у перыяд працоунай дзей-
насцО медыцынсюх аглядау супрацоуж-
кау, яюя заняты на працы у шкодных i 
(або) небяспечных умовах працы або на 
працы, дзе ёсць неабходнасць у прафе-
айным аглядзе. 

3.1.11. Вызначыць парадак перыядыч-
нага жфармавання супрацоужкау аб ста-
не умоу працы на працоуных месцах i 
прымаемых мерах па ix паляпшэнж. 

3.1.12. Пры заключэнж кантракта з суп-
рацоужкам1 адлюстроуваць у кантракце 
працягласць дадатковага адпачынку, па-
мер надбавак i жшыя льготы за працу на 
месцах са шкодным1 умовами 

3.2. Прафкам павжен: 
3.2.1. Ажыццяуляць пастаянны кант-

роль за станам аховы працы, за выка-
наннем працоунага заканадауства. 

3.2.2. Перыядычна (1 раз у квартал) на 
пасяджэннях Прафкама з удзелам прад-
стауншоу Наймальжка разглядаць пытан-
не аб стане аховы працы. 

3.2.3. Сумесназ дзяржауным1 органам! 
i iHcneKTapaMi па наглядзе i кантролю за 
выкананнем заканадауства аб ахове пра-
цы удзельжчаць у разглядзе няшчасных 
выпадкау, выяуляць ix прычыны, дамагац-
ца прьжяцця тэрмжовых мерау па ix пра-
духшенж, аказваць матэрыяльную дапа-
могу пацярпелым або членам ix сем'яу. 

Раздзел 4 

ГАРАНТЫ1 ЗАНЯТАСЦ1 

4.1. Наймальн1к naeiHeH: 
4.1.1. Садзейн1чаць захаванню эфектыу-

на дзеючых i стварэнню новых працоу-
ных месцау. Выкарыстоуваць супрацоу-

жкау ужвератэта у адпаведнасц! з ix пра-
фес!яй, квал!ф1кацыяй i працоуным дага-
ворам. 

4.1.2. Не дапускаць звальнення супра-
цоун1кау па скарачэнж колькасц! або штата 
супрацоужкау, Kani магчымы ix перавод з 
ix згоды на жшыя вакантныя пасады. 

4.1.3. Скасаванне працоунага дагавора 
па жщыятыве НаймаУ1ьн1ка (артыкул 42, 
акрамя пункта 7, i выпадкау прызнання 
супрацоун1ка непрацаздольным, пацвер-
джаных заключэннем МРЭК, пунктау 2 i 
3 артыкула 47 Працоунага кодэкса Рэс-
ny6^iKi Беларусь) ажыццяуляць пасля па-
пярэдняга (не пазней, чым за два тыдж) 
жфармавання Прафкама. 

4.1.4. Скасаваць працоуны дагавор, зак-
лючены на нявызначаны тэрмж, кал1 суп-
рацоун!к папярэдз1у адм1н1страцыю 
тсьмовай заявай за адзж месяц. 

4.1.5. Не звальняць па жщыятыве Най-
мальжка адзжоюх маф, як1я маюць дзя-
цей ва узросце да 14 гадоу (дзяцей-iHBa-
л1дау да 18 гадоу), без згоды Прафкама. 

4.2. Пры скарачэнж колькасщ або шта-
та супрацоужкау пераважнае права у па-
KiflaHHi на працы пры жшых роуных умо-
вах маюць, апрача катэгорый, nepanina-
ных у артыкуле 45 Працоунага кодэкса 
РэспублЫ Беларусь, супрацоун1к!, як!я: 

- маюць працяглы тэрм1н працы ва уж-
верс1тэце (20 i больш гадоу); 

- з'яуляюцца маладым! спецыял1стам1; 
- з'яуляюцца 1нвал!дам1 II i III груп; 
- абраны у склад прафсаюзных орга-

нау, KaMicifl па працоуных спрэчках; 
- атрымал! працоунае калецтва ва yHi-

вератэце; 
- павышаюць сваю квал1ф1кацыю без 

адрыву ад вытворчасц1 у астрантуры, у 
вышэйшых i сярэдн1х спецыяльных наву-
чальных установах; 

- супрацоужю, яюм засталося да вы-
хаду на пенаю па узросце не больш за 2 
гады; 

- пацярпел1 ад катастрофы на Чарно-
быльскай АЭС; 

- маюць двух i больш дзяцей ва узрос-
це да 14 гадоу; 

- з'яуляюцца адзжым1 кармтьцам1 у 
сямМ. 

4.3. Устанавщь, што заключэнне кант-
рактау з працаун1кам1, працоуныя дага-
воры з AKiMi 6bmi заключены на нявыз-
нечены тэрм1н, здзяйсняецце у едпевед-
несц1 з Дэкрэтам Прэзщэнта Рэспубл1к1 
Беларусь ад 26 лтеня 1999 г. № 29 «Аб 
дадатковых мерах пе удвсканаленн1 пра-
цоуных адноан, замацввенн1 процоунай i 
вытворчай дысцыплжы» i Палажэннем аб 
парадку i умовах заключэння кантрактау 
наймапьнШау з супрацоун1кам1, зацверд-
жанай Пастановай Савета MiHicTpay Рэс-
публ1ю Беларусь 25 верасня 1999 г. № 
1476 у сувяз1 з абгрунтаваным1 вытвор-
чым1, арган1зацыйным1 i эканам1чным1 
прычынам!, пры наяунасц1 фжансевей мег-
чымесц1, якея звбяспечвее умовы выкв-
нення квнтректе, аб чым супрацоужк пв-
в1нен быць nicbMOBa пра1нфврмвваны не 
пазней, чым за адзж месяц да заключэн-
ня кантракта. Наймальжкем у дзень зак-
лючэння кантракта даецца супрацоужку 
праект кантракта у тсьмовым выглядзе 
(арт. 32 Працоунага кодэкса). 

4.4. Не заключаць кантракты з цяжар-
ным1 жанчьжам1, працоуныя дагаворы з 
я к i м i был1 заключены не нявызначаны 
тэрм1н, кал1 яны не дал1 згоды на заклю-
чэнне так1х кантрактау. 
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4.5. Устанавщь, што у выпадку закан-
чэння тэрмжа працоунага дагавора (кан-
тракта) у перыяд цяжарнасф, адпачынку 
па цяжарнасщ i родах, а таксама адпа-
чынку па доглядзе за дзщём да трох га-
доу Наймальжк абавязаны працягнуць 
тэрмж працоунага дагавора (кантракта) 
да дасягнення дзщём узросту трох гадоу. 

4.6. Заключыць кантракты з супрацоу-
HkaMi, яюм засталося тры i менш гадоу 
да пеней, на тэрмж не меншы, чым да 
дасягнення iMi пенайнага узросту i атры-
мання права на поуную пенаю. 

4.7. Устанавщь, што працаужк, як1 пра-
цуе па кантракце, можа перапынщь да-
тэрмжова кантракт па згодзе бакоу (арт. 
37 Працоунага кодэкса). 

4.8. Устанавщь, што заключэнне кантрак-
тау з працаужкам! ужвератэта праходзщь 
пры удзеле прадстаужка Прафкама. 

4.9. Бакам, яюя заключыл1 тэрмжовы 
працоуны дагавор (кантракт), папярэдж-
ваць адзж аднаго за адзж месяц да за-
канчэння тэрмжа дзеяння кантракта аб 
намеры не працягваць (не перазаключаць) 
кантракт на новы тэрм1н. 

4.10. Не заключаць кантракты з асо-
6 a M i , яюя працуюць тэрмжова па працоу-
ным дагаворы. 

4.11. Не заключаць кантракты з пра-
фесарска-выкладчыцюм складам i наву-
ковым1 супрацоужкам!, яюя аб1раюцца па 
конкурсе. 

