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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Мета укладання колективного договору 
1.1.1. Колективний договір (далі — Договір) укладено з метою регулювання 

виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, посилення соціального захисту 

працівників Чемеровецького медичного фахового коледжу (далі — Коледж), код ЄДРПОУ 

02010942. 

1.1.2. Договір містить зобов’язання сторін, які його уклали, щодо створення умов для 

підвищення ефективності роботи Коледжу, реалізації професійних, трудових і соціально-

економічних прав та інтересів працівників. 

 

1.2. Сторони договору та їх повноваження. 
1.2.1. Договір укладено між Коледжу в особі Директора Шерстюка Петра 

Ярославовича (далі — Роботодавець), котрий діє на підставі Статуту Коледжу, з однієї 

сторони, та органом, уповноваженим на представництво трудового колективу Коледжу, — 

профспілковим комітетом в особі голови первинної профспілкової організації Безверхнього 

Михайла Івановича (далі — Профком), котра діє на підставі Статуту Профспілки працівників  

Чемеровецького медичного фахового коледжу, з другої сторони (далі — Сторони). 

1.2.2. Сторони визнають повноваження одна одної й зобов’язуються дотримуватись 

принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності Сторін, 

взаємної відповідальності, конструктивності та аргументованості при проведенні переговорів 

(консультацій) щодо укладання Договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення 

питань, що є предметом Договору. 

 

1.3. Строк дії договору. 
1.3.1. Договір укладено на 2023-2027 роки. Після закінчення зазначеного строку 

Договір продовжує діяти до укладення нового. Договір набуває чинності з дня його 

прийняття загальними зборами трудового колективу. 

1.3.2. Сторони вступають у переговори з укладання нового Договору не пізніше ніж за 

три місяці до закінчення строку дії Договору. 

1.3.3. Договір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування 

Коледжу .  

1.3.4. У разі реорганізації Коледжу Договір зберігає чинність протягом строку, на 

який його укладено, або може бути переглянутий за згодою Сторін; колективний договір діє 

до моменту укладення нового колективного договору і є обов’язковим до виконання 

правонаступником. 

1.3.5. У разі зміни власника Коледжу чинність Договору зберігається протягом строку 

його дії, але не більше одного року. У цей період Сторони повинні розпочати переговори про 

укладення нового чи зміну або доповнення чинного Договору. Таким чином, чинний Договір 

діє до моменту укладення нового колективного договору і є обов’язковим до виконання 

правонаступником. 

1.3.6. У разі ліквідації Коледжу Договір діє протягом усього строку проведення 

ліквідації. 

 

1.4. Сфера дії Договору. 
1.4.1. Положення Договору поширюються на всіх працівників Коледжу (також на 

осіб, які працюють за сумісництвом) і є обов’язковими як для Роботодавця, так і для 

працівників Коледжу  

1.4.2. Сторони визнають Договір нормативним актом, його норми і положення діють 

безпосередньо і є обов’язковими для виконання Роботодавцем і трудовим колективом. 

Договір укладений у відповідності з чинним законодавством, Генеральною, галузевою, 

регіональною угодами. 

1.4.3. Положення Договору, як і трудові договори, що укладаються з працівниками 

Коледжу, не повинні погіршувати становище працівників порівняно з нормами чинного 
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законодавства. Положення Договору і трудових договорів, що обмежують права і гарантії 

працівників Коледжу порівняно з чинним законодавством, є недійсними. 

1.4.4. Цей договір складений у 3-х примірниках, які зберігаються у кожної із сторін  та 

у органі, який здійснив повідомну реєстрацію договору, і мають рівну юридичну силу. 

Невід’ємною частиною Договору є додатки до нього (Додатки 1–9). 

 

1.5. Порядок внесення змін та доповнень до Договору. 
1.5.1. Зміни та доповнення до Договору вносять за потреби лише за взаємною згодою 

Сторін. 

Зацікавлена Сторона письмово повідомляє іншу Сторону про початок проведення 

переговорів (консультацій) та надсилає свої пропозиції. Друга Сторона  протягом семи днів з 

дня їх отримання розпочинає переговори. 

1.5.2. Після проведення попередніх консультацій і переговорів та досягнення взаємної 

згоди щодо змін і доповнень, рішення про внесення змін та доповнень до Договору 

схвалюється загальними зборами (конференцією) трудового колективу. 

1.5.3. Жодна із Сторін протягом дії Договору не може в односторонньому порядку 

приймати рішення про зміну діючих положень, обов’язків за Договором або призупинити їх 

виконання. 

1.5.4. Зміни і доповнення до колективного договору протягом строку їх дії можуть 

вноситися тільки за взаємною згодою Сторін і підлягають повідомній реєстрації місцевими 

органами державної влади в тому ж порядку, що і первісна реєстрація колективного 

договору. 

 

1.6. Ознайомлення працівників з Договором.  
1.6.1. Після підписання Договору Роботодавець протягом п’яти робочих оприлюднює 

його на  сайті Коледжу.  

1.6.2. Після підписання Договору Роботодавець спільно з Профкомом у триденний 

термін подає його на повідомну реєстрацію. 

1.6.3. У подальшому Роботодавець забезпечує ознайомлення прийнятих працівників 

Коледжу з Договором під підпис. 

1.6.4. Зміни до доповнення до Договору доводяться до відома працівників у порядку 

передбаченому пунктами 1.6.1, 1.6.2., 1.6.3. 

 

2. ВИРОБНИЧІ ВІДНОСИНИ.  

