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АКТУАЛЬНА

Пераход на дв у х с т у пе н ча ту ю сістзму 
. . .  : '  кадраў адбудзецца ў ZOlO годзе

Прайшло пасяджэнне Прэ- 
зідыума Рэспубліканскага са- 
вета рэктараў ВНУ. Ha ім аб- 
мяркоўваліся пытанні, звяза- 
ныя з рэалізацыяй Пратакола 
даручэнняў Прэзідэнта Рэс- 
публікі Беларусь, дадзеных па 
выніках сустрэчы з рэктарамі 
ВНУ 19 сакавіка 2004 года.

А сноўны м  пунктам  пася- 
джэння было абмеркаванне пы- 
танняў пераходу на двухступень- 
чатую сістэму падрыхтоўкі спе- 
цыялістаў. Перад удзельнікамі 
пасяджэння стаяла задача пра- 
панаваць такі варыянт перахо
ду, каб захаваць лепшыя трады- 
цыі нацыянальнай сістэмы вы- 
шэйшай адукацыі. Гэта павінна 
павысіць прывабнасць бела- 
р у с к іх  ВНУ для гр ам а д зян  
інш ы х кр а ін  і забяслечы ць  
міжнародную мабільнасць сту- 
дэнтаў, выкладчыкаў, даследчы- 
каў і спецыялістаў. Але пера- 
ход да двухступеньчатай сістэ- 
мы падрыхтоўкі спецыялістаў з 
вышэйшай адукацыяй у масавым 
парадку неабходна ажыццявіць 
пасля таго, як агульнаадукацый- 
ная школа стане 12-гадовай, а 
менавіта ў 2010 годзе.

У 2006— 2010 гадах неабход
на дазволіць вядучым ВНУ краі- 
ны правесці эксперымент, звяза- 
ны з арганізацыяй навучання па

асобны х спецы яльнасцях па 
двухступеньчатай сістэме пад- 
рыхтоўкі спецыялістаў. У ходзе 
эксперыменту будуць апрабіра- 
ваны нарматыўна-метадычная 
дакументацыя, якая рэгламентуе 
вучэбны працэс на першай і дру
гой ступенях, арганізацыя вучэб- 
нага працэсу, аптымізаваны ву- 
чэб ны я планы і пр а гр ам ы . 
В ы н ік і эксперы менту будуць 
абагул ьнены  і ўл ічаны  пры 
распрацоўцы адукацыйных стан- 
дартаў і іншай вучэбна-метадыч- 
най дакументацыі.

Падрыхтоўка студэнтаў на 
першай ступені павінна завяр- 
шацца прысваеннем ім кваліфі- 
кацыі спецыяліст (бакалаўр) пас
ля здачы дзяржаўнага экзамену 
і абароны выпускной работы. 
Такі падыход адлюстроўвае ма- 
савы характер вышэйшай адука- 
цыі і высокую дынаміку рынку 
працы. Гэта дасць магчымасць 
захаваць традыцыйную падрых- 
тоўку кваліфікаваных спецыялі- 
стаў, тэрмін навучання якіх можа 
знаходзіцца ў інтэрвале 3— 5 
гадоў, у залежнасці ад спецыяль- 
насці, і дазволіць скараціць аб’ё- 
мы бюджэтнага фінансавання 
адукацыі без зніжэння якасці 
падрыхтоўкі спецыялістаў. 3 дру- 
гога боку, забяспечыўшы падрых- 
тоўку спецыяліста (бакалаўра) на

ВІНШУЕМ!

найлепшыя студзнты-навукоўцы
Як ужо распавядаў Бела- 

рускі універсітэт”, 16 красавіка 
2004 г. у зале пасяджэнняў By- 
чонага Савета БДУ адбылася 
цырымонія ўзнагароджання  
лаўрэатаў і пераможцаў рэспуб- 
ліканскага конкурсу навуковых 
работ студэнтаў па гуманітар- 
ных, прыродазнаўчых і тэхніч- 
ных навуках 2003 г.

Сярод 69 лаўрэатаў і пера- 
можцаў конкурсу дыпломы і 
прэм іі М іністэрства адукацыі 
атрымалі 7 студэнтаў нашага уні- 
версітэта: Бузун Дзмітрый Міка- 
лаевіч (гістарычны факультэт), 
Бухтаяраў Сяргей Яўгенавіч (ме- 
ханіка-матэматычны факультэт), 
С веш н ікаў Юрый В іктаравіч

(фізічны факультэт), Стальмашо- 
н а к  А л ена  К а н ста н ц ін а ўн а  
(ф ізічны факультэт), Ш ырокі 
Дзм ітрый Мікалаевіч (ф ізічны 
факультэт), Савуноў Іван Міхай- 
лавіч (факультэт міжнародных 
адносін),_Васілевіч Дзмітрый Ры- 
горавіч (юрыдычны факультэт).

Адзначым, што больш за па- 
лову дыпломаў лаўрэатаў і пе- 
раможцаў кйнкурсу студэнты на- 
шай ВНУ атрымалі ў камісіях, якія 
працуюць у іншых навучальных 
установах Беларусі. Гэта найлеп- 
шы вынік сярод ВНУ краіны.

A T . ЗАХАРАV1 
адказны сакратар конкурсу, 

начапьнік аддзела НДРС 
УПКВК ГУН БДУ

АБ’ЯВЫ

УСТАНОВА АДУКАЦЫ І 
“ ЮРЫДЫЧНЫ КАЛЕДЖ  БДУ”

аб'яўляе конкурс  
на зомяшчэнне пасады

загадчыка кафедры прыро- 
дазнаўчанавуковых дысцыплін 
Юрыдычнага каледжа БДУ.

Тэрмін конкурсу  — 1 месяц 
з дня апублікавання аб'явы.

Адрас: 220050 , г .М ін с к ,  
вул .Кам сам ольская, 21, ад- 
дзел кадраў, тэл. 229-29 -46 .

НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЯ 
ЎСТАНОВА "ІНСТЫТУТ ПРЫК- 
ЛАДНЫХ ФІЗІЧНЫХ ПРАБЛЕМ 

ІМЯ А.Н. СЕЎЧАНКІ” БДУ 
аб'яўляе конкурс  

на замяшчэнне Вакантной 
пасады

навуковага супрацоўніка па 
спецыяльнасці 01.04.03 (радыё- 
ф ізіка).

Тэрмін конкурсу  — 1 месяц  
з дня апублікаВання аб'явы.

Дакументы накіроўваць на 
адрас: г.М інск , вул.Курчата- 
ва, 7, тэл. 212-48-43.

першай ступені, мы атрымаем 
м агчы м асць  ін тэ гр а ва н н я  ў 
міжнародны адукацыйны працэс. 
На другой ступені будзе ажыц- 
цяўляцца падрыхтоўка магістра 
на працягу 1— 2 гадоў у залеж- 
насці ад спецыяльнасці.

Такім чынам, сутнасць ре
формы заключаецца ў знахо- 
джанні рэзерваў для скарачэн- 
ня тэрм іну навучання ў ВНУ 
шляхам переносу асобных дыс- 
цыплін у проф ільны я класы 
агульнаадукацы йнай ш колы . 
Акрамя таго, неабходна правя- 
дзенне інвентарызацыі адука
цыйных стандартаў, па выніках 
якой таксама будуць вызнача- 
ны дысцыпліны, “ якія не аказ- 
ваю ць іс то тн а га  ўллы ву на 
якасць падрыхтоўкі спецыялі- 
стаў па той або іншай спецы- 
ял ьн асц і". Захаванне якасц і 
адукацыі і абмежаванне аўды- 
торнай нагрузкі выкладчыкаў 
ВНУ будзе забяспечана ўвядзен- 
нем новых адукацыйных тэхна- 
логій, павелічэннем долі кіруе- 
май самастойнай работы сту- 
дэнтаў, выключэннем незапатра- 
баваных і дубліруючых спецы- 
ялізацый, узмацненнем міждыс- 
цыгілінарнага ўзаемадзеяння.

Таццяна ГРЫНЬ 
"Настаўніцкая газета"

CПРАВАЗДАЧА

Вынікі працы прафкама 
супрацоўнікаў Б Д У  за Z003 г.

На 1 студзеня 2003 г. праф саюзная арган і- 
зацыя супрацоўнікаў БДУ налічвала 5320 чала- 
век, а на 1 студзеня 2004 г. — 5698 чалавек. Як 
бачым, з кожны м годам колькасць праф аргані- 
зацы і расце.

Даход прафсаюзнай арган ізацы і за 2003 г. 
склаў 245 154 900 рублёў. Выдаткі склалі 230 
267 700 рублёў. Рэшта сродкаў перайшла на 
2004 г.

Усе нашыя выдаткі праходзяць па наступ- 
. ных к ірунках:

1. Кульгпурна-масаВаяработ а. За 2003 г. вы- 
даткі па гэтым артыкуле склалі 28,3 %  ад агуль- 
най сумы даходаў. Гэтыя сро д к і былі затрача- 
ны на арганізацы ю  агульнаун іверсітэцкіх  свя
точных мерапрыемстваў, розны х мерапрыем- 
стваў на факультетах і ў падраздзяленнях, на 
экскурсійныя паездкі для супрацоўнікаў, набыц- 
цё навагодніх падарункаў, аплаты навагодняга 
спектакля для дзяцей супрацоўн ікаў, набыццё 
кветак, сувеніраў і падарункаў юбілярам.

Для арганізацыі адпачынку дзяцей супрацоў- 
н ікаў і сямейнага адпачынку на CAK “ Брыган- 
ц іна” за кош т сродкаў праф кама набываўся 
спортінвентар, медыкаменты, адбывалася част- 
ковая аплата пуцёвак, аплочваліся транспарт- 
ныя выдаткі.

2. Спартыўна-масаваяработ а. За 2003 г. вы- 
даткі па гэтым артыкуле склалі 10,7 %  ад агуль- 
най сумы даходаў. Гэтыя выдаткі ўклю чаю ць у 
сябе набыццё спортінвентара і спартыўнай ф ор

мы для ўдзельн ікаў спаборніцтваў па розных 
відах спорту. Пры праф каме працуюць 8 груп 
“ Здароўе” : плавание, баскетбол, валейбол, на- 
стольны тэніс, аэробіка, шахматы, футбол, гімна- 
сты ка . А плату к ір а ў н іка м  спарты ўны х груп 
ажыццяўляе прафкам. Праф кам аплочвае су- 
тачныя ўдзельнікам гарадскіх  і рэспубліканскіх 
спаборніцтваў, якія праводзіць Федэрацыя праф- 
саю заў, а таксама заахвочвае і прэміруе пера- 
можцаў спаборніцтваў.

3. М ат эры яльная дапам ога. За 2003 г. па 
гэтым артыкуле выдаткавана 24,3 %  ад агуль- 
най сумы даходаў.