Раздзел 5 

ПРАЦОУНАЯ ДЫСЦЫПЛ1НА, 
РЭЖЫМ ПРАЦЫ, АДПАЧЫНАК 

Баю прыйшл1 да згоды: 
5.1. Наймальжк i супрацоужю абавя-

заны выконваць Правты унутранага пра-
цоунага распарадку, яюя зацвярджаюц-
ца Наймальжкам па узгадненж з Праф-
камам. 

5.2. Рэгуляванне у межах заканадау-
ства пытанняу, яюя звязаны з прыцягнен-
нем да звышурочнай працы, працы у вя-
чэрж i начны час, выхадныя i святочныя 
дн1, ажыццяуляецца Наймальжкам па 
узгадненж з Прафкамам са згоды супра-
цоужка. 

5.3. Супрацоужкам ужвератэта могуць 
прадастауляцца працоуныя адпачыню (ас-
ноуны мЫмальны, асноуны падоужаны, 
дадатковы) i сацыяльныя адпачыню (па 
цяжарнасф i родах, па доглядзе за 
дзщём, у сувяз1 з навучаннем без адрыву 
ад вытворчасф, у сувяз1 з катастрофай 
на Чарнобыльскай АЭС, творчыя, па уваж-
л1вых прычынах aca6icTara i сямейнага ха-
рактеру). 

5.4. Працягласць асноунага мж1маль-
нага адпачынку — 21 каляндарны дзень. 

5.5. Дадатковы працоуны адпачынак (за 
працу у шкодных умовах працы, за не-
нармаваны працоуны дзень i жш.) па жа-
данн1 супрацоужка можа прадастауляц-
ца асобна ад асноунага мЫмальнага ад-
пачынку. 

5.6. Чарговасць прадастаулення працоу-
ных адпачынкау устанаул1ваецца для ка-
лектыву супрацоужкау па граф|ках пра-
цоуных адпачынкау, яюя зацвярджаюц-
ца Наймальжкам па уз гадненж з 
Прафкамам. 

ГрафШ працоуных адпачынкау склада-
ецца на каляндарны год не пазней за 1 
красавка. 

5.7. Працоуны адпачынак можа быць 
перенесены па узаемнай згодзе Наймаль-
жка i супрацоужка i прадастаулены па-
за графШа па рашэнж Наймальжка i 
узгадненж з Прафкамам без шкоды для 
навучальнай i вытворчай дзейнасщ. 

5.8. Наймальжк па просьбе супрацоу-
жкау у неабходных выпадках прадастау-
ляе адпачыню без захавання заработнай 
платы па сямейна-бытавых i жшых уваж-
л1вых прычьжах. 

5.9. Працоуны адпачынак (асноуны i 
дадатковы) за першы год працы да закан-
чэння 6 месяцау прадастауляецца па жа-
данж супрацоужка у выпадках, азначаных 
артыкулам 166 Працоунага кодэкса. 

5.10. Маф, яюя выхоуваюць 2-х ф 
больш дзяцей ва узросце да 18 гадоу, 
штомесячна прадастауляецца адзж воль-
ны ад працы дзень з захаваннем еярэд-
недзённага заработку. 

Маф, яюя выхоуваюць дзщя-жвал1да 
ва узросце да 18 гадоу, прадастауляец-
ца штомесячна адзж вольны ад працы 
дзень за кошт сродкау сацыяльнага за-
беспячэння. 

5.11. Вольны ад працы дзень у тыдзень 
з аплатай у памеры еярэдняй заработнай 
платы прадастауляецца: 

- маф, якая выхоувае трох i больш дзя-
цей ва узросце да 16 гадоу; 

- адзжоюм маф, разведзеным жанчы-
нам, удовам, яюя не знаходзяцца у шлю-
бе i выхоуваюць двух ц1 больш дзяцей ва 
узросце да 16 гадоу; 

- бацьку, яю выхоувае без маф двух ф 
больш дзяцей ва узросце да 16 гадоу. 

Аплата вольнага дня ажыццяуляецца за 
кошт пазабюджэтных сродкау фжанса-
вання. 

5.12. Жанчынам, яюя маюць дзяцей ва 
узросце ад 3 да 6 гадоу, прадастауляец-
ца па ix жаданж дадатковы неаплочвае-
мы адпачынак па доглядзе за дзщём з 
захаваннем месца працы (пасады). 

5.13. Наймальжк павжен: 
5.13.1. Прадастауляць супрацоужкам, 

яюя навучаюцца у вячэржх i завочных 
вышэйшых i еярэджх спецыяльных наву-
чальных установах, a c n i p a H T y p a x , у якасщ 
мЫмальных, гарантьп, прадугледжаныя 
артыкулам1 214-220 Працоунага кодэкса 
Рэспубл1ю Беларусь. 

5.13.2. Аказваць супрацоужкам, яюя 
маюць стаж працы ва ужвератэце больш 
за 20 гадоу, разавую матэрыяльную да-
памогу пры выхадзе на пенаю у памеры 
ад 3 да 10 базавых вел1чынь. 

5.13.3. Выкарыстоуваць меры заахвоч-
вання супрацоужкау ужвератэта за якас-
нае выкананне працоуных абавязкау, па-
вышэнне прадукцыйнасф, працяглую пра-
цу, наватарства i жшыя дасягненж у 
працы. Рашэнне аб узбуджэнж хадайнщ-
твау аб узнагароджанж супрацоужкау 
y H i e e p c i T 3 T a дзяржауным1 узнагародам1 
прымаецца Саветам ужвератэта па узгад-
ненж з Прафкамам. 

5.13.4. Прымяняць да парушальжкау 
працоунай дысцыплжы дысцыплжарныя 
спагнанн1 у адпаведнасф з заканадау-
ствам РэспублМ Беларусь. 

5.13.5. Аператыуна разглядаць заявы, 
C K a p r i , прапановы супрацоужкау i пры-
маць па ix рашэнж ва устаноуленыя за-
канадауствам тэрмжы. 

5.13.6. Садзейжчаць выхаду у свет за-
казных манаграфж i навучальна-метадыч-
ных дапаможжкау супрацоужкау ужвер-

атэта, яюя працуюць над доктарсюм! ды-
сертацыямк 

5.13.7. Пры наяунасф у супрацоужка 
пуцёую на санаторна-курортнае лячэнне 
на працягу навучальнага года у перыяд, 
яю не супадае з працоуным адпачынкам, 
прадастауляць яму працоуны адпачьжак, 
а у выпадку яго выкарыстання — адпачы-
нак без захавання заработнай платы. 

5.13.8. Прадаставщь працоуны адпачы-
нак па жаданж супрацоужка у выгадны 
час: 

- супрацоужкам, жоню яюх знаходзяц-
ца у адпачьжку па цяжарнасф i родах у 
перыяд гэтага адпачынку; 

- супрацоужкам-сумяшчальжкам — ад-
начасова з працоуным адпачьжкам па ас-
ноунай працы; 

- мужу i жонцы, яюя працуюць у адной 
аргажзацьм астэмы адукацьи, па ix зая-
ве — адначасова; 

- удзельжкам Вялжай Айчыннай вайны; 
- жанчынам, яюя маюць двух i больш 

дзяцей ва узросце да 14 гадоу ф дзщя-
жвалща ва узросце да 18 гадоу; 

- супрацоужкам, яюя захварэл1 i пера-
Hecni прамянёвую хваробу; 

- супрацоужкам, яюя CTani жвал1дам1 
па прычыне катастрофы на ЧАЭС; 

- супрацоужкам, яюя прымал1 удзел у 
лШвщацьп выжкау катастрофы на ЧАЭС 
у 1986-1989 гадах; 

- супрацоужкам, яюя эваку1раваны i 
адселены з зонау эвакуацы1, першачар-
говага адеялення i наступнага адеялен-
ня, а таксама самастойна паюнул1 гэтыя 
зоны пасля аварьм. 