 

2.1. Роботодавець зобов’язується: 
2.1.1. Відповідно до статутних завдань своєчасно та у повному обсязі забезпечувати 

працівників Коледжу матеріально-технічними ресурсами, необхідними для виконання 

працівниками своїх обов’язків, та створювати належні умови праці. Забезпечувати умови 

праці, потрібні для виконання роботи працівниками, обумовленої трудовими договорами, та 

передбачені законодавством про працю і цим Договором. 

2.1.2. Вдосконалювати систему заохочення працівників з метою підвищення 

продуктивності праці, раціонального та ощадливого використання обладнання, матеріальних 

та інших ресурсів. 

2.1.3. Не рідше одного разу на рік підводити підсумки діяльності Коледжу, 

інформувати колектив про фінансовий стан, перспективи розвитку, призначення окремих 

працівників на керівні посади в структурних підрозділах. Звіт про результати фінансово-

господарської діяльності Коледжу оприлюднюється на загальних зборах трудового 

колективу, які згідно статуту Коледжу є вищим колегіальним органом громадського 

самоврядування Коледжу.  

Організацію підготовки і проведення зборів здійснюють директор та профспілковий 

комітет. Загальна чисельність зборів, періодичність скликання, порядок голосування та 

правомірність рішень визначаються Статутом Коледжу.  
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2.1.4. Інформувати Профком не пізніше як за три місяці до впровадження змін 

структури, штатного розпису Коледжу, які можуть призвести до вивільнення працівників. 

Інформувати Профком про внесення змін до статуту Коледжу.  

2.1.5. Згідно чинного законодавства доручити інспектору з  кадрів організовувати 

роботу по підготовці і підвищенню професійної кваліфікації працівників Коледжу .  

2.1.6. Забезпечувати участь педагогічних працівників Коледжу в науково-практичних 

конференціях,  забезпечувати участь у навчанні на тренінгах та різних формах  професійного 

навчання.  

2.1.7. Забезпечити організацію наставництва над молодими спеціалістами, сприяти їх 

адаптації в колективі та професійному зростанню. 

2.1.8. До початку роботи працівника за трудовим договором роз'яснити йому під 

підпис права та обов'язки, а також поінформувати про: 

 умови праці; 

 наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих чинників і 

можливі наслідки їх впливу на стан здоров’я; 

 права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного 

законодавства та цього колективного договору. 

2.1.9. Створити для працівників належні умови праці; забезпечити працівників: 

 персональними комп'ютерами та необхідним для роботи програмним 

забезпеченням; 

 доступом до мережі Інтернет; 

 професійною літературою, 

 періодичними фаховими виданнями, зокрема електронними. 

2.1.10. Інформувати працівників про нові нормативно-правові акти та документи, які 

регулюють трудові відносини, організацію та умови праці; роз'яснювати їх зміст та права і 

обов’язки в сенсі нових вимог. 

 

2.2. Профком зобов’язується: 
2.2.1. Сприяти виконанню працівниками посадових обов’язків, утриманню в 

належному стані робочих місць, обладнання, а також економному використанню витратних 

матеріалів, електроенергії, тощо. 

2.2.2. Сприяти використанню наданого у розпорядження працівників обладнання, 

транспортних засобів та іншого майна лише в інтересах Коледжу . 

2.2.3. Проводити роботу по дотриманню працівниками Коледжу трудової дисципліни 

і підтримувати заходи щодо її зміцнення та створення атмосфери нетерпимості до порушень 

трудової дисципліни. 

2.2.4. Утримуватись від організації масових акцій, страйків під час дії Договору за 

умови виконання Роботодавцем його положень. 

2.2.5. Двічі на рік ( до 10 липня  та до 10 січня   року наступного за звітним) на 

загальних зборах трудового колективу звітувати   про витрачання коштів Профкому згідно із 

затвердженим кошторисом.  

 

2.3. Сторони зобов’язуються: 
2.3.1. Оперативно вживати заходів щодо усунення передумов виникнення 

колективних трудових спорів (конфліктів). У разі їх виникнення прагнути врегулювання 

спору шляхом примирних процедур у порядку, визначеному законодавством, без 

призупинення діяльності Коледжу. Індивідуальні трудові спори вирішувати згідно 

зобов’язань і порядку, затвердженого цим Договором (розділ 9). 

 

 

3. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ 

 

3.1. Роботодавець зобов’язується. 
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3.1.1. Не вимагати від працівників Коледжу виконання робіт, не передбачених 

трудовим договором. Розробити та затвердити для кожної посади, передбаченої штатним 

розписом, посадову (робочу) інструкцію, ознайомити працівників з посадовими (робочими) 

інструкціями.  

У посадовій (робочій) інструкції може бути передбачене виконання одним з 

працівників обов’язків іншого працівника у випадках тимчасової відсутності останнього 

(хвороба, відпустка, відрядження, тощо). При покладанні таких додаткових обов’язків на 

працівника враховувати реальні можливості їх виконання: кваліфікаційні вимоги та 

завантаженість працівника. Оплату виконання додаткових обов’язків провадити відповідно 

до законодавства про працю та цього Договору. 

При внесенні змін до інструкцій дотримуватись наступного порядку дій: 

1. Особа, уповноважена пропонувати зміни до інструкції, подає письмові пропозиції 

інспектору з кадрів. Він оцінює їх доцільність, висловлює свою думку керівнику закладу, за 

необхідності організує розроблення і погодження змін. 

2. Інспектор з кадрів визначає, чи призведуть зміни у інструкції до зміни обов’язків і  

чи призведе це до зміни істотних умов праці. 