Матэрыяльная дапамога выдаецца супрацоў- 
н ікам — членам праф саю за з нагоды смерці 
сваякоў, нараджэння дзіцяц і, доўгай хваробы і 
г.д..

4. П рэм іраванне . За 2003 г. па гэтым арты
куле выдаткавана 9,7 %  ад агульнай сумы да- 
ходаў. Прэм ірую цца супрацоўн ік і, якія  прыма- 
юць актыўны ўдзел у прафсаюзным жыцці БДУ.

5. З аработ ная плата. У 2003 г. па гэтым ар
тыкуле выдаткавана 27 %  ад агульнай сумы да- 
ходаў. У гэты артыкул выдаткаў уваходзіць не 
толькі заработная плата штатным супрацоўні- 
кам прафкама, але І аплата працы к іраўн ікоў  І 
акампаніятара народнага хору, аплата працы 
к ір а ўн іка  І 2 акампаніятараў дзіцячага танца- 
вальнага ансамбля “ Л ітары н ка ” , аплата працы 
к ір а ўн іко ў  спартыўных секцый І аплата працы 
спартыўнага інструктара прафкама.

АФ1ЦЫИНА

Кожныя тры гады ў нашым універсітэце заключаецца ка- 
лектыўны дагавор паміж прафкамам супрацоўнікаў і адмі- 
ністрацыяй БДУ. Да ўвагі чытачоў «Беларускага універсітэ- 
та» — новы праект калектыўнага дагавора.

ПРАЕКТ

К а л ш ы ў н ы  дагавор
І.АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖ ЭННІ

1.1. Гэты калектыўны дага
вор (у далейшым “ Дагавор” ) зак
лючены паміж работнікамі Бе
ларускага дзяржаўнага універсі- 
тэта, ад імя якіх выступае праф- 
саюзны кам ітэт (у далейшым 
“ Праф кам” ), як і прадстаўляе 
інтарэсы работн ікаў (членаў 
прафсаюза), у асобе старшыні 
Прафкама Туромшы Яўгена Пят- 
ровіча, і Беларускім дзяржаўным 
універсітэтам (у дапейшым “ Най- 
мальнік” ) у асобе рэктара Стра- 
жава Васіля Іванавіча.

1.2. Гэты Дагавор з ’яўляец- 
ца лакальным нарматыўным ак
там, які рэгулюе працоўныя і са- 
цыяльна-эканамічныя адносіны 
паміж Наймальнікам і работні- 
камі універсітэта.

1.3. Мэтай Дагавора з ’яўля- 
ецца забеспячэнне ўстойлівага 
сацыяльна-эканам ічнага раз- 
віцця, занятасці работнікаў, узроў-

ню іх аплаты працы, стабільнай і 
эфектыўнай дзейнасці навучаль- 
най установы, вырашэнне сацы- 
яльна-працоўных і прафесійных 
праблем работнікаў універсітэ- 
та.

1.4. Н айм альн ік пры знае 
Прафкам адзіным паўнамоцным 
прадстаўніком работнікаў універ- 
сітэта ў калектыўных перамовах 
і пры падпісанні Дагавора.

1.5. Гэты Дагавор пачынае 
дзейнічаць з дня яго падпісан- 
ня да заключэння новага Дага
вора, але не больш за тры гады.

1.6. Змены і дапаўненні ў 
Дагавор уносяцца бакамі на пад- 
ставе ўзаемнай дамоўленасці. 
Пісьмовае патрабаванне аднаго 
з бакоў аб правядзенні перамо- 
ваў пра ўнясенне зменаў і да- 
даткаў у Дагавор разглядаецца 
другім  бокам у двухтыднёвы 
тэрмін. ■

Рознагалоссі бакоў разгляда- 
юцца на канферэнцыі працоўна-

га калектыву. Прынятыя змены 
і (ці) дадаткі афармляюцца да- 
даткам да гэтага Дагавора, з ’яў- 
ляюцца яго неад’емнай часткай.

1.7. Умовы гэтага Дагавора 
распаўсюджваюцца на Наймаль- 
ніка, усіх работнікаў універсітэ- 
та, ад імя якіх ён падпісаны, выз- 
валеных прафсаюзных работні- 
каў.

Дзеянне Дагавора распаў- 
сюджваецца на работнікаў, ад 
імя якіх ён не падпісваўся (на- 
нова прынятых і інш.), калі яны 
выказалі згоду на гэта ў пісьмо- 
вай форме.

1.8. На працягу тэрміну дзе- 
яння гэтага Дагавора пры ўмо- 
ве яго выканання Прафкам уст- 
рымліваецца ад забастовак па 
пытаннях, уключаных у Дагавор.

1.9. Н іводз ін  з ба коў  не 
можа на працягу вызначанага 
тэрміну дзеяння гэтага Дагаво
ра ў ад наб аковы м  па рад ку  
спыніць выкананне прынятых на 
сябе абавязкаў.

1.10. Бакі абавязваюцца:
1.10.1. Пры падпісанні і вы-

кананн і Д агавора  кіравацца  
прынцыпамі сацыяльнага парт
нёрства:

- раўнапраўя бакоў;
- выканання нормаў закана- 

даўства;
- паўнамоцнасці прыняцця 

абавязацельстваў;
- добраахвотнасці прыняцця 

абавязацельстваў;

- уліку рэальных магчымас- 
цяў выканання прынятых абавя- 
зацельстваў;

- абавязковасці выканання 
дамоўленасцяў і адказнасці за 
прынятыя абавязацельствы;

- адмовы ад аднабаковых 
дзеянняў, якія парушаюць дамоў- 
ленасці;

- узаемнага інфармавання 
бакоў пра змену сітуацыі.

1.10.2. Стварыць камісію па 
калектыўных перамовах для рас- 
працоўкі, унясення зменаў і да- 
даткаў у Дагавор і кантролю за 
яго выкананнем.

1.10.3. У аднабаковым парад
ку не спыняць калектыўныя пе- 
рамовы.

1.11. Наймальнік абавязваец- 
ца зарэгістраваць падпісаны 
Дагавор, а таксама ўнесеныя ў 
яго змены і дадаткі ў мясцовым 
выканаўчым І распарадчым орга
не па месцы знаходжання (рэгі- 
страцыі) Наймальніка (арт. 370 
Працоўнага кодэкса Рэспублікі 
Беларусь).

2. РАЗВІЦЦЁ САЦЫЯЛЬНАГА  
ПАРТНЁРСТВА

2.1. Наймальнік абавязваец-
ца:

2.1.1. Праводзіць семінары 
для кіраўнікоў структурных пад- 
раздзяленняў універсітэта па

(Працяг на 2-й стар.)
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(Працяг.
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ПРАЕКТ

К а л ш ы у в ы  дагавор
пытаннях працоўнага, грамадзян- 
скага, фінансавага і інш. закана- 
даўства, па парадку падпісання 
калектыўнага дагавора і адказ- 
насці за яго выкананне.

2.1.2. Аператыўна паведам- 
ляць усім кіраўнікам структурных 
падраздзяленняў універсітэта 
пра змены і дадаткі, унесеныя ў 
заканадаўчыя акты аб працы, 
прафсаюзах і інш.

2.1.3. Паведамляць Прафка- 
му, прафгрупам не пазней чым 
за 2 тыдні і аб выданні загадаў, 
інструкцый, службовых абавяз- 
каў і іншых лакальных нарма- 
тыўных актах Наймальніка, якія 
датычаць працоўных і сацыяль- 
на-эканамічных правоў работні- 
каў універсітэта.

2.1.4. Своечасова накіроў- 
ваць Прафкаму загады і іншыя 
дакументы Наймальніка, якія  
датычаць умоваў, арганізацыі, 
нармавання, аховы і аплаты пра
цы, сацыяльна-эканамічнага ста- 
новішча работнікаў універсітэта.

2.2. Прафкам абавязваецца:
2.2.1. Удзельнічаць у нара- 

дах, семінарах, сходах і іншых 
мерапрыемствах, якія праводзіць 
адміністрацыя універссітэта.

2.2.2. Ажыццяўляць бясплат- 
ныя кансультацыі работн ікаў 
універсітэта па пытаннях зака- 
надаўства аб працы і інш.

2.2.3. Спрыяць адміністрацыі 
універсітэта ў мерапрыемствах, 
накіраваных на павышэнне плён- 
най работы ва універсітэце, па- 
ляпшэнне ўмоваў працы работ- 
нікаў.

2.2.4. Праводзіць тлумачаль- 
ную работу, а работнікі:

- выконваць вытворчыя за- 
данні, вызначаныя аб’ёмы работ 
і паслуг з найменшымі затратамі 
працоўны х, м атэры яльны х і 
фінансавых рэсурсаў;

- строга выконваць вытвор- 
чую, працоўную, тэхналагічную 
дысцыпліну, ашчадна ставіцца да 
маёмасці універсітэта;

- выконваць правілы аховы 
працы (тэхнікі бяспекі, пажарнай 
бяспекі I прамысловай саніта- 
рыі).

2.3. Бакі прыйшлі да пагад- 
нення:

2.3.1. Забяспечваць магчы- 
масць удзельнічаць у семінарах, 
нарадах, сходах і іншых мера
прыемствах, якія праводзяцца ба
кам! і датычаць сацыяльна-эка- 
намічных і прафесійных інтарэ- 
саў ра ботн іка ў  ун іверс ітэта . 
П р а д с та ў н ік і д р у го га  б о ку  
ўдзельнічаюць з правам дарад- 
чага голасу.

2.3.2. Загады па пытаннях 
змены аплаты працы, ахове пра
цы, працоўных і сацыяльна-эка- 
намічных правах работнікаў уні- 
версітэта выдаюцца і прымаюц- 
ца Наймальнікам пры згодзе 
Прафкама.

3. ГАРАНТЫІ ЗАНЯТАСЦІ

3.1. Наймальнік абавязваецца:
3.1.1. Спрыяць захаванню 

эфектыўна дзейных і стварэнню 
новых працоўных месцаў.

Спрыяць поўнай, прадуктыў- 
най і свабодна абранай занятасці, 
г.зн. выкарыстоўваць работнікаў 
універсітэта ў адпаведнасці з іх 
прызваннем, здольнасцямі, аду- 
кацыяй, прафесійнай падрыхтоў- 
кай і ўмовамі іх працоўнага да
гавора (кантракта).

3.1.2. Заключэнне кантрактаў 
з работнікамі, якія працуюць па 
працоўных дагаворах, падпіса- 
ных на няпэўны тэрмін, ажыццяў- 
ляць у адпаведнасці з абгрунта- 
ванымі вытворчымі, арганізацый- 
нымі і эканамічнымі прычынамі, 
пра што работнік павінен быць 
пісьмова папярэджаны не паз
ней чым за 1 месяц да падпісан-

ня кантракта, толькі з яго пісьмо- 
вай згоды і выплачваць яму кам- 
пенсацыю за пагаршэнне права- 
вога становішча ў памеры двух- 
тыднёвага сярэдняга заробку. 
Пры гэтым тэрм ін кантракта 
вызначаць з улікам стажу працы 
работніка ва універсітэце.

