Міністерство освіти і науки України

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
21 квітня 2009 р.

м. Суми

№268-І

Про внесення змін до наказу № 57-1
від 05.02.2009р. стосовно режиму праці
та часу відпочинку працівників університету

НАКАЗУЮ:
Встановити наступний режим праці та час відпочинку працівників
університету відповідно до розділу 2 колективного договору:
1. Режим праці професорсько-викладацького складу університету здійснюється за
розкладом занять та іспитів і не підлягає табельному обліку.
2. Встановити режим роботи працівників університету, які не належать до
професорсько-викладацького складу, виходячи із 40-годинної нормальної тривалості
робочого тижня, передбаченою ст.50 КЗпП України:
а/ для працівників, які не беруть участі в навчальному процесі та в безпосередньому
його організаційному і господарському забезпеченні, 5-денний робочий тиждень з двома
вихідними днями у суботу та неділю і таким режимом праці:
- початок роботи - о 8год.15хв.;
- обідня перерва - з 12 до 12год.45хв.;
- закінчення роботи - о 17год.
б/ для працівників бібліотеки, деканатів, організаційно-методичного управління,
навчально-допоміжного, чергового персоналу, працівників адміністративно-господарчої
частини (АГЧ) та інших категорій, які визначаються окремими наказами - 6-денний
робочий тиждень з одним вихідним днем у неділю та таким режимом праці:
- початок роботи о 8год.15хв.;
- обідня перерва - з 12 до 12год.45хв.;
закінчення роботи у період з понеділка по п'ятницю включно - о 16год.,
а в суботу - о 13год.15хв.(без перерви на обід).

в/ для двірників і прибиральників навчальних корпусів - 6-денний робочий
тиждень з одним вихідним днем у неділю та таким режимом праці:
- початок роботи - о 6год.;
- обідня перерва - з 10 до 10 год. 30 хв.;
- закінчення роботи у період з понеділка по п'ятницю включно - о 13 год. 30 хв., а в
суботу - об 11год. (без перерви на обід)
У межах 40-годинного робочого тижня в мотивованих випадках за погодженням між
працівником і адміністрацією університету та профкомом може встановлюватися інший
щоденний режим його роботи на семестр згідно розпорядження безпосереднього керівника
підрозділу з наданням копії до відділу кадрів, а за поданням керівника підрозділу - інший
режим роботи для всього підрозділу на підставі наказу по університету із забезпеченням
при цьому роботи підрозділу за 6-денним робочим тижнем.
3. Сторожі корпусів, сторожі відділу охорони та чергові гуртожитків
університету, а також електромеханіки по ліфтах головного корпусу СумДУ
працюють за змінними графіками.
4. Вважати таким, що втратив чинність наказ № 57-1 від 05.02.2009р.
5. Відділу кадрів (Крупіна О.Є.) наказ довести до працівників університету через
керівників відділів, служб та структурних підрозділів.
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