3. Якщо зміни до інструкції спричинені змінами в організації виробництва і праці, що 

призвело до зміни істотних умов праці, попередити працівника за два місяці (ч. 3 ст. 32 

КЗпП). 

4. Проект змін робочої інструкції погодити з Профкомом. 

5. Письмово повідомити працівника про майбутні зміни (уточнення) в інструкції. До 

повідомлення додати проект нової інструкції. Повідомлення готувати у двох примірниках: 

один — працівнику, другий залишається в інспектора з кадрів. 

6. На примірнику інспектора з кадрів після ознайомлення з проектом майбутньої 

інструкції фіксує згоду чи незгоду продовжувати роботу з новими обов’язками. 

7. Якщо працівник не погоджується продовжувати роботу в нових умовах, трудовий 

договір припиняється за пунктом 6 статті 36 КЗпП з виплатою вихідної допомоги у розмірі 

середнього місячного заробітку (ст. 44 КЗпП). 

8. Якщо працівник погоджується зі зміною обов’язків, готують наказ, а згоду 

працівника вказують як підставу для видання наказу. Наказ реєструють у журналі реєстрації 

наказів з кадрових питань тривалого строку зберігання. Відтак нова інструкція вводиться в 

дію. 

3.1.2. Визначати кадрову політику за принципом рівності трудових прав всіх громадян 

незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної 

приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання 

та інших обставин, як при прийнятті на роботу, так і під час дії трудових договорів 

працівників. 

3.1.3. Формувати штатний розпис Коледжу з урахуванням вимог чинного 

законодавства. Найменування посад працівників в штатному розписі повинні відповідати 

найменуванням посад у Класифікаторі професій ДК 003-2010. 

  Обсяг річного навчального навантаження складає 720 годин. 

 Дотримуватися норм тривалості роботи, тривалості робочого часу, тривалості 

робочого тижня, встановлених наказом Міністерства праці та соціальної політики України 

від 12 лютого 2007 року N 44 «Про встановлення тривалості роботи та педагогічного 

навантаження для окремих категорій працівників закладів та установ соціального захисту 

населення (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2007 р. за N 

152/13419). 

3.1.4. За бажанням співробітників, які працюють на умовах внутрішнього 

сумісництва, у разі необхідності дозволяти роботу за сумісництвом під час основної 

щорічної відпустки за основним місцем роботи та під час підвищення кваліфікації. 

3.1.5. До прийняття рішення про ліквідацію, злиття, приєднання, поділ, зміну 

власника або зміну організаційно-правової форми закладу проводити консультації з 

Профкомом, крім того, не пізніше як за три місяці до запланованих звільнень працівників з 

вищенаведених причин, інших причин економічного, технологічного, структурного 
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характеру надавати Профкому письмову інформацію про причини наступних звільнень, 

кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, терміни проведення таких 

звільнень. 

При погіршенні фінансового стану та з метою збереження зайнятості працівників, 

розробляти та впроваджувати узгоджені з Профкомом заходи працевлаштування і соціальної 

підтримки працівників.  

3.1.6. У випадках запланованого звільнення працівників у зв’язку із змінами в 

організації виробництва і праці (з підстав, передбачених п. 1 ст. 40 КЗпП) попереджати 

працівників персонально про майбутнє звільнення не пізніше, ніж за два місяці. При цьому 

пропонувати працівнику іншу роботу за відповідною професією чи спеціальністю. 

3.1.7. У разі змін в організації виробництва і праці працівники можуть бути звільнені з 

підстав, передбачених пунктом 1 статті 40 КЗпП України, зокрема, у разі: 

      -     реорганізації Коледжу або його окремих підрозділів; 

 запровадженні нових, вдосконалення існуючих систем організації праці; 

3.1.8. При звільненні з підстав, передбачених пунктом 1 статті 40 КЗпП, а також з 

підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 2 і 6 статті 40 КЗпП, виплачувати 

працівникам вихідну допомогу у розмірі, передбаченим законодавством. 

При звільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці 

враховувати переважне право (та переваги при рівних умовах продуктивності праці і 

кваліфікації) на залишення на роботі, передбачені статтею 42 КЗпП та іншими 

законодавчими актами. 

3.1.9. Здійснювати укладання трудових договорів (контрактів) з працівниками згідно з 

чинним законодавством, нормативними документами, Статутом Коледжу, умовами 

Колективного договору та штатним розписом Коледжу. Контракт складається на 

добровільних засадах на термін від 1 до 5 років і підписується особисто директором та 

працівником. Викладач, який працює в Коледжі, за умови позитивного схвалення звіту про 

виконання умов контракту має переважне право (при однаковій кваліфікації) на укладання 

трудового договору або контракту на новий термін.  

Не застосовувати контрактну форму трудового договору, крім випадків, прямо 

передбачених законодавством України. Не вимагати від працівників виконання роботи, не 

обумовленої трудовим договором 

3.1.10. Звільнення працівників - членів профспілки за ініціативою Роботодавця 

здійснювати виключно за наявності попередньої згоди Профкому в порядку, визначеному 

чинним законодавством.  

3.1.11. Повідомляти працівників про нові нормативно-правові акти та документи, 

якими регулюються трудові відносини, організація і умови праці, роз’яснювати їх зміст, 

права та обов’язки працівників. 

3.1.12. Про зміну істотних умов праці — систем та розмірів оплати праці, пільг, 

режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, 

зміну розрядів й найменування посад тощо — персонально письмово повідомляти 

працівників не пізніше ніж за два місяці. Якщо працівник не згоден на продовження роботи в 

нових умовах, трудовий договір припиняється відповідно до пункту 6 статті 36 Кодексу 

законів про працю України з виплатою вихідної допомоги. 