3.1.3. Вызначаць з удзелам 
Прафкама пералікі катэгорый 
работнікаў, на якія можа быць 
распаўсю дж ана кантрактная 
форма найму.

3.1.4. Пры распаўсюджванні 
кантрактнай формы на работні- 
каў, якім засталося тры і менш 
гадоў да пенсіі, заключаць з імі 
кантракты на тэрмін, не меншы 
чым да дасягнення імі пенсійна- 
га ўзросту І атрымання права на 
поўную пенсію.

3.1.5. У выпадках заканчэн- 
ня тэрміну кантракта ў перыяд 
цяжарнасці, адпачынку па цяжар- 
насці і родах, а таксама адпа
чынку па доглядзе за дзіцем да 
трох гадоў падаўжаць тэрмін 
кантракта да дасягнення дзіцем 
узросту трох гадоў.

3.1.6. Датэрмінова разрываць 
кантракт з даты, указанай у зая- 
ве работніка, у выпадках:

- неабходнасці догляду за 
хворымі членамі сям'і ці інвалі- 
дам I групы;

- пераводу мужа ці ж онк і на 
працу ў іншую мясцовасць, пе- 
раезду ў іншую мясцовасць, на- 
кіравання аднаго з іх на працу 
альбо для праходжання служ
бы ў іншай мясцовасці;

- абрання на выбарную па- 
саду;

- залічэння на вучобу ў наву- 
чальную ўстанову.

3.1.7. Датэрмінова разрываць 
кантракт з работнікам з ініцыя- 
тывы Наймальніка, толькі на пад- 
ставах, прадугледжаных закана- 
даўствам.

3.1.8. Паведамляць Прафка
му не пазней чым за тры меся
цы пра ліквідацыю ці рэаргані- 
зацыю структурных падраздзя- 
ленняў універсітэта, поўнае ці 
частковае прыпыненне працы, 
калі тэта вядзе да скарачэння 
працоўных месцаў ці пагаршэн- 
ня ўмоваў працы. Рэалізацыю 
гэтых мер ажыццяўляць толькі 
пасля правядзення перамоваў з 
Прафкамам і выпрацоўкі ўзгод- 
ненай праграмы па захаванні 
правоў і інтарэсаў работнікаў.

3.1.9. Прымаць неабходныя 
меры па недапушчэнні без аб- 
грунтаваных прычын звальнен- 
ня работн ікаў па скарачэнні 
колькасці ці штату, а калі ўзнікне 
такая неабходнасць, прымаць усе 
неабходныя меры па працаўлад- 
каванні тых, хто трапляе пад 
звальненне.

3.1.10. У перыяд папярэджан- 
ня работніка аб скарачэнні даз- 
валяць яму адсутнічаць на пра- 
цоўным месцы дляісамастойна- 
га пошуку працы адзін дзень у 
тыдзень без захавання заработ- 
най платы.

3.2. Бакі прыйшлі да пагад- 
нення:

3.2.1. Захаваць у адпавед- 
насці з дзейным заканадаўствам 
для прафесарска-выкладчыцка- 
га саставу конкурсны парадак 
замяшчэння пасад да дасягнен
ня пенсійнага ўзросту і заклю
чаць кантракты з асобамі пен- 
сійнага ўзросту да заканчэння 
тэрміну абрання на пасаду.

3.2.2. Заключаць працоўны 
дагавор тэрмінам на адзін год і 
ў далейшым, пры неабходнасці, 
перазаключаць яго з выпускні- 
камі аспірантуры і высокаквалі- 
фікаванымі спецыялістамі, у якіх 
няма педагагічнага вопыту, а так
сама з выкладчыкамі, якія дасяг- 
нулі пенсійнага ўзросту і ў якіх 
скончыўся тэрмін абрання.

3.2.3. Разрывание працоўна- 
га дагавора з ініцыятывы Най- 
мальніка на падставах, указаных

у п.п. 1, 3, 9 арт. 42 Працоўнага 
кодэкса Рэспублікі Беларусь,' 
раб іць  з папярэдняй згоды  
Прафкама, а на падставах, пра
дугледжаных п.п. 4, 5, 6, 8 арт.42 
і п.п. 1, 4, 5 арт. 47 Працоўнага 
кодэкса Рэспублікі Беларусь, 
падпунктам 2.10 пункта 2 Дэк- 
рэта Прэзідэнта Рэспублікі Бе
ларусь ад 26.07.99 г. № 29 (да- 
тэрміновае разрывание кантрак
та па дадатковых падставах) — 
пасля папярэдняга, не пазней 
чым за два тыдні, паведамлення 
Прафкаму.

3.2.4. Пры скарачэнні коль- 
касці ці штату работнікаў, акра- 
мя асобаў, прадугледжаных за- 
канадаўствам (арт. 45 ПК РБ), 
перавагу ў пакіданні на працы 
пры роўнай вытворчасці працы і 
кваліфікацыі аддаваць наступ- 
ным катэгорыям работнікаў:

- адзіным кармільцам у сям’і;
- работнікам, якія атрымалі 

траўму ці прафзахворванне пад- 
час працы ва універсітэце;

- тым, хто мае больш працяг- 
лы стаж працы ва універсітэце;

- тым, хто мае трох і больш 
дзяцей да 16 гадоў;

- моладзі ва ўзросце да 18 
гадоў;

- работнікам перадпенсійна- 
га ўзросту (за 2 гады і менш да 
наступления ўзросту, які дае пра
ва на прызначэнне пенсіі ў поў- 
ным аб'ёме);

- воінам-інтэрнацыяналістам, 
удзельнікам Вялікай Айчыннай 
вайны і прыраўнаваным да іх 
асобам;

- работнікам, якія навучаюц- 
ца без адрыву ад вытворчасці ў 
вышэйшых і сярэдніх навучаль- 
ных установах па накіраванні 
універсітэта;

- членам камісіі па працоў- 
ных спрэчках.

3.2.5 Пры звальненні ў сувязі 
са скарачэннем колькасці ці шта
ту работніку дадаткова, акрамя 
прадугледжанай заканадаўствам 
выхадной дапамогі, выдаваць 
аднаразовую матэрыяльную да- 
памогу ў памеры дзесяці база- 
вых велічыняў.

3.2.6. Пры скарачэнні коль- 
касц і ці штату не дапускаць 
звальнення адначасова двух ра- 
ботнікаў з адной сям'і; разве- 
дзеных жанчын, якія не знахо- 
дзяцца ў шлюбе і маюць няпоў- 
нагадовых дзяцей.

3.2.7. Прадастаўляць пера- 
важнае права навуковым і педа- 
гагічным работнікам, звольненым 
па скарачэнні штатаў, пры з'яў- 
ленні вакансій вяртацца ва уні- 
версітэт.

4. АРГАНІЗАЦЫ Я  
I АПЛАТА ПРАЦЫ

4.1. Наймальнік абавязваецца:
4.1.1. Пры ўводзе новых умоў 

аплаты працы, унясення зменаў у 
існуючыя аператыўна даводзіць 
іх да ведама кіраўнікоў структур
ных падраздзяленняў, праводзіць 
семінары (нарады) па тлумачэнні 
іх зместу і парадку ўвядзення.

Забяспечы ць магчымасць 
удзелу ў семінарах (нарадах) 
прадстаўнікоў Прафкама.

4.1.2. Выплату заработнай 
платы праводзіць у грашовай 
форме.

4.1.3. Своечасова праводзіць 
індэксацыю заработнай платы 
работнікаў універсітэта ў адпа- 
веднасці з заканадаўствам.

4 .1 .4 . Выдаваць кож нам у 
работніку разліковы лісток не 
пазней чым за адзін дзень да

вызначанага тэрм іну выплаты 
заработнай платы.

4.1.5. У выпадку затрымкі 
выплаты заработнай платы на 
адзін каляндарны месяц і больш 
у параўнанні з тэрмінам, вызна- 
чаным у калектыўным дагаворы, 
праводзіць індэксацыю нясвое- 
часова выплачаных сум заработ
най платы шляхам яе карэкці- 
роўкі на каэфіцыент інфляцыі ў 
адпаведнасці з п. № 3 Указа 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
ад 30 жніўня 1996 г. Ng 344 “ Аб 
своечасовай выплаце заработ
най платы, пенсій, стыпендый і 
дапамог".

4.1.6. У залежнасці ад умо- 
ваў працы прызначаць работні- 
кам наступныя даплаты да та- 
рыфных ставак і акладаў:

- за работу ў шкодных умо- 
вах працы па выніках атэстацыі 
працоўных месцаў — у памеры 
да 35 % (да 0,3 % ) месячнай 
тарыфнай стаўкі першага разра- 
ду за кожную  гадзіну працы ў 
гэтых умовах з улікам ступені 
цяж касц і і ш коднасц і працы 
(згодна з методыкай атэстацыі 
працоўных месцаў па ўмовах 
працы, зацверджанай пастановай 
Мінпрацы Рэспублікі Беларусь 
ад 26.05.2000 г. № 80);

- за працу ў начны час і за 
шматзменны рэжым працы ў 
памеры 40 % тарыфнай стаўкі 
(акладу) работніка за кожную 
га д з ін у  працы ў начны час 
(арт. 70 ПК РБ);

- за сумяшчэнне прафесій 
(пасад) не больш за 100 % та
рыфнай стаўкі (акладу); за па- 
шырэнне зон абслугоўвання ці 
павелічэнне аб’ёму работ, якія 
вы конваю цца , не больш  за 
100 % тарыфнай стаўкі (акла
ду), за выкананне разам са сва- 
ёй асноўнай працай абавязкаў 
часова адсутнага работніка не 
менш 100 % тарыфнай стаўкі 
(акладу) (арт. 67 ПК РБ).

4.1.7. Пры часовым замя- 
шчэнні работніку, які замяшчае, 
аплату рабіць у памеры служ- 
бовага акладу (без надбавак і 
даплат) работніка, якога замя- 
шчаюць (арт. 68 ПК РБ).

4.1.8. Выплату адпускны х 
рабіць не пазней чым за два дні 
да пачатку адпачынку (арт. 176 
ПК РБ).

4.1.10. Пры звальненні ра- 
ботніка выплачваць належныя 
яму сумы не пазней за дзень 
звальнення. Пры нявыплаце па 
віне Наймальніка належных ра- 
ботніку сум за кожны дзень пра- 
тэрміноўкі выплачваецца сярэдн! 
заробак (арт. 77 — 78 ПК РБ).

4.2. Прафкам абавязваецца:
4.2.1. Прымаць удзел у рас- 

працоўцы дакументаў, якія даты
чаць умоў, арганізацыі і аплаты 
працы. Дамагацца выканання 
законных правоў і інтарэсаў ра- 
ботнікаў універсітэта.

