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Пункт 2.2.2. ДОДАТКУ 4 до Колективного Договору Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка на 2017-2020 роки 
«ПОЛОЖЕННЯ про порядок встановлення та надання працівникам 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
надбавок, доплат, матеріальних допомог та інших грошових винагород» 
викласти у такій редакції:

2.2.2. Працівникам Університету за роботу в нічний час -  доплати у 
розмірі не менше 40% від посадового окладу (тарифної сітки), за кожну годину 
роботи з 22 години до 06 години (якщо вищий розмір не визначено 
законодавством).
Підстава: стаття 108 Кодексу законів про працю України, Постанова Кабінету 
Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників 
на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної 
сфери», подання керівників структурних підрозділів Університету, Галузева 
угода п. 6.3.7.

ДОДАТОК № З 
До Колективного Договору Дрогобицького 

державного педагогічного університету 
імені Івана Франка на 2017-2020 роки

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ

з питань охорони праці у Дрогобицькому державному педагогічному 
університеті імені Івана Франка на 2021 р.

№
п/п

Опис комплексного заходу Термін
виконання

Особа 
відповідальна 
за виконання

1 2 3 4

1.
Організувати проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій відповідно до 
наказу Міністерства охорони здоров'я України від 
21.05.2007 р № 246 та наказу від 23.07.2002 р № 
280 «Щодо організації обов’язкових 
профілактичних медичних оглядів працівників 
окремих професій виробництв і організацій, 
діяльність яких пов’язана з обслуговування 
населення і може привести до поширення 
інфекційних хвороб».

Упродовж року Служба 
охорони праці

2.
Організувати навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці працівників університету у 
встановленому чинним законодавством порядку

Упродовж року
Служба 

охорони праці



Провести технічне обслуговування вогнегасників, 
що експлуатуються в університеті.

Упродовж року
Начальник 

відділу 
охорони та 

обслуговування 
будівель і 

споруд

4. Доукомплектувати аптечки надання першої 
долікарської допомоги.

Упродовж року
Начальник 

відділу 
охорони та 

обслуговування 
будівель і 

споруд

5.

'

Забезпечити наявність в достатній кількості 
засобів для дезінфекції поверхонь, а також засобів 
індивідуального захисту (респіратори, маски 
тощо) на час дії карантинних обмежень.

На час 
карантину

Головний
бухгалтер

6.
Забезпечити наявність в достатній кількості 
мийних засобів для забезпечення належного 
санітарного стану в приміщеннях навчальних 
корпусів та гуртожитку.

Упродовж року • Г оловний 
бухгалтер

7. Організувати і провести оброблення 
вогнезахисним розчином дерев'яні конструкції 
горища корпусу № 5 (вул. Івана Франка, 36)

До 31.12. 2021 р.
Начальник 

відділу 
охорони та 

обслуговування 
будівель і 

споруд

8. Виготовити проектно-кошторисну документацію 
на обладнання автоматичною пожежною 
сигналізацією будівлі гуртожитку № 5 (вул. 
Володимира Великого).

До 31.12. 2021 р.
Проректор 3 

науково- 
педагогічної 

роботи і 
стратегії 

соціального 
розвитку

9. Провести заміри опору ізоляції та опору 
заземлення електромережі на діелектричну 
стійкість.

II -  III кв.
Начальник 

відділу 
технічного 

нагляду, 
експлуатації та 

ремонту 
будівель і 

споруд

10. Організувати проведення двічі на рік 
випробовування робочого інструменту 
електромонтерів (діелектричні рукавиці, 
викрутки, пасатижі, плоскогубці, індикатори 
напруги і інші монтажні електричні інструменти).

II кв., IV кв.
Начальник 

відділу 
технічного 

нагляду, 
експлуатації та 

ремонту 
будівель і 

споруд

И. Забезпечити будівлі так споруди інформаційними 
знаками пожежної безпеки

До 31.08.2021 р.
Фахівець 

дізнання у 
сфері 

цивільного 
захисту



12. Виготовити просктно-кошторисну документацію 
щодо будівництва котельні навчального корпусу 
№ 3 (вул. Стрийська. 3).

До 31.12. 2021 р
Проректор 3 

науково- 
педагогічної 

роботи і 
стратегії 

соціального 
розвитку

13. Виготовити просктно-кошторисну документацію 
щодо реконструкції приміщень першого поверху 
навчального корпусу № 8 (Лесі Українки, 46).

До 31.12. 2021 р
Проректор 3 

науково- 
педагогічної 

роботи і 
стратегії 

соціального 
розвитку

14. Виготовити просктно-кошторисну документацію 
щодо реконструкції приміщень першого поверху 
навчального корпусу № 3 (вул. Стрийська, 3).

До 31.12. 2021 р
Проректор 3 

науково- 
педагогічної 

роботи і 
стратегії 

соціального 
розвитку

15. і Провести реконструкцію приміщень першого 
поверху навчального корпусу № 7 (Л. Курбаса, 2).

іі

До 31.12. 2021 р
Проректор 3 

науково- 
педагогічної 

роботи і 
стратегії 

соціального 
розвитку

16. Провести реконструкція котельні навчального 
корпусу № 8 (Лесі Українки, 46).

До 31.12. 2021 р
Проректор 3 

науково- 
педагогічної 

роботи і 
стратегії 

соціального 
розвитку

17. Організувати проведення утилізації 
люмінесцентних ламп у встановленому порядку

До 30.09.2021 р.
Начальник 

відділу 
технічного 

нагляду, 
експлуатації та 

ремонту 
будівель і 

споруд