На період встановлення карантину (або обмежувальних заходів, пов’язаних із 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) Роботодавець може змінювати режим 

роботи без внесення змін до «Правил внутрішнього трудового розпорядку Коледжу (далі - 

ПВТР)  із затвердженням зборами трудового колективу. Інформація про такі зміни повинна 

бути доведена до відома працівників з використанням усіх комунікаційних засобів. 

3.1.13. Строкові трудові договори укладати лише у випадках, коли трудові відносини 

не можуть бути встановлені на невизначений строк, з урахуванням характеру наступної 

роботи або умов її виконання, інтересів працівника, чи в інших випадках, передбачених 

законодавчими актами, в тому числі за бажанням працівника (за бажанням пенсіонерів, 

інвалідів, жінок, які виховують неповнолітніх дітей тощо).  
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3.1.14. Забезпечувати рівні права жінок та чоловіків, здійснювати комплектування 

кадрами і просування працівників по роботі з дотриманням принципу гендерної рівності. 

3.1.15. Своєчасно проводити атестацію працівників, передбачену нормативними 

документами, вирішувати питання заохочення кращих працівників, забезпечувати 

поширення передового досвіду. Організовувати підвищення кваліфікації працівників. 

3.1.16. Не підлягають атестації: 

 працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року; 

 вагітні; 

 особи, які здійснюють догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-

інвалідом, інвалідом дитинства; 

 неповнолітні; 

 особи, які працюють за сумісництвом; 

 працівники, професійні назви яких віднесено до категорій «Найпростіші 

професії» Класифікатора професій ДК 003:2010. 

 

3.1.17. Погоджувати з профкомом рішення та накази, що стосуються соціально-

економічних, культурних, побутових та інших питань, з метою забезпечення соціального 

захисту працівників Коледжу . 

3.1.18. Призначати відповідальних викладачів та студентських груп за додержання 

порядку та збереження матеріальних цінностей у навчальних корпусах, аудиторіях, 

кабінетах, лабораторіях. Запровадити обов'язкове чергування працівників навчально-

допоміжного персоналу, студентів в аудиторіях та інших приміщеннях навчального корпусу 

для підтримання чистоти і порядку під час навчальних занять і на перервах. Для виконання 

цього підготувати необхідні інструкції. В разі відсутності розпорядження відповідальність 

несуть керівники структурних підрозділів Коледжу. 

3.1.19. Розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік проводити у 

травні поточного навчального року головами циклових методичних комісій з обов'язковим 

обговоренням на засіданнях ЦК. Щорічно визначати педагогічне навантаження та 

затверджувати його наказом директора 

 

3.2. Профком зобов’язується. 
3.2.1. Здійснювати громадський контроль за дотриманням трудового законодавства. 

3.2.2. Надавати юридичну допомогу членам профспілки у разі порушення їх трудових 

прав, забезпечити отримання безплатних консультацій з питань умов праці, оплати та 

охорони праці, пенсійного забезпечення і інших питань. 

3.2.3. Сприяти сумлінній і якісній роботі працівників; своєчасному виконанню ними 

наказів, розпоряджень та локальних нормативних актів Роботодавця, зокрема, дотриманню 

Правил внутрішнього трудового розпорядку (ПВТР), вимог нормативних актів з питань 

охорони праці і протипожежної безпеки. 

3.2.4. Погоджувати графіки змінності та надання відпусток, запровадження 

підсумованого обліку робочого часу, надавати, у передбачених законом випадках дозвіл на 

проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо. 

3.2.5. Брати участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та 

затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг, а також у розробці 

правил внутрішнього трудового розпорядку 

3.2.6. Давати згоду на звільнення працівників при скороченні штатів лише після 

використання всіх можливостей для збереження трудових відносин. 

3.2.7. У випадках, передбачених чинним законодавством про працю, розглядати у 

п'ятнадцятиденний термін обґрунтоване письмове подання адміністрації про розрив 

трудового договору з працівником з ініціативи адміністрації. Про рішення у письмовій формі 

повідомляти адміністрацію у триденний термін після його прийняття (ст. 43 КЗпП України). 

3.2.8. Забезпечувати правовий захист звільнених працівників згідно з чинним 

законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на 

роботі відповідно до ст. 42 КЗпП України. Не допускати звільнення за ініціативою 
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адміністрації вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років – 

ч.6 ст. 179 КЗпП України), одиноких матерів за наявності дитини віком до 14 років або 

дитини-інваліда (ст. 184 КЗпП України). 

3.2.9. Сприяти випередженню виникнення трудових конфліктів. 

 

3.3. Сторони домовились:  
3.3.1. Трудовий розпорядок у Коледжі визначати «Правилами внутрішнього трудового 

розпорядку Коледжу, які затверджуються трудовим колективом за поданням Роботодавця і 

Профкому.  

Передбачити у «Правилах внутрішнього трудового розпорядку» обов’язок працівника 

негайно повідомити безпосереднього керівника або відділ кадрів про виникнення обставин, 

що перешкоджають виходу на роботу (з урахуванням наявних можливостей). 

Повідомляти (за можливості — до початку робочого дня) безпосереднього керівника 

або відділ кадрів про причини відсутності на роботі, а про відкриття електронного листка 

непрацездатності — упродовж години після формування медичного висновку письмово, 

засобами телефонного чи електронного зв’язку або іншим доступним способом. Якщо 

працівник не дотримав цієї вимоги, складають акт про відсутність працівника на робочому 

місці. 