4.2.2. Аператыўна даводзіць 
да ведама прафсаюзнага акты- 
ву кіраўнічыя дакументы, тлума- 
чэнні, інструктыўныя лісты, пра- 
водзіць семінары для прафсаюз
нага актыву.

4.2.3. Кантраляваць своеча- 
совасць і паўнату ўвядзення ў 
дзеянне пастановаў урада Рэс- 
публікі Беларусь па пытаннях 
арганізацыі і нарміравання пра
цы, налічэння і выплаты заработ
най платы, інфармаваць Най- 
мальніка пра выпаді I парушэн- 
ня тэрмінаў ці парадкаў іх увя- 
дзення.

4.3. Наймальнік і Прафкам 
абавязваюцца:

4.3.1. Аналізаваць паўнату 
бюджэтнага фінансавання уні- 
версітэта, сацыяльна-эканамічнае 
становішча работнікаў. Пры не- 
абходнасці ўносіць прапановы 
Міністэрству адукацыі Рэспублікі 
Беларусь, Рэспубліканскаму ка- 
мітэту прафсаюза.

4.3:2. Спрыяць выдзяленню 
з бюджэту універсітэта дадатко
вых сродкаў на фінансаванне 
мерапрыемстваў, прадугледжа
ных калектыўным дагаворам па 
сацыяльнай абароне работнікаў 
універсітэта.

4.4. Бакі прыйшлі да пагад- 
нення:

4.4.1. Усе пытанні, датычныя 
нарміравання і аплаты працы, 
вырашаюцца Наймальнікам па 
ўзгадненні з Прафкамам згодна 
з дзейным заканадаўствам.

4.4.2. Матэрыяльнае стыму- 
ляванне працы работнікаў (прэ- 
міраванне, прызначэнне надба
вак), а таксама парадак аказан- 
ня матэрыяльнай дапамогі і яе 
памеры рэгулююцца Палажэн- 
нем аб матэрыяльным стымуля- 
ванні і Палажэннем аб парадку 
выкарыстання фонду матэрыяль
най дапамогі БДУ, якія дадаюц- 
ца да гэтага Дагавора і з ’яўля- 
юцца яго неад'емнай часткай.

4.4.3. Размеркаванне вучэб- 
най нагрузкі педагагічных работ- 
нікаў робіцца Наймальнікам па 
ўзгадненні з Прафкамам. Папя- 
рэдняе размеркаванне вучэбнай 
нагрузкі на будучы навучальны 
год робіцца да пачатку працоў- 
ных адпачынкаў у летні перыяд 
і даводзіцца да ведама работ- 
нікаў.

4.4.4. А б ’ём вучэбнай на- 
грузкі ў разліку на выкладчыка 
ў кожным навучальным годзе 
вызначаецца не больш за 700 
гадзін у адпаведнасці з рашэн- 
нем вучэбна-метадычнага саве- 
та універсітэта па гэтым пытанні.

4 .4 .5. Дазвол іць штатным 
работнікам універсітэта паводле 
рашэння кафедраў выкананне 
дадатковай вучэбнай нагрузкі да 
0,5 штатнай пасады і пагадзін- 
най — да 240 гадзін.

4.4.6. Ажыццяўляць раўна- 
мерную нагрузку выкладчыкаў 
па сем естрах, не дапускаць 
больш за 6 гадзін аўдыторных 
заняткаў на асноўнай працы, 9 
гадзін з улікам сумяшчэння ў 
дзень.

4.4.7. За час вымушанага 
прастою не па віне работніка 
(адмена вучэбных заняткаў па 
с а н іт а р н а -э п ід э м ія л а г іч н ы х , 
кліматычных паказаннях, сель- 
гаспрацы і іншыя абставіны) 
аплата робіцца ў памеры 100 
працэнтаў пры значанай яму 
стаўкі (акладу). У выпадку выка
нання работнікамі ў гэты перы
яд іншай працы ў адпаведнасці 
з іх функцыянальнымі абавяз- 
камі заработная плата ім вы- 
плочваецца ў поўным аб'ёме.

4.4.8. Працу ў выхадныя і 
святочныя дні дапускаць па пра- 
панове Наймальніка і толькі са 
згоды работніка ці па ініцыяты- 
ве работніка са згоды Наймаль- 
ніка з абавязковым афармлен- 
нем загада з наступным прадас- 
таўленнем іншага дня адпачын
ку ці аплатай у адпаведнасці з 
арт. 69 ПК РБ.

Да працы ў выхадныя і свя
точныя дні прыцягваць работні- 
каў без іх згоды толькі ў вы- 
ключных выпадках, вызначаных 
арт. 143 ПК РБ.

4.4.9. Выплату заработнай 
платы рабіць не менш за два 
разы на месяц:

- авансавыя выплаты з 18 па 
21 дзень кожнага месяца;

- разлік за месяц з 3 па 5 
дзень наступнага месяца.

4.4.10. Ba універсітэце пры- 
мяняюцца наступныя віды заах- 
вочвання:

Наймальнікам па ўзгадненні

з Прафкамам:
- узнагароджанне каштоў- 

нымі падарункамі;
- выдача грашовай прэміі;
- абвяшчэнне падзякі;
- узнагароджанне Ганаровай 

граматай.
Па пісьмовай прапанове на- 

чальніка структурнага падраз- 
дзяленг да работн іка можа 
быць прь.менена адначасова не- 
калькі відаў узнагароджанняў.

Н айм альн ікам  сум есна з 
Прафкамам:

- прадстаўленне да ўзнагаро- 
ды Міністэрства адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь;

- прадстаўленне да ўзнагарод 
урада і Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь, Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь.

5. РЭЖ Ы М ПРАЦЫ I 
АДПАЧЫ НКУ

ПРАЦОЎНЫ ЧАС
5.1. Бакі прыйшлі да ўзгад- 

нення:
5.1.1. Для прафесарска-вы- 

кл ад чы ц ка га  саставу (ПВС) 
прызначаецца 6-гадзінны пра- 
цоўны дзень, у рамках якога вы- 
кладчыкі павінны весці ўсе віды 
вучэбнай, вучэбна-метадычнай і 
навукова-даследчай работы.

5.1.2. Для работнікаў, якія 
ўдзельнічаюць у навучальным 
працэсе (лабаранты, загадчыкі 
вучэбных лабараторый, кабінетаў, 
работнікі дэканатаў факультэтаў, 
Фундаментальней бібліятэкі, са- 
цыяльныя педагогі) прызначаец
ца шасцідзённы працоўны ты
дзень, які не можа перавышаць 
40 гадзін.

5.1.3. Для работнікаў, якія 
непасрэдна не ўдзельнічаюць у 
навучальным працэсе, прызнача
ецца пяцідзённы працоўны ты
дзень з 8-гадзінным працоўным 
днём.

5.1.4. Па ўзгадненні з Праф
камам асобным трупам работні- 
каў адміністрацыйна-гаспадарча- 
га, абсл’угоўваючага, вучэбна-да- 
паможнага персаналу універсі- 
тэта можа прызначацца рэжым 
працы згодна з графікам работ 
(зменнасці),-зацверджаных кіраў- 
нікамі структурных падраздзя- 
ленняў.

5.1.5. Падсумаваны ўлік пра- 
цоўнага часу ўводзіцца работні- 
кам, названым у дадатку да гэ
тага Дагавора.

5.1.6. Вызначыць скарочаную 
працягласць працоўнага часу ў 
тыдзень на работах са шкоднымі 
ўмовамі працы, інвалідам I і Il 
груп не больш за 35 гадзін у 
тыдзень.

5.1.7. Кожны кіраўнік струк
турнага падраздзялення аргані- 
зуе ўлік працоўнага часу, у тым 
л іку  ф акты чнай занятасц і ў 
шкодных умовах працы, падна- 
чаленых у журнале рэгістрацыі. 
Да пачатку працы кожны ра- 
ботнік (акрамя ПВС) павінен ад- 
значыць сваё прыбыццё, а па за- 
канчэнні — час сыходу з пра- 
цоўнага месца.

ПРАЦОЎНЫЯ I САЦЫЯЛЬНЫЯ 
АДПАЧЫ НКІ

5.2. Наймальнік абавязваецца:
5.2.1. Узгадняць з Прафка

мам графік прадастаўлення пра- 
цоўных адпачынкаў (арт. 168 ПК 
Рэспублікі Беларусь).

5.2.2. Прадастаўляць работ- 
нікам, занятым на работах са 
шкоднымі ўмовамі працы, дадат- 
ковы адпачынак у адпаведнасці 
са Спісам вытворчасцяў, цэхоў, 
прафесій і пасад, работа ў якіх 
дае права на гэты адпачынак 
(Дадатак № ) (арт. 157 ПК РБ).

5.2.3. Прадастаўляць работ- 
нікам працоўныя адпачынкі (ас- 
ноўны і дадатковы) за першы 
працоўны год не раней чым праз 
шэсць месяцаў працы.

Да заканчэння шасці месяцаў
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працы прадастаўляць працоўныя 
адпачынкі па жаданні работніка 
ў выпадках, прадугледжаных 
арт. 166 ПК PB.

5.2.4. Прадастаўляць у аба- 
вязковым парадку працоўны ад- 
пачынак работнікам, маладзей- 
шым за 18 гадоў, работнікам, якія 
маюць права на дадатковы ад- 
пачынак у сувязі са шкоднымі 
ўмовамі працы (ст. 170 ПК PB).

5.2.5. Прадастаўляць сацы- 
яльныя адпачынкі па сямейна- 
бытавых і іншых паважных пры- 
чынах у наступных выпадках 
(арт. 189, 190 ПК PB):

а) без аплаты:
шлюб дзяцей работніка — 

два дні;
нараджэнне дзіцяці — тры 

дні; •
у першы дзень навучальнага 

года для бацькоў, чые дзеці ідуць 
у 1-ы клас — адзін дзень;

б) цалкам аплочаны: 
шлюб работніка — тры дні; 
пры арганізацыі пахавання

блізкага сваяка — тры дні;
юбілейных дат (40, 50, 55 і 60 

гадоў) — адзін дзень.
5.2.6. Паводле пісьмовай за- 

явы работніка яму можа быць 
прадастаўлены адпачынак без 
захавання заработнай платы па 
сямейных абставінах і іншых 
паважных прычынах у бягучым 
каляндарны м го д зе , але не 
больш за 30 каляндарных дзён.

5.2.7. Работнікам, што паспя- 
хова навучаюцца ў вячэрніх і 
завочных дзяржаўных вышэй- 
шых (атрымліваюць першую вы- 
шэйшую адукацыю) і сярэдніх 
спецыяльных навучальных уста- 
новах, аспірантурах, прадастаў- 
ляць у якасці мінімальных гаран
ты!, прадугледжаныя арт. 215 — 
220 ПК PB.