5.13.9. Парушэнне супрацоужкам! 
Правт унутранага працоунага распарад-
ку Установы адукацьи «Гродзенск1 дзяр-
жауны ун1верс1тэт 1мя Янк1 Купалы» цяг-
не прьжяццё мерау дысцыплжарнага ха-
рактеру, прадугледжаных кантрактам. 

Раздзел 6 

ПЫТАНН! ЖЫЛЛЯ, БЫТУг 
АЗДАРАУЛЕНЧАЯ I СПАРТЫУНА-

МАСАВАЯ ПРАЦА 

6.1. Адмж1страцыя i Прафкам павжны: 
6.1.1. Ул1к грамадзян, ЯК1Я патрабуюць 

паляпшэння жыллёвых умоу i размерка-
вання жыллёвых памяшканняу, право-
дз1цца сумесным рашэннем НаймальнЫа i 
Прафкама у адпаведнасц1 з актам1 зака-
надауства Рэспубл1ю Беларусь. Ул1к гра-
мадзян, яюя патрабуюць паляпшэння жыл-
лёвых умоу, па месцы працы вядуць су-
працоужю, яюя прызначаны Наймальжкам 
па узгадненж з Прафкамам. Cnicw асоб, 
яюм прадастауляецца жыллё, даводзяцца 
да ведама калектыву супрацоунжау. 

6.1.2. Размеркаванне месцау у жтэр-
натах праводзщца сумесным рашэннем 
Наймальнка (ф упаунаважанай iM служ-
бовай асобай) i Прафкамам. Ул1к супра-
цоужкау, як1м патрэбен жтэрнат, ажыц-
цяуляецца Прафкамам. Месцы у 1нтэрна-
тах у першую чаргу прадастауляюцца: 

- маладым спецыял1стам; 
- пацярпелым ад катастрофы на Чар-

нобыльскай АЭС; 
- Ывалщам II i III груп; 
- адзжоюм мац|; 
- многадзетным сем'ям; 
- высокаквал1фшаваным спецыялФтам 

(дактарам i кандыдатам навук); 
- супрацоужкам, яюя был1 запрошаны 

на працу ва ужвератэт па вострадэфщыт-
ных спецыяльнасцях; 



5 № 7 (323) 9 жжуня 2004 года щ Е ^ П Т 

Працяг. Пачатак на 2-й стар. 

- супрацоужкам, яюя маюць стаж пра-
цы ва ужвератэце больш за 10 гадоу i 
актыуна удзельжчаюць у вытворчым, на-
вучальным, выхаваучым працэсах i у гра-
мадсюм жыццК 

6.1.3. Ажыццяуляць мерапрыемствы па 
выкананж Жыллёвай праграмы ужвера-
тэта у адпаведнасф з зацверджаным каш-
тарысам. 

6.1.4. Прымаць на асобны улж мала-
дыя ceM' i , адзжоюх мацЬ разведзеных 
(аудавелых) мужа або жонку, яюя выхоу-
ваюць непауналетжх дзяцей, у тым лжу, 
яюя пражываюць сумесна з бацькам1 (не-
залежна ад узроуню забяспечанасц! жыл-
лём), яюя маюць патрэбу у паляпшэнж 
жыллёвых умоу i жадаюць ажыццявщь 
будаунщтва або пакупку жыллёвых па-
мяшканняу за кошт уласных сродкау, ад-
наразовых субадый i льготных крэдытау. 

6.1.5. Забяспечваць навагоджм1 пада-
рункам1 дзяцей дашкольнага узросту суп-
рацоужкау ужвератэта. 

6.1.6. Ствараць умовы для удзелу у 
мастацкай самадзейнасф, гуртках па жта-
рэсах, спартыуных секцыях. 

6.1.7. Аддзелу аргажзацьп аховы зда-
роуя сумесна з Прафкамам распрацаваць 
сютэму мерапрыемствау па ахове здароуя 
супрацоужкау ужвератэта. 

6.1.8. Забяспечыць працу пунктау гра-
мадскага харчавання ужвератэта. Ажыц-
цяуляць кантроль за працай сталовай i 
буфетау ужвератэта з мэтай паляпшэн-
ня якасф харчавання i пашырэння асар-
тыменту прадукцьп. 

6.1.9. Наймальжк у адпаведнасф з Ге-
неральным пагадненнем пам1ж урадам 
Рэспубл1ю Беларусь, рэспублкансюм! 
аб'яднанням1 наймальжкау i прафсаюзау 
на 2004-2005 гады гарантуе адл1чэнне пае-
вага узносу не менш за 0,15 % ад фонду 
аплаты працы Прафкаму для правядзен-
ня культурна-масавых i спартыуных ме-
рапрыемствау, аргажзацьи у перыяд з1мо-
вых школьных кажкул навагоджх ёлак i 
памяншэння кошту дзщячых навагоджх 
падарункау, прапаганды здаровага ладу 
жыцця i адраджэння нацыянальнай куль-
туры. 

6.1.10. Забяспечыць па магчымасф дзя-
цей супрацоужкау ужвератэта пуцёукам1 
у летжя лагеры адпачынку. 

6.1.11. Прэм1раваць супрацоужкау уж-
вератэта у сувяз1 з юбтеем (50, 60, 70, 
80 i больш гадоу), дасягненнем пенай-
нага узросту — у памеры сярэдняга ме-
сячнага заробку. 

6.1.12. Сумесна з Саветам ветэранау 
вайны i працы распрацаваць мерапрыем-
ствы па сацыяльнай ахове адзжоюх не-
працуючых пенаянерау, шырэй выкары-
стоуваць жыццёвы вопыт ветэранау вай-
ны i працы, ix высоюя маральныя якасф 
у выхаванж падрастаючага пакалення, 
стварыць працуючым пенаянерам умовы 
для творчай працы i адпачынку. 

6.1.13. Аказваць дапамогу у аргажза-
цьм экскурсШных паездак па пстарычных 
i культурных мясцжах. Аргажзаваць цэн-
трал1заванае забеспячэнне б1летам1 на 
канцэрты i у тэатры у залежнасф ад 
фжансавых магчымасцей ужвератэта. 

6.1.14. У выпадку смерф непрацуючых 
пенаянерау, яюя адпрацавал1 ва ужвера-
тэце 20 i больш гадоу, аказваць аднара-
зовую матэрыяльную дапамогу ix сем'ям 
у памеры ад 7 да 15 базавых вел1чынь. 

Раздзел 7 

ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ПРАВАВЫХ 
ГАРАНТЫЙ ДЗЕЙНАСЦ1 ПРАФСАЮЗА 

7.1. Наймальжк павжен: 
7.1.1. Разглядаць прадстауленж Праф-

кама аб прадухтенж парушэнняу зака-
надауства аб працы i у двухтыднёвы 
тэрмгн даведамляць Прафкаму аб выж-
ках разгЯ&ду. 

7.1.2. Прадастауляць Прафкаму у бяс-
платнае карыстанне неабходныя для яго 
дзейнасф памяшканж, cpoflKi сувязп арг-
тэхжку, абсталяванне, транспарт. 

7.1.3. Захоуваць за супрацоужкам!, яюя 
абраны у Прафкам, сацыяльныя гаран-
тьи, яюя прадугледжаны заканадауствам 
Рэспубл1ю Беларусь, калектыуным дага-
ворам. 

7.1.4. Не дапускаць звальнення па Ыщы-
ятыве адмжктрацьи асоб, яюя был1 аб-
раны у склад Прафкама, на працягу двух 
гадоу пасля заканчзння выбарных пауна-
моцтвау, акрамя выпадкау лжв1дацьп уж-
верс1тэта ф здзяйснення супрацоужкам 
учынкау, за яюя заканадауствам прадуг-
леджана магчымасць звальнення. Зваль-
ненне старшыж Прафкама дапускаецца, 
акрамя таго, толью са згоды вышэйшага 
прафсаюзнага органа. 