Передбачити у «Правилах внутрішнього трудового розпорядку» обов’язок 

працівників – зовнішніх сумісників негайно повідомити роботодавця (відділ кадрів) про 

звільнення з основного місця роботи не пізніше дня звільнення. 

Передбачити у «Правилах внутрішнього трудового розпорядку» обов’язок 

працівників повідомляти відділ кадрів про намір достроково перервати відпустку для 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку не пізніше ніж за сім 

робочих днів до бажаної дати виходу на роботу.  

3.3.2. При скороченні чисельності чи штату працівників переважне право залишення 

на роботі при рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації, крім передбачених 

законодавством, надається у першу чергу членам профспілки, особам передпенсійного віку 

та працівникам, в родинах яких немає інших працівників з самостійним заробітком. 

3.3.3. Співпрацювати при погодженні, складанні, затвердженні правил внутрішнього 

трудового розпорядку, графіків відпусток та в інших випадках, передбачених 

законодавством, коли нормативні акти Роботодавця вимагають погодження Профкому. 

3.3.4. Разом вирішувати питання: 

- запровадження, перегляду та змін форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних 

сіток, схем посадових окладів; 

- умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших 

заохочувальних, компенсаційних виплат; 

- питання робочого часу і часу відпочинку, питання соціального розвитку Коледжу, 

поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників. 

Зміна норм праці та режиму роботи проводяться за погодженням з профспілковим 

комітетом Коледжу і не раніше як за два місяці після повідомлення працівників відповідно 

до наказу Міністерства освіти і науки України від 18.06.2021 №686 «Про затвердження норм 

часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків видів навчальної, методичної, 

інноваційної, наукової, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних і 

науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти». 

3.3.5. У випадку необхідності вносити зміни до переліків працівників, які 

користуються відповідними пільгами, гарантіями та нормами, що регулюються цим 

розділом.  

3.3.6. Під час дії Договору Сторони вправі тимчасово, до внесення змін до Договору, 

вносити зміни до відповідних переліків посад, професій, робіт, які дають право на певні 

пільги, шляхом спільного затвердження Роботодавцем та Профкомом відповідних переліків 

чи змін до них. 
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3.3.7. Запобігати виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), а в разі 

виникнення прагнути їх розв’язання без вступу у колективний трудовий спір та зупинки 

виробничого процесу. 

3.3.8. Забезпечити умови для ефективної роботи Комісії по трудовим спорам (порядок 

роботи і компетенція Комісії – розділ 9. ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ), зокрема 

шляхом делегування своїх представників до її складу, матеріально-технічного забезпечення 

роботи та виконання рішень комісії. 

3.3.9. Сприяти збереженню честі і зростанню іміджу Коледжу. 

 

4. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ І ВІДПОЧИНКУ 

 

4.1. Роботодавець зобов’язується. 

4.1.1. Наказом увести в дію затверджені загальними зборами «Правила внутрішнього 

трудового розпорядку», які встановлюють режим роботи, у тому числі час виходу і 

закінчення щоденної роботи, час початку і закінчення перерви для харчування і відпочинку 

для визначених категорій працівників. 

4.1.2. Забезпечити нормальну тривалість робочого часу - 40 год. на тиждень, 8 год. на 

день. Для педагогічних працівників  тривалість робочого часу встановлюється у 

відповідності  до педагогічного навантаження. 

4.1.2.1. Встановити для працівників Коледжу п’ятиденний робочий тиждень з двома 

вихідними днями (субота, неділя).  

  У Коледжі встановлюється такий час початку, обідньої перерви та закінчення роботи: 

        3 понеділка по четвер: 

Робочий день з 8.00 до 17.15 год; 

Обідня перерва з 12.15 до 13.15год; 

У п’ятницю: 

Робочий день  з 8 .00 до 16 00 год;  

Обідня перерва з 12.15 до 13.15год; 

 Робочий час педагогічних працівників Коледжу  визначається обсягом їх навчальної, 

методичної, інноваційної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, 

передбаченої трудовим договором. Робочий час педагогічних працівників  становить не 

більше 36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу). 

4.1.2.2. Приймаючи управлінські рішення, дотримуватись наступного визначення 

(трактування) робочого часу: - «Робочий час – це час, протягом якого працівник відповідно 

до правил внутрішнього трудового розпорядку і умов трудового договору повинен 

виконувати трудові обов’язки. 

До складу робочого часу педагогічних працівників включається час виконання 

працівником посадових обов’язків – навчальної, методичної, інноваційної, наукової, 

організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних і науково-педагогічних 

працівників закладів фахової передвищої освіти; перебування на виробничих, оперативних, 

інструктивних, інформаційно-довідкових нарадах; підготовча, виховна, методична, 

організаційно-педагогічна та інша робота, передбачена трудовим договором та/або 

посадовою інструкцією. 

4.1.3. Перерви, передбачені між  заняттями, лекціями є робочим часом педагогічного 

працівника 

Для непедагогічних працівників перерви для відпочинку та харчування 

встановлювати через 4 години після початку роботи і становлять 1 годину. 

4.1.4. Окремим категоріям працівників за погодженням з профкомом встановлювати 

підсумований облік робочого часу, роботу працівників регулювати графіками роботи 

(змінності), які погоджувати з профкомом.  

