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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ 
МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С.З. ҐЖИЦЬКОГО 

(ЛНУВМБ імені С.З. ҐЖИЦЬКОГО)

НАКАЗ

бо.  І О . t J D Львів №

Про створення робочої комісії по веденню 
колективних переговорів та підготовці 
проекту колективного договору у 2018 році

В зв’язку із закінченням терміну дії колективного договору, укладеного у 
2012 році та повідомленням профспілкового комітету від 24 жовтня 2018 року 
про початок переговорів

НАКАЗУЮ:
1. Розпочати колективні переговори та підготовку проекту колективного 

договору з 1 листопада 2018 року.
2. До складу робочої комісії по веденню колективних переговорів, 

підготовки проекту колдоговору у 2018 році призначити:
від адміністрації університету:

1. Турко І.Б. перший проректор
2. Демків М.І. головний бухгалтер
3. Ковтун А. А начальник відділу кадрів
4. Казимир М.М. проректор АГЧ
5. Кравець В.Ю. юрисконсульт
6. Луцик Л.О. директор бібліотеки 

від профкому( на підставі рішення профкому):
1. Гримак О.Я. голова профкому
2. Бойко Л.В. голва профбюро АГЧ
3. Найда М.І. головний бухгалтер ППО 

працівників ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, член профкому.
4. Музика Л.І. голова профбюро БТФ
5. Падовський А.І. голова профбюро ФВМ
6. Яремко О.В. голова профбюро ФВГЕП

3. Комісії розпочати роботу з 1 листопада 2018 р. і в строк до 
20 листопада 2018 р. підготувати проект колективного договору.



4. Службам та відділам Університету надавати членам комісії інформацію, 
яка необхідна для ведення переговорів та підготовки проекту колективного 
договору.

5. Керівникам структурних підрозділів провести в строк з 01.11.2018 року 
до 10.11.2018 року збори працівників по обговоренню проекту колективного 
договору, пропозиції та зауваження подавати в робочу комісію до 15.11.2018 
року.

6. Проект колективного договору подати на розгляд ректорові університету 
і голові профкому працівників ППО ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького 
до 20 листопада 2018року.

7. Попередній проект колективного договору розмістити на сайті 
університету для ознайомлення і внесення пропозицій.

Ректор В.В. Стибель

“ Погоджено ”
Голова профкому
“ З ' 2018 р.

Гримак О.Я.