7.1.5. Прадаставщь папярэдняе месца 
працы (пасаду), а пры яго адсутнасф 
шшую працу (пасаду) абраным у прафса-
юзныя органы супрацоужкам пасля за-
канчзння ix выбарных паунамоцтвау. 

7.1.6. Забяспечваць безнаяунае пера-
л1чэнне прафсаюзных узносау па асабютых 
заявах супрацоужкау — членау прафса-
юза у адпаведнасф з пастановай Савета 
MiHicTpay РэспублМ Беларусь ад 18 ве-
расня 2002 г. № 1282 «Аб утрыманнях з 
заработнай платы работжкау грашовых 
сумау для ажыццяулення безнаяуных раз-
л^ау» i нормам! Статута галжовага праф-
саюза адначасова з выплатай заработнай 
платы, у тым лжу выплочваемай за л1к 
пазык i крэдытау банка, на рахунак Праф-
кама у памерах, устаноуленых юруючым1 
органам! прафсаюза. 

7.1.7. Забяспечыць уключэнне прад-
стаужкоу Прафкама як правамоцных 
прадстаужкоу супрацоужкау у склад вы-
шэйшага органа юравання ужвератэта. 

7.1.8. Прадаставщь Прафкаму права 
ажыццяуляць ва ужвератэце кантроль за 
станам yniKy грамадзян, яюя маюць пат-
рэбу у паляпшэнж жыллёвых умоу, 
удзельжчаць у размеркаванж жылля. 

7.1.9. Прадаставщь вызваленым членам 
Прафкама ужвератэта правы i льготы, 
прадугледжаныя для супрацоужкау уж-
вератэта. 

7.1.10. Скасаванне працоунага дагаво-
ра па жщыятыве наймальжка па п.1 (ак-
рамя лжвщацьп аргажзацьп), 3, 4, 5, 9 
артыкула 42 Працоунага кодэкса, а так-
сама прыцягненне да дысцыплжарнай ад-
казнасф асоб, яюя абраны у склад Праф-
кама i не вызвалены ад працы, дапуска-
ецца з тсьмовай згоды Прафкама, а 
старшыж прафсаюзнага кам1тэта ужвер-
атэта — тольк1 са згоды вышэйшага праф-
саюзнага органа. Датэрмжовае скасаван-
не кантракта па дадатковых падставах 
падпункта 2.10 пункта 2 Дэкрэта Прэзн 
дэнта Рэспубл1ю Беларусь № 29 ад 26 
лтеня 1999 г. — пасля папярэдняга, не 
пазней чым за два тыдж, паведамлення 
Прафкама. 

7.1.11. Не пераводзщь на кантрактную 
форму найма без ix згоды супрацоужкау, 
яюя абраны у склад прафсаюзных орга-
нау, у час тэрмжа ix паунамоцтвау i на 
працягу двух гадоу пасля пераабрання. 

7.2. Прафкам павжен: 
7.2.1. Падтрымл1ваць прымаемыя адмь 

жстрацыяй меры па умацаванн! навуко-
ва-педагапчнай i вытворчай дысцыпл1ны, 
па забеспячэнж парадку i арган1зацы1 на-
вучальнага працэсу, па захаванж улас-
насф i выхаванн! у членау працоунага ка-
лектыву добрасумленнага стаулення да 
працы. 

7.2.2. Здзяйсняць пастаянны кантроль 
за ходам выканання калектыунага дага-
вора i перыядычна, не менш аднаго разу 
у паугоддзе, жфармаваць аб BbiHiKax пра-
цоуны калектыу. 

7.3. Прафкам прызнае, што забастов-
ка з'яуляецца крайн1м сродкам вырашэн-
ня спрэчак, i л1чыць магчымым прымя-
няць яе тольк1 тады, кал1 усе 1ншыя за-
конныя сродк1 не дадуць вьж1кау. 

7.4. Прафсаюзныя актыв1сты — члены 
абраных прафсаюзных органау — вызва-
ляюцца ад асноунай працы для удзелу у 
працы прафсаюзных з'ездау, канферэн-
цый, пленумау i жшых мерапрыемствау з 
захаваннем сярэдняй заработнай платы. 
1м даецца вольны час для выканання гра-
мадсюх абавязкау на карысць калектыву. 

7.5. BaKi прыйиш да згоды, што пры 
змяненж форм уласнасф i гаспадаран-
ня, стварэнж (заснаванн1) малых, сумес-
ных, жшых прадпрыемствау, ф1рм, каа-
ператывау, дзе задзейн1чаны асноуныя 
фонды i сродк1 ун1верс1тэта, адм1н1стра-
цыяй праводзяцца папярэджя перамовы 
з Прафкамам з мэтай дасягнення згоды 
па пытаннях, яюя закранаюць сацыяль-
на-эканам1чныя жтарэсы працоунага ка-
лектыву. 

Раздзел 8 

АДКАЗНАСЦЬ БАКОУ 
ЗА НЕВЫКАНАННЕ УМОУ 

КАЛЕКТЫУНАГА ДАГАВОРА 

Бак1 прыйшл1 да згоды: 
8.1. Кожны з бакоу, яю naf lnicay ка-

лектыуны дагавор, нясе адказнасць за 
своечасовае i поунае яго выкананне у 
межах cea ix паунамоцтвау i абавязкау. 
Наймальжк i Прафкам прымаюць меры 
для азнаямлення ycix супрацоужкау, у 
тым л1ку упершыню прынятых, з умовам1 
дадзенага калектыунага дагавора. Най-
мальжк у тэрмж да 10 дзён разглядае 
прадстауленне Прафкама аб недахопах, 
яюя кнуюць у выкананн! калектыунага 
дагавора, i дае матываваны адказ у 
шсьмовай форме, прымае меры дысцып-
лжарнай, матэрыяльнай адказнасц1 да 
вжаватых у невыкананн1 палажэнняу ка-
лектыунага дагавора. 

8.2. Прадстаужю бакоу Наймальжка, 
яюя вжаваты у непрадастауленж жфар-
мацы!, неабходнай для калектыуных пе-
рамоу i ажыццяулення кантролю за вы-
кананнем калектыунага дагавора, нясуць 
дысцыплжарную адказнасць. 

8.3. Остэматычны кантроль за выканан-
нем калектыунага дагавора ажыццяуля-
юць Прафкам, Наймальжк, KaMicia па рас-
працоуцы i кантролю за выкананнем ка-
лектыунага дагавора. Старшыня 
Рэктар прафсаюзнага 
С.А.Маскев1ч кам!тэта У.А.Х1люта 
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ПАЛАЖЭННЕ 
а б матэрыяльным стымуляванж супрацоужкау 
Установы адукацьи «Гродзенсм дзяржауны 
ужвератэт 1мя Яню Купалы» 

ЗАЦВЯРДЖАЮ 

Рэктар С.А.Маскев1ч 

УЗГОДНЕНА 

Старшыня прафкама У.А.Хшюта 

1. Агульныя палажэнж 
1.1. Палажэнне аб матэрыяль-

ным стымуляванж супрацоужкау 
Установы адукацьи «Гродзенсю 
дзяржауны yHieepciT3T iMfl Яню 
Купалы» (далей «Палажэнне») 
распрацавана з мэтай матэры-
яльнага заахвочвання супрацоу-
жкау ужвератэта да якаснага 
выканання абавязкау, дасягнен-
ня колькасных i якасных паказ-
чыкау у працы. 