5.2.8. Працоўны адпачынак 
можа быць перанесены ці падоў- 
жаны апрача выпадкаў, указаных 
у п. 1— 6 часткі першай арт. 171 
ПК Рэспублікі Беларусь, і ў вы- 
падку накіравання Наймальнікам 
супрацоўніка на навуковую ста- 
жыроўку, утрыманне работніка 
пад вартай.

6. ДАДАТКОВЫ Я ІЛЬГОТЫ I 
ГАРАНТЫІ РАБОТНИКАМ

6.1. Наймальнік абавязваецца:
6.1.1. Забяспечыць умовы 

павышэння кваліфікацыі выклад- 
чыкаў і работнікаў па асноўных 
спецыяльнасцях: вылічальнай 
тэхнікі, беларускай і замежных 
моваў, згодна з планамі адпавед- 
ных падраздзяленняў.

6.1.2. Пры недастатковым 
ф інансаванні аплаты працы ў 
падраздзяленнях навукова-дас- 
ледчай часткі ажыццяўляць пе- 
равод работнікаў па іх уласнай 
заяве на няпоўны працоўны 
дзень, на няпоўны працоўны тыд- 
зень з заробкам прапарцыйна 
адпрацаванаму часу ці прадас- 
таўляць ім адпачынак (неаплач- 
ваны тэрмінам да 6 месяцаў на 
працягу каляндарнага года).

6.1.3. Змяншаць у два разы 
аплату за навучанне ва універсі- 
тэце студэнтам, якія навучаюцца 
на платнай аснове і з'яўляюцца:

- дзецьмі работніка, які ад- 
працаваў ва ун іверсітэце не 
менш за пяць гадоў;

- дзецьмі работнікаў універ- 
сітэта пры стажы працы аднаго 
з бацькоў у БДУ не менш за тры 
гады;

- работнікамі, якія прапраца- 
валі ва універсітэце не менш за 
тры гады;

- мужам (жонкай) работніка, 
які прапрацаваў ва універсітэце 
не менш за пяць гадоў.

6.1.4. Жанчынам, якія выхоў- 
ваюць аднаго ці больш дзяцей 
ва ўзросце да 16 гадоў, па іх 
заявах штомесяц прадастаўляць 
адзін свабодны дзень з захаван- 
нем сярэднемесячнага заробку.

Графікі яго прадастаўлення за- 
цвярджаюцца кіраўнікамі струк
турных падраздзяленняў.

6.1.5. Дадаткова да памеру 
выхадной дапамогі (ч. 2 арт. 48 
ПК PB) выплачваць дапамогу ў 
выпадку прызыву работніка на 
вайсковую  службу ў памеры 
месячнага акладу.

6.1.6. Пры звальненні работ- 
ніка пенсійнага ўзросту ў адпа- 
веднасці з арт. 37, 40, 41 ПК Рэс- 
публікі Беларусь, а таксама ў 
сувязі з заканчэннем тэрміну 
кантракта выплачваецца дапамо- 
га:

- таму, хто бесперапынна ад- 
працаваў у БДУ і арганізацыях, 
створаны х пры ун іверсітэце, 
больш за 20 гадоў, у памеры двух 
месячных акладаў;

- таму, хто бесперапынна ад- 
працаваў у БДУ і арганізацыях, 
створаных пры універсітэце, ад 
10 да 20 гадоў, у памеры адна
го месячнага акладу;

6.1.7. Бацькам, якія выхоўва- 
юць дзяцей ва ўзросце да 16 
гадоў без маці (у сувязі з яе 
смерцю , пазбаўленнем баць- 
коўскіх правоў, доўгім — больш 
за месяц — знаходжаннем у 
лячэбнай установе і іншых пры
чынах) прадастаўляць такія ж  
гарантыі, як працуючым жанчы- 
нам-маці (арт. 271 ПК PB).

6.1.8. Прызначыць жанчынам 
у дзень напярэдадні свята 8 Ca- 
кавіка працоўны дзень да абе- 
дзеннага перапынку; усім работ- 
нікам, якія не ўдзельнічаюць у 
адукацыйным працэсе, у дзень 
утварэння БДУ працоўны дзень 
да 16.00.

7. АРГАНІЗАЦЫ Я  
А ДПАЧЫ НКУ I САНАТОРНА-

КУРОРТНАГА ЛЯЧЭННЯ

7.1. Наймальнік абавязваецца:
7.1.1. Спрыяць арганізацыі 

адпачынку, санаторна-курортна- 
га лячэння работнікаў, звязаных 
з небяспечнымі і шкоднымі ўмо- 
вамі працы.

7.1.2. Забяспечыць работні- 
каў універсітэта ільготнымі пу- 
цёўкамі ў санаторыі, дамы адпа
чынку, пансіянаты. Набываць 
дадатковыя пуцёўкі на лячэнне 
і адпачынак за кошт фонду вы- 
творчага і сацыяльнага развіцця 
універсітэта.

7.1.3. Арганізоўваць правя- 
дзенне адпачынку выкладчыкаў 
і работнікаў шляхам прадастаў- 
лення пуцёвак на:

- санаторна-курортнае лячэн
не;

- адпачынак дзяцей работні- 
каў у дзіцячых лагерах.

7.1.4. Ажыццяўляць поўную 
ці частковую кампенсацыю кош
ту пуцёвак-і аплаты праезду ў 
санаторыі і дамы адпачынку для 
работнікаў і членаў іх сем'яў, у 
дзіцячыя аздараўленчыя лагеры.

7.1.5. Забяспечыць шырокую 
галоснасць аб наяўных магчы- 
масцях аздараўлення работні- 
каў.

7.1.6. Забяспечыць выкары- 
станне спартыўных і культурна- 
бытавых памяшканняў у вольны 
ад навучальных заняткаў час з 
мэтай аздараўлення выкладчы- 
каў і работнікаў універсітэта.

7.1.7. Вылучаць не менш за 
0,15 % ад фонду аплаты працы 
за кошт пазабюджэтных срод- 
каў на разліковы рахунак Праф- 
кама для правядзення культур- 
на-масавых і спартыўных мера- 
прыемстваў, прапаганды здаро- 
вага ладу жыцця і адраджэння 
нацыянальнай культуры.

7.1.8. Аказваць дапамогу ў 
прадастаўленні аўтатранспарта 
для выездаў удзельнікаў мастац- 
кай самадзейнасці, спартсменаў, 
турыстычных і іншых адпачын- 
кавых паездак бясплатна згод
на з распрацаванымі і зацвер- 
джанымі адміністрацыяй і Праф-

ПРАЕКТ

К а л ш ы ў н ы  дагавор
камам планамі.

7.2. Прафкам абавязваецца:
7.2.1. Забяспечыць фінанса- 

ванне груп здароўя ў адпавед- 
насці з каштарысам Прафкама.

7.3. Бакі прыйшлі да пагад- 
нення:

7.3.1. Сумесна з Прафкамам 
арганізоўваць аздараўленне і 
санаторна-курортнае лячэнне 
работнікаў, стварыўшы для гэта- 
га камісію  па аздараўленні і са- 
наторна-курортным лячэнні. У 
склад гэтай кам іс іі ўключаць 
работнікаў і студэнтаў, прадстаў- 
н ікоў прафсаюзных камітэтаў 
супрацоўнікаў і студэнтаў.

7.3.2. Арганізоўваць у сана- 
торыях-праф ілакторыях азда- 
раўленне маці і дзяцей у летні 
час.

7.3.3. Прадастаўляць работ- 
нікам у бясплатнае карыстанне 
памяшканні для заняткаў калек- 
тываў мастацкай самадзейнасці, 
аматарскіх аб'яднанняў і клубаў 
па інтарэсах, спартыўных секцый 
і гурткоў.

7.3.4. Пры адсутнасці ўлас- 
най культурна-спартыўнай базы 
вылучаць грашовыя сродкі на 
арэнду будынкаў, памяшканняў 
і збудаванняў, неабходных для 
правядзення культурна-масавай, 
ф ізкультурна-аздараўленчай і 
спартыўнай работы, арганізацыі 
адпачынку работнікаў і членаў 
іх сем'яў.

7.3.6. Пры прадастаўленні 
работнікам пуцёўкі на санатор
на-курортнае лячэнне на праця
гу навучальнага года ў перыяд, 
які не супадае са штогадовым 
адпачынкам, і яе набыцці яму 
прадастаўляецца адпачынак у 
кошт чарговага, а ў выпадку яго 
выкарыстання — адпачынак без 
захавання заработнай платы.

7.3.7. Спрыяць маральна і 
матэрыяльна развіццю мастац
кай самадзейнай творчасці ра- 
ботнікаў універсітэта.

7.3.8. He менш за 500 млн 
руб. у год з пазабюджэтных 
сродкаў накіроўваць для выра- 
шэння сацыяльных пытанняў 
работнікаў універсітэта.

8. АХОВА ПРАЦЫ I HABA-
КОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ

8.1. Наймальнік і Прафкам 
абавязваюцца:

8.1.1. Забяспечваць ахову 
працы работнікаў у адпаведнасці 
з арт. 55, 226 Працоўнага кодэк- 
са Рэспублікі Беларусь, ажыццяў- 
ляць пастаянны кантроль за ста
нам аховы працы ў падраздзя
леннях універсітэта, за выканан- 
нем працоўнага заканадаўства.

8.1.2. Перыядычна (1 раз у 
квартал) на пасяджэнні Праф
кама з удзелам прадстаўнікоў 
Наймальніка разглядаць пытан- 
не пра стан аховы працы і за- 
хворвання ва універсітэце.

8.1.3. Разам з дзяржаўнымі 
органамі і інспекцыямі па на- 
глядзе і кантролі за захаваннем 
заканадаўства па ахове працы 
ўдзельнічаць у расследаванні 
няшчасных выпадкаў на прад- 
прыемстве, выяўленні прычын, 
якія прывялі да смерці або траў- 
маў работнікаў, дамагацца пры- 
няцця тэрміновых мер па іх вы- 
караненні, аказваць матэрыяль- 
ную дапамогу пацярпеўшым ці 
членам сем’яў загінуўшых.

8.1.4. Аказваць прававую да
памогу пацярпеўшым работнікам 
пры ўзнікненні рознагалоссяў па 
пытаннях расследавання, афар- 
млення і ўліку няшчасных выпад-

каў на вытворчасці, кампенсацыі 
шкоды, дадаткова панесеных вы- 
даткаў у сувязі з пашкоджаннем 
здароўя.

8.1.5. Работнікам, якія атры- 
малі працоўнае калецтва на вы- 
творчасці або прафесійнае за- 
хворванне, пры разрыванні пра- 
цоўнага дагавора з ініцыятывы 
Наймальніка на любых падста- 
вах, акрамя як за віноўныя дзе- 
янні, выплочваць выхадную да
памогу ў памеры не менш за 
трохкратны сярэднемесячны за- 
робак.