Підсумований облік робочого часу кожного працівника здійснювати за табелем 

виходів на роботу та затвердженим графіком роботи (змінності) за обліковий період. Ці два 

розрахунки (табель і графік) вести для виявлення надурочних годин та годин, 
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відпрацьованих працівниками у вихідні дні або додаткові за графіком дні відпочинку при 

тимчасовій відсутності працівників в інших змінах, для достовірного нарахування їм 

заробітної плати. 

Графіки роботи розміщувати у доступних для працівників місцях (у відділеннях, у 

побутових кімнатах, кімнатах відпочинку). 

Організувати робочий час за 4-змінним графіком роботи для працівників ….(вказати 

підрозділ, наприклад для працівників, котрі чергують у гуртожитку). 

4.1.5. У зв’язку з тим, що для працівників, зазначених у пункті 4.1.4., не може бути 

додержана норма робочого часу на тиждень (40 годин), - для них застосовувати 

підсумований облік робочого часу з обліковим періодом один рік, керуючись умовами та 

порядком застосування, викладеними у «Методичних рекомендаціях щодо застосування 

підсумованого обліку робочого часу» (затверджених наказом Мінпраці України від 

19.04.2006 № 138). 

При складанні графіків змінності враховувати переведення годинників згідно 

постанови КМУ «Про порядок обчислення часу на території України» від 13.05.1996 №509. 

Збільшення чи зменшення тривалості робочої зміни відображати в табелі обліку 

використання робочого часу, оскільки внаслідок переведення годинників фактична 

тривалість нічної зміни: навесні — на годину менша; восени — на годину більша. 

4.1.5.1. Графіки роботи кожного працівника складати з таким розрахунком, щоб за 

обліковий період була додержана розрахункова норма робочого часу. В окремі місяці 

допускаються відхилення від розрахункової норми робочого часу як у більший, так і в 

менший бік. При цьому таке збільшення робочого часу не вважається надурочними 

роботами, а зменшення — не вважається неповним робочим часом (за умови додержання 

сумарної норми робочого часу за календарний рік). 

4.1.6. Напередодні святкових та неробочих днів для працівників Коледжу, крім 

працівників, які працюють на умовах неповного робочого дня, та робота яких не носить 

безперервного характеру; крім працівників віком від 16 до 18 років; крім працівників, 

зайнятих на роботах з шкідливими чи особливими умовами праці – тобто крім усіх, хто має 

скорочений робочий час - скорочувати тривалість роботи на одну годину (тобто працівникам 

із 40-годинним робочим тижнем). 

4.1.7. Надурочні роботи застосовувати лише у виняткових випадках з додержанням 

вимог статей 62–64 КЗпП.  

4.1.8. Регулювати режим виконання навчальної роботи розкладом навчальних занять. 

Визначати обсяг навчальної роботи для кожного викладача з урахуванням кваліфікації 

працівника згідно з чинним законодавством. Забезпечити прозорість розподілу навчального 

навантаження. 

4.1.9. Залучати працівників до роботи в надурочний час тільки як виняток.  

4.1.9.1. Роботодавець зобов’язується не залучати до надурочних робіт вагітних жінок і 

жінок, що мають дітей віком до трьох років. Жінок, які мають дітей віком від трьох до 

чотирнадцяти років або дитину-інваліда, залучати до надурочних робіт лише за їх згодою.  

4.1.9.2. Залучати інвалідів до надурочних робіт лише за їх згодою і за умови, що це не 

суперечить медичним рекомендаціям. 

 

4.2. Відрядження. 

4.2.1. За час відряджень Роботодавець зберігає за працівниками середній заробіток за 

робочі дні за графіком основної роботи працівників. 

4.2..2. Педагогічні працівники Коледжу зобов’язані підвищувати  кваліфікацію 

кожного року  у відповідності із Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників затверджених Постановою КМУ №800 від 21.08.2019 року. 

Працівникам, які направляються для підвищення кваліфікації з відривом від роботи: 

- зберігається середня заробітна плата як за місцем основної роботи, так і на роботі за 

сумісництвом; 

- оплачується  вартість проїзду працівника до місця навчання і назад; 
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- виплачуються добові (сумарно не більше 1 місяця) за кожний день перебування в 

дорозі в розмірі, встановленому законодавством для службових відряджень; 

- відшкодовуються витрати, пов’язаних з наймом житлового приміщення у порядку, 

встановленому законодавством для службових відряджень. 

Середня заробітна плата обраховується згідно постанови КМУ від 08.02.1995 №100.  

4.2.3. У разі направлення працівника у відрядження для виконання робіт у вихідний, 

святковий або неробочий день (з підстав, визначених ст. 71 КЗпП) Роботодавець компенсує 

таку роботу подвійною оплатою або наданням іншого дня відпочинку у порядку, 

визначеному Правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

 

 

 

4.3. Відпустки. 

4.3.1.Усім категоріям працівників Коледжу надається щорічна основна відпустка 

тривалістю 24 календарних дні ( для працівників у віці до 18 років - 31 календарний день; 

для інвалідів І - ІІ групи - 30 календарних днів; для інвалідів ІІІ групи - 26 календарних  

днів). 

Відпустки педагогічним та науково-педагогічним працівникам надавати згідно 

постанови КМУ «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки 

тривалістю до 56 календарних днів керівним, працівникам закладів та установ освіти, 

навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, 

науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам» (від 14.04.1997 р. № 346) 

тривалістю до 56 календарних днів.   

Надавати відпустку (або її частину) педагогічним працівникам протягом навчального 

року у зв'язку з необхідністю санаторно-курортного лікування (пункт 2 Порядку, 

затвердженого  постановою КМУ від 14 квітня 1997 р. № 346). 