1.2. Палажэнне распрацавана 
у адпаведнасф з Працоуным ко-
дэксам РэспублЫ Беларусь, па-
становам1 Савета MiHicTpay Рэс-
публ1к1 Беларусь, Мжктэрства 
працы Рэспублт Беларусь, 
Мжктэрства адукацьи РэспублМ 
Беларусь, шшым1 нарматыуным1 
прававым1 aKTaMi, рашэнням1 
працоунага калектыва, яюя рэ-
гулююць пытанж матэрыяльна-
га стымулявання працы супра-
цоужкау. 

1.3. Палажэнне распаусюдж-
ваецца на супрацоужкау i су-
мяшчальжкау ужвератэта (да-
лей — супрацоужю), яюя утрым-
л1ваюцца за кошт сродкау 
дзяржаунага бюджэту (акрамя 
супрацоужкау навукова-даслед-
чага сектара ужвератэта), а так-
сама супрацоужкау, яюя утрым-
л1ваюцца за кошт сродкау па-
забюджэтных крынщ 
фжансавання. 

1.4. Палажэнне з'яуляецца не-
ад'емнай часткай калектыунага 
дагавора ужвератэта. Палажэн-
не зацвярджаецца рэктарам уж-
вератэта пасля адабрэння яго 
канферэнцыяй працоунага ка-
лектыву. 

1.5. Змяненж i дапауненж у 
дадзенае Палажэнне могуць 
быць унесены толью пасля адаб-
рэння ix канферэнцыяй працоу-
нага калектыву. У выключных 
выпадках змяненж i дапауненж 
у дадзенае Палажэнне могуць 
быць унесены па узаемнай зго-
дзе прафсаюзнага камкэта суп-
рацоужкау i адмжктрацьи уж-
вератэта з наступным адабрэн-
нем ix на канферэнцьп 
працоунага калектыву. 

2. Парадак фармфавання i 
асноуныя K i p y H K i выкарыс-
тання фонду матэрыяльнага 
стымулявання 

2.1. Фонд матэрыяльнага сты-
мулявання складаецца з прэм1яль-
нага фонду i фонду надбавак: 

- дзяржбюджэтных i пазабюд-
жэтных сродкау (30 % ад пла-
навага фонду аплаты працы); 

- эканомп фонду заработнай 
платы; 

- сродкау ад перавышэння да-
xonav над расходам!, яюя зас-

с1тэта ад пазабюджэтнай дзей-
насф Памер гэтых сродкау ус-
танаул1ваецца Саветам ужвера-
тэта. 

2.2. Прэм1яльны фонд фарми 
руецца за кошт: 

- дзяржбюджэтных i пазабюд-
жэтных сродкау (20 % ад пла-
навага фонду аплаты працы); 

- сродкау ад перавышэння да-
ходау над расходам!, яюя зас-
таюцца у распараджэнж ужвер-
атэта ад пазабюджэтнай дзей-
насф. Памер гэтых сродкау 
вызначаецца Саветам ужвера-
тэта на бягучы год. 

2.3. Фонд надбавак фарм1руец-
ца за кошт дзяржбюджэтных i па-
забюджэтных сродкау (10 % ад 
планавага фонду аплаты працы). 

3. Структура i парадак раз-
меркавання фонду надбавак 

3.1. Фонд надбавак падзяля-
ецца на: 1) цэнтрал1заваны фонд 
надбавак i 2) фонд надбавак 
структурнага падраздзялення. 

3.2. Цэнтрал1заваны фонд 
надбавак прызначаны для уста-
наулення надбавак прарэкта-
рам, дэканам i жшым юрауж-
кам структурных падраздзялен-
няу, а таксама для устанаулення 
надбавак за складанасць i вы-
союя дасягненж у працы або за 
выкананне асабл1ва важнай (тэр-
мжовай) працы. 

3.3. Фонд надбавак структур-
ных падраздзяленняу прызнача-
ны для устанаулення надбавак 
супрацоужкам структурных пад-
раздзяленняу. 

3.4. Памер сродкау, яюя на-
юроуваюцца у цэнтрал1заваны 
фонд надбавак i фонд надбавак 
структурных падраздзяленняу, 
штогод вызначаецца i зацвярд-
жаецца Саветам ужвератэта. 

3.5. Надбаую з цэнтрал1зава-
нага фонду вызначаюцца рэкта-
рам ужвератэта па яго мерка-
ванн!. 

3.6. Рашэнне аб устанауленж 
надбаую i яе памеры канкрэт-
наму супрацоужку структурна-
га падраздзялення прымаецца 
юраужком падраздзялення, кал! 
шшае не прадугледжана пала-
жэннем аб структурным падраз-
дзяленж, i зацвярджаецца зага-
дам рэктара. 

4. Базавыя i шдыв1дуаль-
ныя каэфщыенты 

4.1. Для размеркавання фон-
ду надбавак на цэнтрал1заваны 
фонд надбавак i фонд надба-
вак структурнага падраздзялен-
ня, а таксама для устанаулення 
персанальных надбавак супра-
цоужкам ужвератэта распрацоу-
ваецца шкала надбавак (база-

4.2. Памер цэнтрал1заванага 
фонду надбавак вызначаецца 
шляхам сумавання базавых ка-
эфщыентау надбавак тых катэ-
горый супрацоужкау, надбаую 
яюм устанаул1ваюцца рэктарам. 

4.3. У цэнтрал1заваны фонд 
надбавак уключаецца таксама 
частка сродкау агульнага фон-
ду надбавак, яюя неабходны для 
устанаулення надбавак за скла-
данасць i высоюя дасягненж у 
працы або за выкананне асаблн 
ва важнай (тэрмжовай) працы. 

4.4. Памер надбавак кожнага 
структурнага падраздзялення 
вызначаецца шляхам сумавання 
базавых каэфщыентау тых ка-
тэгорый супрацоужкау, надбаую 
яюм устанаул1ваюцца юраужком 
дадзенага структурнага падраз-
дзялення. 

4.5. МЫ1мальны базавы каэ-
фщыент надбавак — 0,2. 

4.6. Макамальны базавы ка-
эфщыент надбавак — 0,8. 

Макамальны базавы каэфщы-
ент не павжен перавышаць 1/2 
службовага акладу. 

4.7. Супрацоужкам ужвера-
тэта у залежнасц! ад займаемай 
пасады, аб'ёму службовых аба-
вязкау устанаул!ваюцца наступ-
ныя базавыя каэфщыенты над-
бавак: 

4.7.1 навучальна-дапаможна-
му i тэхжчнаму персаналу, суп-
рацоужкам аддзелау ужвератэ-
та - 0,2; 

4.7.2 аастэнтам, выкладчы-
кам, старшым выкладчыкам, за-
гадчыкам лабараторый, каб!не-
тау, загадчыкам жтэрнатау, ка-
мендантам карпусоу, 
загадчыкам аддзелау, супрацоу-
жкам б1бл1ятэю — 0,3; 

4.7.3 дацэнтам, загадчыку ад-
дзела асшрантуры, дырэктару 
пахалапчнага цэнтра, дырэкта-
ру навуковай б1бл1ятэю, дырэк-
тару спартыунага комплекса, за-
гадчыку камбшата грамадскага 
харчавання, загадчыкам гасцжщ 
«Амега» i «Гродна», рэдактару 
газеты «Гродзенсю ужверс'ггэт», 
намесжку галоунага рэдактара 
часошса «Весжк Гродзенскага 
дзяржаунага ужвератэта 1мя 
Яню Купалы», начальжку HICa, 
начальжку выдавецкага цэнтра, 
начальн1ку цэнтра 1нфарматыза-
цьп i аутаматызацьп, начальн1-
кам аддзелау: першага, юры-
дычнага, замежных сувязяу, 
аховы здароуя, штатным намес-
нжам дэканау — 0,4; 

4.7.4 прафесарам, дэканам, 
загадчыкам кафедр, начальжку 
выхаваучага аддзела — 0,5; 

4.7.5 прарэктарам, дырэкта-
ру Гродзенскай школы менедж-
мента, начальжку фжансава-эка-
нам1чнага упраулення, начальн1Ку 

навучальна-метадычнага упрау-
лення, начальжку упраулення ар-
ган1зацыйна-кадравай i прававой 
працы, начальжку рэпянальнага 
цэнтра тэсщравання i прафес^й-
най арыентацьм моладз1 — 0,6. 