8.1.6. Выплочваць работнікам 
у якасці аднаразовай кампенса- 
цыі сярэднямесячны заробак за 
кожны працэнт страты праца- 
здольнасці, якая наступіла ў вы- 
н іку прафесійнага захворвання 
ці выканання імі службовых аба- 
вязкаў.

8.1.7. Арганізаваць камітэт па 
ахове працы.

8.1.8. У вызначаныя тэрміны 
праводзіць атэстацыю працоў- 
ных месцаў па ўмовах працы.

8.1.9. Забяспечыць работні- 
каў сродкам і індывідуальнай 
абароны ў адпаведнасці з дзей- 
нымі нормамі ў прызначаныя 
тэрміны (Дадатак).

8.1.10. Ажыццяўляць бяс- 
платную выдачу работнікам ма- 
лака ці іншых раўнацэнных хар- 
човых прадуктаў на аснове пе- 
раліку хімічных рэчываў, пры пра
цы з якім і ў прафілактычных 
мэтах рэкамендуецца ўжыванне 
малака ці іншых раўнацэнных 
харчовых прадуктаў (Дадатак).

8.1.11. Вылучаць у неабход
ных аб’ёмах фінансавыя сродкі, 
абсталяванне і матэрыялы для 
прафілактыкі вытворчага траў- 
матызму і прафесійных захвор- 
ванняў, улічваючы ўмовы працы, 
санітарна-бытавое забеспячэнне, 
медыцынскае і лячэбна-прафі- 
лактычнае абслугоўванне работ- 
нікаў.

8.1.12. Па выніках атэстацыі 
працоўных месцаў па ўмовах 
працы скласці Пералік працоў- 
ных месцаў, вытворчасцяў, пра- 
фесій і пасад, работнікам якіх 
прызначаць даплаты за працу ў 
шкодных і небяспечных умовах 
(Дадатак).

8.1.13. На работах са шкод- 
нымі, небяспечнымі ўмовамі пра
цы, а таксама звязаных з забру- 
джаннем і тых, што ажыццяўля- 
юцца ў неспрыяльных тэмпера- 
турных умовах, выдаваць бяс
платна работнікам змывальныя 
і абясшкоджвальныя сродкі па 
нормах у вызначаным парадку 
(Дадатак).

8.1.14. Арганізаваць правя- 
дзенне папярэдніх (пры паступ- 
ленні на працу) і перыядычных 
(на працягу працоўнай дзей- 
насці) медыцынскіх аглядаў ра- 
ботнікаў, занятых на працы са 
шкоднымі ўмовамі (Дадатак).

8.1.15. Забяспечыць струк- 
турныя падраздзяленні універ- 
сітэта медыцынскімі аптэчкамі 
(Дадатак).

8.1.16. Прадастаўляць работ- 
нікам сродкі індывідуальнай аба
роны, якія непасрэдна забяспеч- 
ваюць бяспеку працы (Дадатак).

9. ПАЛЯПШ ЭННЕ ЖЫ ЛЛЁВА- 
БЫТАВЫХ УМОВАЎ  

I ХАРЧАВАННЯ РАБОТНІКАЎ

9.1. Бакі абавязваюцца да
магацца:

9.1.1. Забеспячэння ў пунк
тах грамадскага харчавання на- 
яўнасці ў меню дыетычных стра-

вау.
9.2. Бакі прыйшлі да пагад- 

нення:
9.2.1. Ажыццяўляць рэгуляр- 

ны кантроль за работай пунк- 
таў грамадскага харчавання з 
мэтай забеспячэння належных 
сан ітарны х умоваў, высокай 
якасці прыгатавання ежы і вы
сокай культуры абслугоўвання. 
Вынікі праверак абмяркоўваць 
на пасяджэнні Прафкама.

9.2.2. Прызначыць ільготную 
чаргу для вядучых навукова-пе- 
дагагічных работнікаў і спецыя- 
лістаў, запрошаных у БДУ, якім 
неабходна палепшыць жыллёвыя 
ўмовы ў адпаведнасці з крытэ- 
рыямі, зацверджанымі на сумес- 
ным пашыраным пасяджэнні By- 
чонага савета БДУ і Прафкама.

9.2.3. Пастаноўку на чаргу 
для забеспячэння жыллём і раз- 
меркаванне жылой плошчы (у 
тым л іку службовай) рабіць су- 
месным рашэннем Наймальніка 
і Прафкама ў адпаведнасці з 
дзейнымі заканадаўчымі і нар- 
матыўнымі актамі. Улік работні- 
каў, якім неабходна палепшыць 
жыллёвыя ўмовы па месцы пра
цы, вядуць работнікі, прызнача
ныя Наймальнікам па ўзгадненні 
з Прафкамам. Спісы асоб, лкім 
прадастаўляецца жы ллё, да- 
водзіць да ведама работнікаў.

9.2.4. Прадастаўленне жылой 
плошчы пры ўмове выдзялення 
ажыццяўляць у адпаведнасці са 
спісам чаргі на атрыманне жыл- 
ля і ільготным спісам работнікаў.

10. ПРАВАВЫЯ ГАРАНТЫІ 
ДЗЕЙНАСЦІ ПРАФ КАМ А I

ЯГО ПРАФСАЮ ЗНАГА  
АКТЫ ВУ

10.1. Наймальнік абавязва
ецца:

10.1.1. Прадастаўляць Праф- 
каму інфармацыю, неабходную 
для вядзення перамоваў і рэа- 
лізацыі яго правоў па абароне 
працоўных і сацыяльна-экана- 
м ічных інтарэсаў работн ікаў 
(арт. 463 ПК Рэспублікі Бела
русь).

10.1.2. Разглядаць і выкон- 
ваць абгрунтаваныя патраба- 
ванні, крытычныя заўвагі і пра- 
пановы, выказаныя работнікамі 
на прафсаюзных сходах і датыч- 
ныя працоўных адносін.

10.1.3. Прадастаўляць Праф- 
каму права ажыццяўляць кант
роль за станам уліку грамадзян, 
якім неабходна палепшыць жыл
лёвыя ўмовы, удзельнічаць у раз- 
меркаванні жылля, а таксама 
сродкаў, прызначаных для жыл- 
лёвага будаўніцтва.

10.1.4. Разглядаць хадайні- 
цтвы Прафкама аб прыцягйенні 
да адказнасці службовых асоб, 
якія парушаюць заканадаўства 
аб працы, ахове працы, не выкон- 
ваюць абавязкі па калектыўным 
дагаворы, перашкаджаюць вы- 
кананню прафсаюзнымі работ- 
н ікамі і актывістамі статутных 
функцый.

10.1.5. Забяспечыць матэры- 
яльныя ўмовы для дзейнасці 
Прафкама (бясплатнае прадас- 
таўленне і ўтрыманне памяшкан- 
няў, арггэхнікі, канцтавараў, папе- 
ры, сродкаў сувязі і інш.).

10.2. Бакі прыйшлі да пагад- 
нення:

10.2.1. Захоўваць дзейны 
парадак уплаты прафсаюзных 
узносаў шляхам іх безнаяўнага 
пералічэння праз бухгалтэрыю 
універсітэта на рахунак Праф
кама (забяспечыць штомесячнае 
цэнтралізаванае ўтрыманне з 
заработнай платы работнікаў- 
членаў прафсаюза членскіх уз- 
носаў на падставе іх асабістых 
заяваў).

10.2.2. Прадастаўляць вызва- 
леным ад пасады прафсаюзным 
работнікам універсітэта роўныя 
правы карыстання ўсімі сацыяль-

на-бытавымі ільготамі, вызнача
ным! Дагаворам для работнікаў, 
і пасля заканчэння іх паўнамоц- 
тваў ранейшую працу (пасаду), а 
пры яе адсутнасці — іншую раў- 
назначную працу (пасаду).

10.2.3. Разрывание працоў- 
нага дагавора з ініцыятывы Най- 
мальніка, а таксама прыцягнен- 
не да дысцыплінарнай адказ- 
насці асоб, абраных у склад 
Прафкама універсітэта, старшынь 
прафсаюзных бюро і прафгруп- 
оргаў і не вызваленых ад вы- 
творчай працы, якія ўдзельніча- 
юць у працы камісій па працоў- 
ных спрэчках, упаўнаважаных 
весці перамовы па калектыўных 
дагаворах, дазваляецца са зго- 
ды Прафкама універсітэта.

10.2.4. Для правядзення гра- 
мадскай работы ў інтарэсах ка- 
лектыву работнікаў старшыні і 
члены прафбюро, прафгрупоргі, 
не вызваленыя ад асноўнай пра
цы, вы зваляю цца н а ______
гадзін у тыдзень з захаваннем 
сярэдняга заробку.

11. ЗАКЛЮЧНЫЯ  
ПАЛАЖЭННІ

11.1. Наймальнік:
11.1.1. Бярэ на сябе адказ- 

насць за своечасовае і поўнае 
выкананне абавязацельстваў і 
мерапрыемстваў, прынятых у Да
гаворы.

11.1.2. Абавязваецца ў двух- 
тыднёвы тэрм ін  разглядаць 
прадстаўленне Прафкама аб на- 
яўных недахопах у выкананні 
Дагавора і даваць Прафкаму ма- 
тываваны адказ у пісьмовай 
форме, прымаць меры дысцып- 
лінарнай, матэрыяльнай адказ- 
насці да вінаватых у невыкананні 
абавязацельстваў Дагавора аль- 
бо тым, хто ўхіляецца ад удзе- 
лу ў перамовах.

11.2. Абодва бакі прыйшлі да 
згоды:

11.2.1. Выкананне Дагавора 
па выніках года разглядаць на 
сумесным пасяджэнні Вучонага 
савета і Прафкама, якое право- 
дзіцца бакамі, са справаздачай 
службовых асоб.

Кожны з бакоў забяспечвае 
прысутнасць прадстаўнікоў інша- 
га боку з правам дарадчага го- 
ласу на пасяджэннях сваіх кіраў- 
нічых органаў пры разглядзе пы- 
танняў, якія ўваходзяць у склад 
Дагавора, а таксама бакі забяс- 
печваюць адзін аднаго неабход- 
нымі матэрыяламі і дакументамі 
па гэтых пытаннях.

11.2.2. Прымаць неабходныя 
меры для вырашэння канфлікт- 
ных сітуацый шляхам перамоваў 
на аснове ўзаемнай павагі. У 
выпадку ўзнікнення калектыў- 
ных і працоўных спрэчак прад- 
стаўленне патрабаванняў ажыц- 
цяўляецца ў парадку, прадугле- 
джаным дзейным заканадаў- 
ствам.

11.2.3. Выкананне Дагавора 
кантралюецца Наймальнікам і 
Прафкамам.