4.3..2. Надавати щорічні відпустки працівникам згідно з графіками, які 

затверджуються за погодженням з Профкомом не пізніше 5 січня поточного року. Під час 

складання графіків враховують інтереси і можливості Коледжу, особисті інтереси 

працівників для їх відпочинку.  

Інтереси працівників, які відповідно до статті 10 Закону України «Про відпустки» 

можуть використовувати щорічні відпустки у зручний для них час (особи віком до 18 років; 

інваліди; жінки перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї; жінки, які 

мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда; одинокі матері (батьки), які 

виховують дитину без батька (матері); опікуни, піклувальники або інші самотні особи, які 

фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків; 

дружини (чоловіки) військовослужбовців; ветерани праці та особи, які мають особливі 

трудові заслуги перед Батьківщиною; ветерани війни, а також особи, на яких поширюється 

чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; інші 

випадки, передбачені законодавством), Роботодавець враховує під час складання графіків 

відпусток у порядку, визначеному «Правилами внутрішнього трудового розпорядку» 

Коледжу. 

4.3.3 Надавати також: 

4.3.3.1. Щорічні додаткові відпустки працівникам, які постійно зайняті (не менше 50% 

робочого часу) на роботах із шкідливими і важкими умовами праці (за результатами атестації 

робочих місць за умовами праці) та за особливий характер праці (без атестації робочих 

місць) посади і професії яких передбачені постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в 

яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами 

праці та за особливий характер праці» від 17.11.1997 №1290 — тривалістю, визначеною в 

(Додатку 1).  

Щорічні додаткові  відпустки за бажанням працівника можуть надаватись одночасно з 

щорічною основною відпусткою або окремо. 
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4.3.3.2. Усім працівникам, які згідно посадових інструкцій постійно працюють (не 

менше 4 год. при 8-годинному робочому дні) на персональних електронно-обчислювальних 

машинах, до яких належить і персональний комп’ютер, - щорічну додаткову відпустку за 

особливий характер праці тривалістю до 4-х календарних днів. Ненадання відпустки 

вказаного виду кваліфікується як порушення законодавства про працю. (Додаток 2 ). 

 4.3.4. Тривалість додаткових щорічних відпусток установлюється згідно з Додатками 

до цього договору і нормами чинного законодавства, - тривалість щорічної додаткової 

відпустки конкретного працівника розраховується пропорційно кількості відпрацьованих 

днів, у які він був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше половини 

тривалості робочого часу, встановленого для даної категорії працівників (тобто виключаючи 

періоди хвороби, відпусток без збереження оплати праці, відряджень, у тому числі для 

навчання на курсах підвищення кваліфікації). 

4.3.5. За бажанням керівних працівників, педагогічних, науково-педагогічних 

працівників, інших працівників частина щорічної основної відпустки замінюється грошовою 

компенсацією за можливості забезпечення їх у відповідний період роботою. При цьому 

тривалість наданої працівникові щорічної основної відпустки не повинна бути менша ніж 24 

календарних дні. 

У разі звільнення керівних працівників, педагогічних, науково-педагогічних 

працівників їм виплачується грошова компенсація за всі не використані ними дні щорічної 

основної відпустки. 

У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових і науково-педагогічних 

працівників, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація 

виплачується за не використані ними дні щорічної основної відпустки з розрахунку повної її 

тривалості, а особам, які до звільнення пропрацювали менш як 10 місяців, - пропорційно до 

відпрацьованого ними часу (з розрахунку тривалості щорічної основної відпустки за кожний 

відпрацьований місяць 5,6; 4,2 і 2,8 календарних дня за тривалості щорічної основної 

відпустки відповідно 56, 42 і 28 календарних днів). 

4.3.6. При підготовці графіка відпусток враховувати, що забороняється ненадання 

щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх 

протягом робочого року працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за 

роботу з шкідливими і важкими умовами або з особливим характером роботи. 

4.3.7. Надавати працівникам додаткову оплачувану соціальну відпустку тривалістю 10 

календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 КЗпП), за наявності 

усіх необхідних документів, що підтверджують один із статусів: жінці, яка працює і має двох 

або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері 

інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з 

дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх  без матері (у тому числі у разі тривалого 

перебування матері в лікувальному  закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або 

інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків  

За наявності  декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не 

може перевищувати 17 календарних днів. 

4.3.8. Під "необхідними документами", передбаченими в пункті 4.1.20.7. цього 

колективного договору, слід розуміти надання працівником, разом із заявою про надання 

додаткової соціальної відпустки, - копії свідоцтва про народження дитини, у необхідних 

випадках і копії документів, що підтверджують встановлення опіки або піклування над 

дитиною, а також копії документів, що підтверджують статус одинокої матері (до одиноких 

матерів прирівнюються і вдови, що мають дітей; в цьому випадку треба до заяви про надання 

додаткової соціальної відпустки додати і копію свідоцтва про смерть чоловіка).  

Розлучена жінка, яка виховує сама дитину (без батька), для отримання такої відпустки 

має надати копію свідоцтва про народження дитини, копію свідоцтва про розірвання шлюбу 

та документ, який підтверджував би те, що батько не бере участі у вихованні дитини. Таким 

документом може бути: рішення суду про позбавлення відповідача батьківських прав, 

рішення органів опіки та піклування або суду щодо участі батька у вихованні дитини, ухвала 

суду або постанова слідчого про розшук відповідача у справі за позовом про стягнення 
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аліментів, тощо. Крім того, підтвердженням відсутності участі батька у вихованні дитини 

може бути акт, складений соціально-побутовою комісією, створеною первинною 

профспілковою організацією, чи будь-якою іншою комісією, утвореною на підприємстві, в 

установі, організації, а також довідка зі школи про те, що батько не бере участі у вихованні 

дитини (не спілкується з вчителями, не забирає дитину додому, не бере участі в батьківських 

зборах) тощо. 