4.8. Загадчыкам кафедр ус-
танаул1ваецца дадатковая над-
баука у памеры — 0,2, а няш-
татным намесн1кам дэкана — у 
памеры — 0,15. 

4.9. Намесжкам K i p a y H i K o y 
структурных падраздзяленняу ба-
завы каэф!цыент устанаул1ваецца 
на адзж узровень (0,1) жжэй, чым 
юраункам адпаведных структур-
ных падраздзяленняу. 

4.10. Ыдывщуальны каэфщы-
ент i памер надбаую кожнаму 
супрацоужку ужвератэта уста-
наул1ваецца на падставе база-
вых каэфщыентау. 

4.11. 1ндыв1дуальны каэфщы-
ент не можа перавышаць мака-
мальны базавы каэфщыент. 

4.12. Сума ждывщуальных ка-
эфщыентау надбавак па кожнай 
катэгорьм супрацоужкау не па-
вжна перавышаць сумы базавых 
каэф1цыентау. 

5. Парадак прызначэння 
надбавак 

5.1. 1ндывщуальныя каэф1цы-
енты з цэнтрал1заванага фонду 
устанаул1ваюцца рэктарам па 
яго меркаванж. 

5.2. 1ндыв1дуальныя каэф1цы-
енты супрацоужкам структурных 
падраздзяленняу ужвератэта 
устанаул1ваюцца загадам рэкта-
ра на падставе падання юрауж-
ка структурнага падраздзялен-
ня або рашэння KaMicii па матэ-
рыяльным стымуляванж 
структурнага падраздзялення у 
межах сумы каэфщыентау 
структурнага падраздзялення. 

5.3. Склад KaMicii па матэры-
яльным стымуляванж структур-
нага падраздзялення вызначаец-
ца кожным структурным падраз-
дзяленнем i зацвярджаецца 
KipayHiKOM структурнага падраз-
дзялення. KaMicif l пры устанау-
ленж ждывщуальных каэфщы-
ентау супрацоужкам павшна 
ул1чваць якаснае выкананне аба-
вязкау, выкладчыцкую, навуко-
ва-даследчую працу, творчыя 
дасягненж у працы, жшыя па-
Ka34WKi, як'|я могуць быць рас-
працаваны структурным падраз-
дзяленнем. 

5.4. Асобным катэгорыям суп-
рацоужкау рэктар з цэнтрал1за-
ванага фонду надбавак мае пра-
ва устанавщь персанальныя над-
баую, яюя не павшны 
перавышаць 50 % службовага 
акладу супрацоужка. 

5.5. Памер ждывфуальнага 
каэфщыента супрацоужка уж-
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версггэта можа быць павял1ча-
ны або паменшаны на 0,1 ад 
базавага каэфщыента, пры гэ-
тым naeiHHa быць захавана 
агульная сума базавых каэфщы-
ентау структурнага падраздзя-
лення i агульны аб'ём базавых 
казфщыентау па кожнай катэ-
горьп супрацоужкау. 

5.6. Пры устанауленж супра-
цоужкам Ыдывщуальных каэфн 
цыентау могуць быць ул1чаны 
наступныя паказчыкк 

5.6.1 Дзелавыя якасц1 супра-
цоужка: 

- кампетэнтнасць (веды у гал\-
не спецыяльных пытанняу i су-
межных праблем, перадавога 
вопыту працы; здольнасць ас-
войваць новыя метады працы, 
вырашаць новыя праблемы, ба-
чыць перспектыву i вышю ра-
шэнняу, яюя прымаюцца, выкон-
ваць даручэнж без непасрэднай 
дапамоп юраужка, выконваць 
абавязю адсутных калег i т.д.). 

5.6.2. Аднос1ны да працы (ад-
казнасць, праяуленне самастой-
насф i Мцыятывы, сюраванасць 
на паляпшэнне метадау працы i 
яе выжкау; гатоунасць прымаць 
на сябе, у выпадку неабход-
насц'|, дадатковыя абавязю; пра-
цаздольнасць; здольнасць пры 
неабходнасф у каротк1 тэрмж 
выканаць вял1ю аб'ём працы; 
вытворчая i выканаучая дыс-
цыплжа i т.д.). 

5.6.3. Аргажзатарсюя здоль-
насщ (для KipayHiKoy падраз-
дзяленняу). 

5.6.4. Складанасць працы: 
- характер працы (змест i ха-

рактер працоунай дзейнасщ; 
складанасць шфармацьп, тыпау 
задач, яюя патрэбна вырашаць; 
ступень нав1зны i наяунасць эле-
ментау творчасц1 i т.д.). 

5.6.5. Разнастайнасць (комп-
лекснасць) працы (шыроюя раз-
навщнасщ складу i зместу пра-
цы; складанасць працы ад пас-
таяннай нав1зны; выкананне 
розных функцый у межах пра-
цоунай дзейнасш, яюя патрабу-
юць спецыяльных ведау у су-
межных галЫах i т.д.). 

5.6.6. Самастойнасць выка-
нання працы. 

5.6.7. Дадатковая адказнасць 
(праца звязана з прыёмам, заха-
ваннем i выдачей фжансавых i 
матзрыяльных каштоунасцей; пра-
ца з дакументам! строгай справаз-
дачнасцп праца, звязаная з пры-
няццем рашэнняу, яюя могуць 
значна уплываць на дзейнасць 
ужвератэта у цэлым i яго струк-
турных падраздзяленняу i т.д.). 

5.6.8. Выкананне асабл1ва тэр-
мжовай працы, якая не прадуг-
леджана непасрэдна службо-
вым1 абавязкам1 супрацоужка. 

5.6.9. Выкананне працы, якая 
выжкае са стратэпчных задач 
ужвератэта. 

5.7. Надбаую супрацоужкам 
могуць быць адменены або 
зменшаны у выпадку: 

- парушэння працоунай выт-
ворчай дысцыплшы; 

- невыканання тэрмжау завяр-
шэння працы; 

- зжжэння якасщ даручанай 
працы; * 

- адсутнасф сродкау на вып-
лату надбавак. 

6. Структура i парадак раз-
меркарання прэм1яльнага 
фонду - -

6.1. Прэм1яльв^1 фонд ужвер-
атэта складаецца з прэм1яльна-
га фонду структурных падраз-
дзяленняу (60 %) i прзм1яльна-
га фонду рэктара (40 %). 

6.2. Прэм1яльны фонд струк-
турных падраздзяленняу раз-
мяркоуваецца наступным чынам: 

6.2.1. Бюджэтная частка прз-
м1яльнага фонду структурных 
падраздзяленняу поунасцю раз-
мяркоуваецца фжансава-экана-
м1чным упрауленнем пам1ж yciMi 
структурным! падраздзяленням1 
у адпаведнасф з планавым бюд-
жэтным фондам заработнай пла-
ты гэтых структурных падраз-
дзяленняу i даводзщца да веда-
ма KipayHiKa падраздзялення; 

6.2.2. 50 % пазабюджзтнай 
частк1 прэм1яльнага фонду 
структурных падраздзяленняу 
размяркоуваецца фшансава-
эканам1чным упрауленнем пам1ж 
структурным! падраздзяленням1 
прапарцыянальна тым даходам 
ад пазабюджзтнай дзейнасф, 
яюя атрыманы IMI ДЛЯ ужвера-
тэта; астатжя 50 % размяркоу-
ваюцца ф|нансава-эканам1чным 
упрауленнем пам1ж yciMi струк-
турным! падраздзяленням1у ад-
паведнасф з ix планавым паза-
бюджэтным фондам заработнай 
платы. 