Рэктар і старшыня прафка
ма універсітэта робяць справа- 
здачу аб выкананні Дагавора на 
канферэнцыі працоўнага калек- 
тыву.

11.2.4. Асобы, вінаватыя ў 
невыкананні (парушэнні) умоваў 
Дагавора, могуць быць пазбаў- 
лены прэміі часткова ці цалкам, 
на іх таксама можа быць накла- 
дзена дысцыплінарнае спагнан- 
не.

11.2.5. Наймальнік і Праф
кам даводзяць тэкст гэтага Да
гавора да структурных падраз- 
дзяленняў, прафсаюзных бюро 
і спрыяюць яго рэалізацыі на 
месцах.

11.2.6. Абмеркаванне калек- 
тыўнага дагавора ажыццяўляец- 
ца на канферэнцыі працоўнага 
калектыву.
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АФ1ЦЫИНА

ПРАЕКТ

П Д Л А Ж Э Н Н Е
Дадатак N° 1 

да Калектыўнага 
дагавора

АБ МАТЭРЫЯЛЬНЫМ СТЫ МУЛЯВАННІ ПРАЦЫ  РАБОТЫ IКАУ  
СТРУКТУРНЫХ ПАДРАЗДЗЯЛЕННЯЎ БЕЛАРУСКАГА  

ДЗЯРЖ АЎНАГА УНІВЕРСІТЭТА

I. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖ ЭННІ
1.1. Гэтае Палажэнне распра- 

цавана ў мэтах матэрыяльнай 
зацікаўленасці работнікаў БДУ, 
павышэння якасці адукацыйнага 
працэсу і эфектыўнасці працы, 
удасканалення і дыферэнцыяцыі 
матэрыяльнага стымулявання.

Палажэнне распаўсюджваец- 
ца на ўсіх штатных, уключаючы 
сум яш чал ьн ікаў , р а б о тн іка ў  
структурных падраздзяленняў 
універсітэта, якія ўтрымліваюцца 
за кошт бюджэтных і пазабюд- 
жэтных сродкаў.

1.2. Палажэнне распрацава- 
на ў адпаведнасці з Указам і 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, 
Працоўным кодэксам Рэспублікі 
Беларусь, пастановамі Савета 
Міністраў Рэспублікі Беларусь і 
Міністэрства працы і сацыяльнай 
абароны Рэспублікі Беларусь, 
якія рэгламентуюць пытанні ма
тэрыяльнага стымулявання пра
цы работнікаў вышэйшых наву- 
чальных усіановаў.

1.3. Крыніцамі сродкаў, якія 
накіроўваюцца на матэрыяльнае 
стымуляванне працы работнікаў 
універсітэта, з'яўляюцца сродкі 
р э с п у б л ік а н с к а га  б ю д ж э т у  
(50 % фонду заработнай пла
ты), сродкі ад пазабюджэтнай і 
гаспадарчай дзейнасці і іншыя 
фінансавыя крыніцы.

1.4. На матэрыяльнае стыму
ляванне працы работнікаў уні- 
версітэта кожнаму структурнаму 
падраздзяленню рэктарам БДУ 
зацвярдж аецца ш томесячны 
фонд.

Надбаўкі да службовых ак- 
ладаў і прэміі работнікам БДУ 
ўлічваюцца пры налічэнні сярэд- 
няй заработнай платы ў выпад- 
ках і ў парадку, прадугледжаным 
дзейным заканадаўствам.

1.5. Падставай для выплаты 
прэмій і надбавак з'яўляецца 
загад, падпісаны рэктарам БДУ і 
старшынёй прафкама супрацоў- 
нікаў БДУ.

1.6. Прэміі і надбаўкі выплач- 
ваюцца разам з заработнай пла
тай за папярэдні месяц.

1.7. Змяншэнне памераў, паз- 
баўленне прэм ій і надбавак 
афармляецца асобным загадам 
рэктара БДУ з указанием пры- 
чын і тэрмінаў.

1.8. Н адбаўкі і прэм іі не 
прызначаюцца за перыяды:

- працоўнага адпачынку;
- часовай непрацаздольнасці;
- выпрабавальнага тэрміну;
- адпачынку без захавання 

заработнай платы;
- сацыяльных адпачынкаў;
- знаходжання на курсах па

вышэння кваліфікацыі і іншыя 
перыяды, калі за работнікам у 
адпаведнасці з дзейным закана- 
даўствам захоўваецца сярэдняя 
заработная плата.

II. ПА РАД АК I ЎМОВЫ  
ПРЫЗНАЧЭННЯ НАДБАВАК 
ДА СЛУЖ БОВЫ Х А КЛАД АЎ

2.1. Надбаўкі прызначаюцца 
ў працэнтных адносінах да служ
бовых акладаў.

2.2. Работнікам БДУ прызна
чаюцца наступныя віды надба
вак да службовых акладаў:

2.2.1. кіраўнікам, спецыялі- 
стам:

- за творчыя дасягненні ў пра
цы, якія запатрабавалі рашэння 
прынцыпова новых задач, прымя- 
нення наватарскіх падыходаў, 
формаў і метадаў работы;

- за актыўную работу, якая 
вызначае перспектыву развіцця 
універсітэта;

- за вытворчыя дасягненні, 
якія забяспечылі ўстойлівае фун- 
кцыянаванне і развіццё універсі- 
тэта, яго структурных падраз- 
дзяленняў, якасць і аператыў- 
насць выканання службовы х 
абавязкаў, ажыццяўленне пад- 
рыхтоўкі спецыялістаў у адпа- 
веднасці з прад'яўленымі дзяр- 
жавай патрабаваннямі;

- за плённую падрьіхтоўку 
кандыдатаў і дактароў навук пры 
паспяховым заканчэнні аспіран- 
туры, за арганізацыю павышэн
ня прафесійнай квал іф ікацы і 
кадраў;

- за работу па навукова-ме- 
тадычным забеспячэнні наву- 
чальнага працэсу, распрацоўку 
навучальных і метадычных да- 
паможнікаў, за ўдзел у камп'ю- 
тарызацыі, укараненне новых 
адукацыйных тэхналогій у наву- 
чальны працэс;

- за абнаўленне і развіццё 
матэрыяльна-тэхнічнай базы уні- 
версітэта, забеспячэнне захава- 
насці матэрыяльных каштоўнас- 
цяў, эканомію электра- і цепла- 
энергіі, паляпшэнне ўмоваў пра
цы і навучання- работнікаў, аспі- 
рантаў і студэнтаў універсітэта;

- за выкананне асабліва важ
ных (тэрміновых) работ, не пра- 
дугледжаных службовымі аба- 
вязкам! работнікаў, на перыяд іх 
выканання, але не больш бягу- 
чага каляндарнага года, надзвы- 
чайных пазапланавых работ па 
выкананні тэрміновых даручэн- 
няў кіраўніцтва універсітэта, што 
запатрабавала ад выканаўцаў 
высокага прафесійнага майстэр- 
ства і асаблівых творчых нама- 
ганняў, дадатковых затрат часу і 
павышанай інтэнсіўнасці працы, 
на перыяд іх выканання.

2.2.2. рабочым:
- за прафесійнае майстэрства 

прызначаюцца дыферэнцырава- 
ныя надбаўкі да тарыфных ста- 
вак:

для 3-га разраду — 12%;
для 4-га разраду — 16%;
для 5-га разраду — да 20% ;
для 6-га разраду — да 24%.
2.3. Прызначэнне надбавак 

рэктару ажыццяўляецца ў парад
ку, вызначаным вышэйстаячым 
органам кіравання.

Прызначэнне надбавак кіраў- 
нікам цэнтраў, галоўных упраў- 
ленняў, упраўленняў, аддзелаў і 
іншых структурных падраздзя- 
ленняў, дэканам факультэтаў і 
загадчы кам  а гул ьнаун іверс і- 
тэцкіх кафедраў адбываецца па 
прапанове курыруючых прарэк- 
тараў, а прарэктарам — рэкта

рам па ўзгадненні з прафсаюз- 
ным камітэтам супрацоўнікаў 
БДУ.

Прапанову аб прызначэнні 
надбавак загадчыкам кафедраў, 
намеснікам дэканаў, выкладчы- 
кам і работнікам факультэтаў па- 
даюць дэканы факультэтаў' па 
ўзгадненні з прафсаюзным бюро 
факультэта. •

Прапанову аб прызначэнні 
надбавак работнікам цэнтраў, га- 
лоўных упраўленняў, упраўлен- 
няў, аддзелаў і іншых службаў 
падаюць кіраўнікі структурных 
падраздзяленняў разам з праф
саюзным бюро.

2.4. Падставай для прызна- 
чэння работнікам надбавак можа 
быць высокая квал іф ікацы я, 
плённасць працы, складанасць 
выканання ўскладзеных абавяз- 
каў і задач, якія вырашаюцца ў 
планавым парадку.

2.5. Памер надбавак у пра- 
цэнтах да службовых акладаў 
работнікам, якія адпрацавалі не 
менш за адзін месяц ва універ- 
сітэце, прызначаецца загадам 
рэктара БДУ.

2.6 Памер надбаўкі канкрэт- 
наму работніку не можа пера- 
вышаць яго службовага акладу. 
Прызначэнне надбавак ажыц- 
цяўляецца ў межах сродкаў, за- 
цверджаных на матэрыяльнае 
стымуляванне.

2.7. Выплата надбавак адбы
ваецца штомесячна, зыходзячы 
з вызначаных памераў, аднача- 
сова з заработнай платай.

2.8. Н адбаўкі работн ікам  
могуць быць адменены ці змен- 
шаны ў выпадку невыканання 
тэрмінаў завяршэння работ ці 
пры н ізкай якасці выканання 
даручанай работы, пры пару- 
шэнні працоўнай і вытворчай 
дысцыпліны.

III. ПАРАДАК I ЎМОВЫ  
ПРЭМІРАВАННЯ

3.1. Прэміраванне работні- 
каў адбываецца за наступныя па- 
казчыкі:

- высокая якасць і эфектыў- 
насць выкананых работ;

- выкананне даручанай рабо
ты датэрмінова і якасна;

- спрыянне ўводу ў дзеянне 
аб'ектаў будаўніцтва; .

- укараненне ў практыку но
вых формаў і метадаў арганіза- 
цыі працы;

- абнаўленне матэрыяльна- 
тэхнічнай базы і забеспячэнне 
захаванасці матэрыяльных каш- 
тоўнасцяў;

- работа па навукова-мета- 
дычным забеспячэнні навучаль- 
нага працэсу, распрацоўцы наву
чальных і метадычных дапамож- 
нікаў;

- удзел ці забеспячэнне ра
боты прыёмных камісій;

- плённая праца ў Саветах, 
кам ісіях, вучэбна-метадычных 
фарміраваннях;

- своечасовае і якаснае вы
кананне заданняў на правядзен- 
не навукова-даследчых і дослед- 
на-канструктарскіх работ і дага- 
вораў (кантрактаў) на стварэн- 
не (перадачу) навукова-тэхнічнай 
прадукцыі;

- спрыянне своечасоваму і 
якаснаму выкананню НДДКР;

- паспяховае завяршэнне ў 
тэрмін найбольш актуальных на
вукова-даследчых работ;

- паспяховая праца па ўка- 
раненні вынікаў навукова-да
следчых работ у народную гас-

падарку;
- плённая арганізацыйная і 

інфармацыйна-выхаваўчая рабо
та са студэнтамі, магістрантамі, 
аспірантамі;

- а кты ўн а я  эф е кты ўн а я  
прафарыентацыйная работа з 
моладдзю.

