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№ 0115-1/356

Про зупинення дії окремих положень
колективного договору
У зв’язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану
указами Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення
воєнного стану в Україні» та від 17 травня 2022 р. № 341 «Про продовження
строку дії воєнного стану в Україні», на підставі статті 11 Закону України «Про
організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», з урахуванням
Постанову Президії Профспілкового комітету №Пр-26-4 від 09.08.2022 року,
НАКАЗУЮ:
1. На період воєнного стану зупинити дію положень Колективного договору
між адміністрацією та трудовим колективом Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна на 2020-2024 роки, затвердженого
конференцією трудового колективу університету (протокол від 26 грудня
2019 року), а саме:
1.1.Пунктів 4.5, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.14, 5.15, 5.16, 5.21 (в частині надання
працівникам відпустки зі збереженням заробітної плати за основною
роботою), 6.11, 6.13, 8.2, абзацу другого та третього пункту 5.5, абзацу
першого, п’ятого та шостого пункту 5.11, абзацу першого пункту 6.4 (в
частині виплати працівникам заробітної плати у строки: перша
половина – 15 числа розрахункового місяця, друга половина – 30 числа).
1.2.Пунктів 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16 та 17 Додатку 1 «Комплексні заходи
з охорони праці у Харківському національному університеті імені В.Н.
Каразіна на 2022 рік».
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1.3.Пунктів 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, Додатку 2 «Положення про соціальний
захист працівників університету».
1.4.Абзацу дев’ятого пункту 2, абзацу третього пункту 3, пункту 3.1, абзацу
дев’ятого пункту 5 та пунктів 10, 11, 12, 13, 15, 16 Додатку 4
«Положення про преміювання».
Директорці Центру документації Ірині Попій направити цей наказ в
електронному вигляді через систему електронного документообігу на
електронну пошту всіх структурних підрозділів університету.
Директору центру зв’язків із громадськістю Максиму Фоломєєву
розмістити текст цього наказу на офіційному веб-сайті університету.
Керівникам усіх структурних підрозділів університету довести цей наказ до
відома підлеглих працівників.
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за
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цього
наказу
покласти
на
Антона ПАНТЕЛЕЙМОНОВА.
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