6.3. Прэм1яльны фонд струк-
турнага падраздзялення размяр-
коуваецца юраужком структур-
нага падраздзялення альбо 
згодна з Палажэннем, якое рас-
працоуваецца у структурным 
падраздзяленж i зацвярджаец-
ца рэктарам. 

6.4. Прэм1яльны фонд рэкта-
ра у памеры 40 працэнтау ад 
агульнага аб'ёму прзм1яльнага 
фонду наюроуваецца для заах-
ВОЧВЭННЯ i СТЫМуЛЯВЭННЯ BblCOKix 
паказчыкау у дзейнасщ прафе-
сарска-выкладчыцкага i наву-
чальна-дапаможнага персаналу, 
а таксама для заахвочвання да-
сягнення высок1х паказчыкау у 
працы юруючага складу ужвер-
стата i шшых катэгорый супра-
цоужкау. 

6.5. Прэм1яльны фонд рэкта-
ра выкарыстоуваецца рэктарам 
па cea iM меркаванж. 

6.6. Забараняецца перавод 
сродкау з адной частю прэмн 
яльнага фонду у другую у ме-
жах прэм1яльнага фонду струк-
турных падраздзяленняу, а так-
сама перавод сродкау з 
прэм1яльнага фонду структур-
ных падраздзяленняу у рэк-
TapcKi фонд i наадварот. 

6.7. Кантроль за мэтавым вы-
карыстаннем вызначаных у да-
дзеным Г1алажэнн'| частак np3Mi-
яльнага фонду ажыццяуляецца 
кам1с1яй па заработнай плаце i 
занятасц1 прафсаюзнага камгтэ-
т а yHieepciTSTa. 

6.8. У выпадку парушэнняу 
устаноуленага парадку выка^ы-
стання прэм1яльнага фонду в!на-
ватыя службовыя асобы пазбау-
ляюцца np3Mi i поунасцю або ча-
сткова. 

7. Парадак прэммравання 
супрацоун1кау ун1верс1тэта 

7.1. Прэм!раванне з'яуляецца 
матэрыяльным заахвочваннем 
супрацоун1кау за дасягненне 
колькасных i якасных паказчы-
кау у працы, яюя залежаць ад 
працоуных намаганняу асобных 
супрацоужкау альбо калектыву 
супрацоункау. 

7.2. Прэм1раванне супрацоу-
HiKay можа праводз1цца за: 

- высокую якасць, эфектыу-
насць, аператыунасць выканан-
ня працы, службовых абавязкау; 

- выкананне датэрм1нова i з 
неабходнай якасцю заданняу i 
даручэнняу; 

- эканом1ю матзрыяльных i 
энергетычных рэсурсау; 

- рацыянал1затарск1я прапано-
вы i вынаходнщтвы; 

- актыунае садзейн1чанне ука-
раненню у практыку новых праг-
psciyHbix форм аргажзацьп пра-
цы, адукацыйных тэхналог1й, 
форм, метадау навучання; 

- працу па навукова-метадыч-
ным забеспячэнн1 навучальнага 
працэсу, распрацоуку навучаль-
ных i метадычных дапаможн1кау; 

- каардынацыю працы па 
творчым супрацоун1цтве з 
iншымi навучальным1 устано-
BaMi, у тым лЫу замежным1, на-
вукова-даследчым1 i праектна-
канструктарск1м1 1нстытутам1, 
прадпрыемствам! рэспубл1к1; 

- выкананне асабл1ва тэрмшо-
вай працы, якая не прадуглед-
жана непасрэдна службовым1 
абавязкам1 супрацоун1ка; 

- удзел у камп'ютэрызацьп, 
укараненн1 новых тэхналопй у 
навучальны працэс; 

- прысуджэнне дзяржауных 
узнагарод, ганаровых званняу, 
узнагароджанне Ганаровай гра-
матай; 

- абарону дысертацьп; 
- выданне падручнгка, наву-

чальнага дапаможжка i 1нш.; 
- у сувяз'| з выхадам на пен-

cira. 
7.3. Прэм1раванне можа пра-

водз1цца па вын1ках працы за 
месяц, квартал, год пры наяу-
насц1 адпаведных сродкау 
фшансавання. 

7.4. Памер np3Mii кожнага 
супрацоужка, прадстауленага да 
прэм1равання, вызначаецца у 
межах выдзеленай сумы прэм1-
яльных сродкау (на структурнае 
падраздзяленне, працу, задан-
ие) дыферынцыравана з ул1кам 
асаб1стага укладу у агульныя 
BbiHiKi працы. 

7.5. Памер npaMii супрацоуж-
кам ужверспгэта з ул1кам аб'ё-
мау i якасц1 выконваемай пра-
цы макс1мальным1 памерам1 не 
абмяжоуваецца. 

7.6. Прэм1я выплочваецца за 
фактычна адпрацаваны перыяд. 

7.7. Ф1нансава-эканам1чнае 
упрауленне праводз!ць разл1к 

сродкау для прэм1равання па 
вынках працы за папярэдж ме-
сяц, квартал, год i даводз!ць 
1нфармацыю да ведама рэкта-
ра ужвератэта i K i p a y H i K o y 
структурных падраздзяленняу. 

7.8. Прадстауленне супрацоу-
HiKay да прэм1равання право-
Д31цца KipayHiKaMi структурных 
падраздзяленняу, дэканам1 фа-
культэтау па узгадненн! з праф-
саюзным1 бюро структурных 
падраздзяленняу. 

7.9. Прадстауленне да прэм1-
равання KipayHiKoy структурных 
падраздзяленняу, дэканау фа-
культэтау праводзщца адпавед-
ным прарэктарам, як1 курыруе 
працу дадзенага структурнага 
падраздзялення па узгадненж з 
прафсаюзным кам^тэтам ужвер-
С1тэта. 

7.10. Прадстауленне да прэ-
м1равання прарэктарау право-
дз1цца рэктарам па узгадненж 
з прафсаюзным камп-этам уж-
верс1тэта. 

7.11. Падставай для устанау-
лення npaMii з'яуляецца падан-
не KipayHiKa структурнага пад-
раздзялення, дэкана факультэ-
та, прарэктара. 

7.12. Выплата прэмж ажыц-
цяуляецца на падставе загада 
рэктара yHieepciTSTa, яю узгад-
няецца з прафсаюзным камта-
т а м yHieepciT3Ta. 

7.13. Прэм1я не нал1чваецца 
на перыяды: 

- часовай непрацаздольнасщ; 
- адпачынкау без захавання 

заработнай платы; 
- адпачынкау па догляду за 

дзщём да дасягнення iM узрос-
ту, як! вызначаецца адпаведным1 
заканадаучым1 актами 

- чарговых адпачынкау; 
- павышэння квал1ф1кацьм; 
- Ышыя перыяды адсутнасц1 

супрацоун1ка на месцы працы, 
кал1 за супрацоужкам у адпа-
веднасц! з дзеючым заканадау-
ствам захоуваецца сярэдняя за-
работная плата. 

7.14. Супрацоушю могуць 
быць пазбаулены прэмм частко-
ва або поунасцю за: 

- недобрасумленнае выканан-
не функцыянальных абавязкау, 
якое пацвярджаецца BbiHiKaMi 
праве рак; 

- парушэнне прав^ау унутра-
нага працоунага распарадку, 
Статута ужвератэта; 

- парушэнне правтау аховы 
працы i T3XHiKi бяспею; 

- невыкананне у тэрмж абавяз-
кау па калектыуным дагаворы; 

- наяунасць дысцыплжарнага 
спагнання. 