Паказчыкі прэміравання для 
асобных структурных падраз- 
дзяленняў і асобных катэгорый 
работнікаў вызначаюцца кіраў- 
нікамі ў залежнасці ад ацэнкі 
выкананых работ, унесенага 
ўкладу ў дасягненне фінансава- 
га выніку, ацэнкі якасці кіраван- 
ня і абслугоўвання дзейнасці.

3.2. Прэміраванне рэктара 
ажыццяўляецца ў парадку, выз
начаным вышэйстаячым органам 
кіравання.

Прэміраванне кіраўнікоў цэн- 
траў, галоўных упраўленняў, уп- 
раўленняў, аддзелаў і іншых 
структурных падраздзяленняў, 
дэканаў факультэтаў і загадчы- 
каў агульнауніверсітэцкіх кафед- 
раў адбываецца па прапанове 
курыруючых прарэктараў, а пра- 
рэктараў — рэктарам па ўзгад- 
ненні з прафсаюзным камітэтам 
супрацоўнікаў БДУ.

Прапанову аб прэміраванні 
загадчыкаў кафедраў, намеснікаў 
дэканаў, выкладчыкаў і работні- 
каў факультэтаў падаюць дэка
ны факультэтаў па ўзгадненні з 
прафсаюзным бюро факультэта.

Прапанову аб прэміраванні 
работнікаў цэнтраў, галоўных уп- 
раўленняў, упраўленняў, аддзелаў 
і іншых службаў падаюць к і- 
раўнікі структурных падраздзя- 
ленняў разам з прафсаюзным 
бюро.

3.3. Асабісты ўклад выканаў- 
цаў НДДКР вызначаецца кіраў- 
нікамі тэм, к іраўн ікоў тэм — 
кіраўнікамі навуковых падраз- 
дзяленняў, кіраўнікоў навуковых 
падраздзяленняў — кіраўніком 
Навукова-даследчай часткі (да
лей НДЧ). Да прэм іравання 
прадстаўляюцца работнікі НДЧ, 
якія прымалі непасрэдны ўдзел 
у выкананні работ па тэме, за- 
бяспечылі своечасовае і якаснае 
выкананне вызначаных заданняў 
і ўнеслі асабісты ўклад у канца- 
вы вынік па закончаных і пры
нятых ва ўстаноўленым парадку 
работах.

3.4. Падставай для прыняц- 
ця рашэння аб прэміраванні з'яў- 
ляецца:

3.4.1. для работнікаў НДЧ, 
занятых выкананнем работ па 
канкрэтнай закончанай тэме:

а) акт прыёмачнай кам іс іі 
(прыёмных выпрабаванняў до- 
следных узораў);

б) акт прыёмкі— здачы выка- 
нанай працы;

в) пацвярджэнне бухгалтэрыі 
пра наяўны памер сродкаў на 
прэміраванне;

г) прадстаўленне навуковага 
падраздзялення аб складзе прэ- 
міраваных работнікаў і велічыні 
індывідуальных прэмій, падпіса- 
нае кіраўніком падраздзялення 
і кіраўніком тэмы.

3.4.2. для работнікаў вытвор- 
ча-дапаможных і кіраўнічых пад- 
раздзяленняў НДЧ:

а) своечасовае афармленне 
дакументацыі аб здачы і аплаце 
работ па этапах у адпаведнасці 
з тэрмінамі, прадугледжанымі ка- 
ляндарнымі планамі па тэмах 
НДДКР;

б) высокая якасць патэнтна- 
інфармацыйнага, матэрыяльна-

тэхнічнага і фінансава-гаспадар- 
чага абслугоўвання навуковай 
дзейнасці;

в) своечасовае кадравае за
беспячэнне НДР;

г) наяўнасць эканоміі срод- 
каў на аплату працы, прадугле- 
джаных каштарысам накладных 
выдаткаў і сродкаў фонду матэ
рыяльнага заахвочвання.

3.5. Прэміраванне адбываец
ца за вынікі працы мінулага ме
сяца (квартала) у залежнасці да 
крыніц прэміравання і на пад- 
ставе загада рэктара.

3.6. Памеры прэміі кожнага 
работніка, якога прадстаўляюць 
да прэміравання, вызначаюцца ў 
межах выдзеленай сумы прэмі- 
яльных сродкаў (на падраздзя- 
ленне, работу, задание) дыферэн- 
цыравана з улікам асабістага 
ўкладу ў агульныя вынікі пра
цы.

Прэміі канкрэтным работні- 
кам з улікам аб'ёмаў і якасці вы
кананых работ максімальнымі 
памерамі не абмяжоўваюцца.

3.7. Работнікі, прадстаўленыя 
да прэміравання на розных пад- 
ставах, атрымліваюць прэмію па 
кожнай падставе асобна.

3.8. Прэміраванне нанова 
прынятных работнікаў можа ад- 
бывацца пачынаючы з другога 
месяца працы ў БДУ.

3.9. Работнікі БДУ па прад- 
стаўленні кіраўнікоў структурных 
падраздзяленняў могуць быць 
таксама аднаразова прэмірава- 
ны да юбілейных дат з дня на- 
раджэння і працоўнай дзейнасці.

3.10. Выплата прэмій у сувязі 
з узнагароджаннем граматамі ад
бываецца ў памерах, вызначаных 
палажэннямі аб гэтых граматах.

3.11. Работнікі, звольненыя з 
ініцыятывы кіраўніцтва, прэміра- 
ванню не падлягаюць.

Работнікам, звольненым па 
іншых абставінах, прэмія выплач- 
ваецца прапарцыйна адпрацава- 
наму часу.

3.12. Па выніках навучальна- 
га і каляндарнага года прэміра- 
ванне работнікаў адбываецца па 
выніках іх працы ў справаздач- 
ным перыядзе.

3.13. Рэктар універсітэта мае 
права цалкам пазбавіць работні- 
ка прэміі ў наступных выпадках:

- пры атрыманні заўвагі, вы- 
мовы, абвешчаных загадам рэк
тара;

- за прагул без паважнай 
прычыны;

- здзяйсненне дысцыплінар- 
най правіннасці;

- за з'яўленне на працы ў 
стане алкагольнага, наркатычна- 
га ці таксічнага ап'янення, а так
сама распіццё спіртных напояў, 
ужыванне наркатычных ці так- 
січных сродкаў на працоўным 
месцы і ў працоўны час;

- пры невыкананні абавяза- 
цельстваў па калектыўным дага- 
воры;

- невыкананне службовых 
абавязкаў, пацверджанае выні- 
камі праверак, кантролю;

- грубае парушэнне аховы 
працы і тэхнікі бяспекі;

- парушэнне заканадаўства 
Рэспублікі Беларусь і лакальных 
прававых актаў БДУ.

3.14. Гэтае Палажэнне дзей- 
нічае да ўвядзення новых умо- 
ваў аплаты працы работнікаў уні- 
версітэта, прызначэння надбавак, 
даплат і іншых выплат стымулю- 
ючага характару і можа пры не- 
абходнасці ўдакладняцца.

ПРАЕКТ

Дадатак № 2  
да Калектыўнага дагавора

П А Л А Ж Э Н Н Е
АБ ПАРАДКУ 

ВЫКАРЫСТАННЯ 
ФОНДУ 

МАТЭРЫЯЛЬНАЙ 
ДАПАМОГІ БДУ

1. Матэрыяльная дапамога 
работн икам  а ка зв а е ц ц а  са 
сродкаў бю дж эту (у адпавед- 
насці з дзейны мі ўмовамі ап
латы працы — 5 %  планавага 
ф онду заработнай платы) І па- 
забю дж этны х сродкаў па ра- 
шэнні рэктара, узгодненым з 
прафкамам.

2. С род кі, якія  выдзяляюц- 
ца на матэрыяльную дапамо- 
гу, выплачваюцца ў наступных 
выпадках:

нараджэнне д зіцяц і; ‘ 
вяселле;
смерць супрацоўн іка  ун і- 

версітэта ці б л ізк іх  сваякоў;
дапамога ад з інокім  маці і 

мужчынам, якія  гадуюць дзя
цей без маці;

дапамога шматдзетным се- 
м’ям (3 і больш дзяцей);

дапамога ў сувязі з доўгай 
хваробай (больш за месяц) і 
амбулаторным лячэннем ра- 
ботн іка  ці яго дзяцей;

выдзяленне пуцёўкі супра- 
цоўн іку ў санаторый, дом ад
пачынку ці праф ілакторый за 
межамі PB.

3. Падставай для выданы 
матэрыяльнай дапамогі з ’яў- 
ляецца заява работн іка  на імя 
рэктара, у якой  выкладзены 
абставіны , што зм усіл і звяр- 
нуцца па дапамогу. У выпадку 
неабходнасц і дадаю цца пла- 
цёжныя дакументы , коп іі па- 
свед чанняў  аб н а р а д ж эн н і, 
смерці і г.д.

4. У асаблівы х выпадках 
рэктар можа аказваць матэры
яльную дапамогу працуючым 
суп р а ц о ўн іка м  ун іверс ітэта ,. 
працуючым пенсіянерам, што 
аформілі пенсію праз універсі- 
тэт, пры ўзн ікненн і інфляцый- 
ных працэсаў, росце цэн на та- 
вары першай неабходнасці і 
ласлугі, без іх асабістага зва- 
роту.

5. У выпадку смерці супра- 
цоўн іка ун іверсітэта рэктарат 
аплачвае рытуальныя паслугі 
(вянок, труну) і па магчымасці 
выдзяляе аўтатранспарт.

6. Пры акалічнасцях, якія 
носяць ф орс-м ажорны  харак
тер, а таксама ў выпадку крад- 
зяжу, абрабавання, пажару і г.д. 
работнікам універсітэта аказ
ваецца разавая дапамога.

7. М атэрыяльная дапамо
га р э к т а р у  а ка з в а е ц ц а  са 
сродкаў ун іверсітэта на агуль- 
н ы х п а д с та в а х  з д а з в о л у  
М ін іс тэ р ств а  а д укац ы і Рэс- 
пуб л ік і Беларусь.

Ш Ш Ш Н 1 М І ІЕ Р С І І Э Т
Выдаецца з 1929 года
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