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змIни тА доповнЕння .лlъ 1
ДО КоЛективного договору, укладеного Mirк роботодавцем та виборним

органом первинноi профспiлковоi органiзаuii
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кпiвського нацiонального торговельпо-економiчного

унiверситеry
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Уповноваженi представники cTopiH за Колективним договором
вiд роботодавця
вiд виборного

Симочко M.I., голова

- Гаврилко П.П., директор iнституту
органу первинноТ профспiлковоТ органiзацiТ

профкому

. шляхом переговорiв дiйшли до взасмноi згоди
змiн до тексту Колективного договору.

Керуючись нормами чинного законодавства
договором, сторони вирiшили внести насryпнi
договору, а саме:

1. Роздiл VIII. ДОДАТКОВI ЗАХОДИ З СОЦIАЛЬНОГО ЗАХИСl.УПРАЦIВНикIВ ТА сТУДЕнТIВ змiнити та пiсля п. 8.1.9. доповнитипунктами 8.1.10., 8.1.1l. та 8.1,l2 якi стосуються плати за навчання.
У зв'язку iз наведеним вище Сторони вирiшили доповнити Роздiл VIII.

4941]K9BI зАходи з соцIАльЁого зiхист7 пгацrвнш<rв тнстулЕнтIВ п. 8.1.10., 8.1.1l. та 8.1.12 та викласти iх у наступнiИ релакцii:
Робо tолавець зобов' я за н ч й :

. 8.1.10. Роботодавець зменшуе оплату за навчання до 50% на навчальний
1i1 l зв'язкv зi складним матерiальним становищем студента та його батькiв абоocIo Iцо Ix замlнюють (якщо таке матерiальне становище лiдтверджено
документально),

8.1.1l. Роботодавець зменшуе оплату за навчапня доpik у разi, якцо двое батькiв або особи що ii .чrйir"
протязi трьох та бiльше мiсяцiв.

8.1,12. Роботодавець зменшуе оплату за навчання до 50% на навчальний

::,r""r":j "",,YY::_Ч::1Тних 
та спортивних досягнень сryдента або злобуттяпризових мiсць на обласних, всеукраiiнських та мiжнароопr* ,"u.unn"*.

Bci iншi роздiли Колективного
продовжують свою чиннiсть.

про необхiднiсть внесення

Украiни та Колективним
змiни до Колективного

50о% на навчальний
е безробiтними на

договору зztлишllються без змiн i

LJi змiни набирають чинностi з моменту ix пiдписання уIIовноваженимипредставниками cTopiH.
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Текст цих змiн складено у двох дiйсних примiрниках украТнською мовою,
що мають однакову юридичну силу - по олному примiрнику для кожноТ з
cTopiH.

Пiдписи cTopiH
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