7.15. Памяншэнне памеру або 
пазбауленне npaMii афармляец-
ца загадам рэктара з абавязко-
вым указанием прычын. 

Змяненн1 i дапауненн! у 
дзеючым Палажэнн1 унесены 
какпЫяй у складзе В.К.БОЙК1, 
Л.Р.БЕРАЗОУСКАЙ, А.Л.БЕ-
ЛАВУСАВА, разгледжаны i 
адобраны канферэнцыяй пра-
цоунага калектыву 12 сакавг-
ка 2004 г. 
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ПАЛАЖЭННЕ 
N° 7 (323) 9 жжуня 2004 года 

аб а казан Hi матэрыяльнай дапамоп 
супрацоужкам Установы адукацьн «Гродзенсм 

дзяржауны ужвератэт 1мя Янк1 Купалы» 
1. Агульныя палажэнш 
1.1. Палажэнне аб ака-

занн1 матэрыяльнай дапа-
Mori супрацоужкам Устано-
вы адукацьн «Гродзенсю 
дзяржауны ужвератэт 
Яню Купалы» (далей — па-
лажэнне) распрацавана на 
падставе Працоунага кодэк-
са Рэспубл1ю Беларусь, За-
кона Рэспублт Беларусь 
«Аб дзяржауных мЫмаль-
ных сацыяльных стандар-
тах», Статута ужвератэта, 
Калектыунага дагавора, 
Ышых нарматыуна-прававых 
актау. 

1.2. Дадзенае палажэнне 
распрацавана з мэтай сацы-
яльнай падтрымю супрацоу-
жкау Установы адукацьн 
«Гродзенсю дзяржауны уж-
верс1тэт iMfl Яню Купалы» 
(далей — ужвератэт), рэгу-
лявання парадку выплаты 
матэрыяльнай дапамоп. 

1.3. Палажэнне зацвяр-
джаецца рэктарам пасля 
адабрэння яго канферэнцы-
яй працоунага калектыву i 
узгаднення с прафсаюзным 
кам1тэтам ужвератэта. 

1.4. Змяненж i дапауненж 
у дадзенае палажэнне мо-
гуць быць унесены па уза-
емнай згодзе адмшктрацьп 
i прафсаюзнага кам1тэта суп-
рацоужкау ужвератэта. 

2. Парадак фарм1раван-
ня фонду матэрыяльнай 
дапамоп 

2.1. Асноуным1 крынщам! 
фарм1равання фонду матэ-
рыяльнай дапамоп ужвер-
атэта з'яуляюцца: 

- сродк! дзяржаунага бюд-
жэта; 

- сродю пазабюджэтнай 
дзейнасц! ужвератэта (у тым 
лту цэнтрал1заваны фонд i 
фонд матэрыяльнага заах-
вочвання структурных пад-
раздзяленняу). 

2.2. Сродк1 на аказанне 
матэрыяльнай дапамоп суп-
рацоужкам ужвератэта пла-
нуюцца кожны каляндарны 
год i прадугледжваюцца у 
каштарысе выдаткау. 

3. Парадак i умовы ака-
зання матэрыяльнай дапа-
моп 

3.1. Матэрыяльная дапа-
мога штатным супрацоуж-
кам ужвератэта можа быць 
аказана у наступных выпад-
ках i у наступных памерах: 

3.1.1. За кошт цэнтрал1за-
ванага фонду: 

а) смерф супрацоужка — 
у памеры 20 базавых велн 
чынь; 

б) цяжкага захворвання, 
якое у адпаведнасф з ме-
дыцынсюм заключэннем 
патрабуе працяглага лячэн-
ня — у памеры 10 базавых 
вел1чынь; 

в) смерц1 бл1зк!х сваякоу 
(дзец! , муж, ж о н к а , 
бацью) — у памеры 10 ба-
завых вел1чынь; 

г) нараджэння дзщящ — у 
памеры да 5 базавых вели 
чынь; 

д) адзшомм мац1 (пасля 
кожнага працоунага года ва 
ужвератэце) — у памеры да 
5 базавых вел1чынь; 

е) супрацоужкам, яюя ма-
юць 3 i больш дзяцей ва 
узросце да 18 гадоу або 
дзщяннвалща ва узросце да 
16 гадоу (пасля кожнага 
працоунага года ва ужвер-
атэце) — у памеры да 5 ба-
завых вел1чынь; 

ж) санаторна-курортнага 
лячэння — у памеры да 5 ба-
завых вел1чынь; 

з) знаходжання дзщяф 
супрацоужка ужвератэта у 
аздарауленчым лагеры — у 
памеры да 3 базавых велн 
чынь. 

3.1.3. За кошт фонда ма-
тэрыяльнага заахвочвання 

структурных падраздзялен-
няу: 

а) цяжкага матэрыяльна-
га становшча — у памеры да 
5 базавых вел1чынь. 

3.2. Матэрыяльная дапа-
мога у выпадку смерф суп-
рацоужка ужвератэта вып-
лочваецца членам яго сямЧ 
на падставе заявы i копи 
пасведчання аб смерцк 

3.3. Аказанне матэрыяль-
най дапамоп супрацоужкам 
ужвератэта пры стыхшных 
бедствах i жшых непрадбач-
ных здарэннях ажыццяуля-
ецца на падставе сумеснага 
рашэння адмЫстрацьи i 
прафсаюзнага камЬэта суп-
рацоужкау ужвератэта з аб-
грунтаваннем атуацьп. 

3.4. Выплата матэрыяльнай 
дапамоп ажыццяуляецца на 
падставе заявы супрацоуж-
ка i неабходных дакументау 
(медыцынскай даведю, копи 
пасведчання аб смерц1, Konii 
пасведчання аб нараджэнж 
i г.д.). 

3.5. Рашэнне аб аказанж 
матэрыяльнай дапамоп суп-
рацоужку прымаецца рэкта-
рам або прарэктарам па ву-
чэбнай i выхаваучай працы 
i сацыяльных пытаннях i па 
узгадненж з галоуным бух-
галтерам (пры наяунасф 
грашовых сродкау) па ха-
дайжцтву прафсаюзнага ка-
м1тэта. 

3.6. Рэшта грашовых 
сродкау на матэрыяльную 
дапамогу размяркоуваецца 
штомесячна кожнаму штат-
наму супрацоужку да яго 
службовага акладу у працэн-
тных суадносжах. 

Разгледжана i адобрана 
канферэнцыяй працоуна-
га калектыву Гродзенска-
га дзяржаунага ужвератэ-
та !мя Яню Купалы 12 са-
кав!ка 2004 года. 

ИНСТИТУТ 
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Учреждения образования 

«Гродненский 
государственный 

университет имени 
Янки Купалы» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
СЛУШАТЕЛЕЙ 

с высшим образованием 
и студентов старших 

курсов для получения 
дополнительного 

образования 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
НА ВЕЧЕРНЮЮ 

ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ: 

Иностранный язык 
(учитель иностранного 

языка) - 2 года 

Современный 
иностранный язык 

(переводчик -
референт) - 2 года 

Программное обеспечение 
информационных 

технологий 
(программист) -
1 год 6 месяцев 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

(экономист) - 2 года 

НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ 
ОБУЧЕНИЯ: 

Финансы и кредит 
(экономист) - 2 года 

Дополнительное образо-
вание увеличивает Ваши 
шансы на рынке труда! 

Справки по телефонам: 
78-59-56, 75-17-57, 

72-18-09 (кафедра иностран-
ных языков), 33-24-75 (ка-
федра информационных 
технологий). Документы 

принимаются до 1 сентября 
по адресу: г. Гродно, ул. 

Врублевского, 33 (Дом куль-
туры «Юность»), каб.102 

Свидетельство о государ-
ственной аттестации № 650 

от 28.12.2000 г. 
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