4.3.9. Надавати працівникам додаткову відпустку із збереженням заробітної плати 

тривалістю 14 календарних днів на рік - учасникам бойових дій, інвалідам війни (за їх 

бажанням в обов’язковому порядку також надається відпустка без збереження заробітної 

плати тривалістю до 14 календарних днів щорічно, як і іншим учасникам війни). 

4.3.10. Надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 16 календарних днів 

працівникам, які постраждали у результаті Чорнобильської катастрофи і які віднесені до І 

або ІІ категорії. 

4.3.11. Надавати працівникам додатковий день відпочинку у разі здачі крові і її 

компонентів. Підставою для надання цих пільг є довідка, видана донорові по місцю здачі 

крові. Цей день може бути використаний впродовж року з дня здачі крові або її компонентів. 

4..3.12. Надавати додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням - працівникам, 

які  успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з 

вечірньою та заочною формами навчання; працівникам, які навчаються без відриву від 

виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки. 

4.3.13. Надавати працівникам інші види відпусток встановленої тривалості, що 

передбачені чинним законодавством. 

4..3.14. Дотримуватись наступного порядку оформлення відпусток: у графіку 

відпусток може визначатися лише місяць початку використання відпустки. У такому випадку 

працівники зобов'язані подавати адміністрації заяви про надання ним щорічної відпустки не 

пізніше, ніж за 2 тижні до його початку Якщо працівник не надав заяви з вказаною датою 

початку відпустки, роботодавець зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату 

початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну. 

Повідомлення може бути оформлено як окремим документом, що складається в довільній 

формі, так і у вигляді підпису працівника на наказі про надання відпустки, виданому не 

пізніше ніж за два тижні. 

У разі порушення роботодавцем правила повідомлення про конкретну дату відпустки 

працівник має право вимагати (а роботодавець зобов’язаний задовольнити таку вимогу) 

перенесення відпустки на інший період.  

Якщо в графіку відпусток зазначається конкретна дата початку відпусток (у тому 

числі додаткових, соціальних і інших), згідно заяв працівників при формуванні графіка – 

інших додаткових заяв писати не потрібно. Роботодавець лише повідомляє працівника про 

дату початку відпустки і видає наказ. Якщо відпустку не заплановано заздалегідь або її 

просить нещодавно прийнятий працівник, він має написати заяву. 

Якщо працівник відмовляється надати заяву про надання щорічної та додаткової 

відпусток, роботодавець має інформувати працівника щодо права на відпочинок й обов’язок 

брати участь у складанні графіка. Після виконання таких дій роботодавець може визначити у 

графіку період відпустки працівника, враховуючи тільки інтереси виробництва, а перед цим 

скласти акт про відмову працівника визначити період щорічної відпустки та ознайомлення з 

графіком відпусток. 

4.3.15. Без згоди працівника не допускати поділ щорічної відпустки на частини та 

відкликання з щорічної відпустки.  

На прохання працівника щорічну відпустку може бути поділено на частини будь-якої 

тривалості, але основна безперервна її частина має становити не менше 14 календарних днів. 

Черговість частин не має значення, тобто працівник за бажанням та погодженням з 

роботодавцем може взяти частину відпустки меншої тривалості, ніж 14 днів, а потім через 

деякий час взяти відпустку від 14 днів, і навпаки. Кількість розділених частин відпустки 

законодавством не обмежується. Невикористану частину щорічної відпустки має бути 
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надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після 

закінчення робочого року, за який надається відпустка. 

Педагогічним і науково-педагогічним працівникам невикористана частина щорічної 

основної відпустки, за умови її поділу, повинна бути надана, як правило, у період літніх 

канікул, а в окремих випадках, передбачених колективним договором, – в інший 

канікулярний період 

4.3.16. За сімейними обставинами і з інших поважних причин надавати працівникам 

короткочасні відпустки без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою з 

працівником.  

Час відпустки без збереження заробітної плати, передбачений Законом України "Про 

відпустки" та цим колективним договором, не враховується в стаж роботи, що дає право на 

додаткову відпустку за особливий характер роботи. 

4.3.17. Відпустку без збереження заробітної плати за угодою між працівником та 

адміністрацією надавати сумарною тривалістю до 15 календарних днів на рік (стаття 26 

Закону України «Про відпустки») 

4.3.18.  Відпустку без збереження заробітної плати надавати працівникові в 

обов'язковому порядку (стаття 25 Закону про відпустки) у наступних ситуаціях:  

- матері або батьку, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі тривалого 

перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей віком до 15 років або 

дитину-інваліда, - тривалістю до 14 календарних днів щорічно;  

- чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, - тривалістю до 14 

календарних днів;  

- матері або іншим особам, якщо дитина потребує домашнього догляду, - тривалістю, 

визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного 

віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), - не більш як 

до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію 

"дитина-інвалід підгрупи А" - до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку; 

- матері або іншій особі, зазначеній у частині третій статті 18 Закону про відпустки, 

для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину;  

- учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - тривалістю до 14 календарних днів 

щорічно; 

- особам, які мають особливі трудові заслуги та які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною, статус яких встановлений відповідно до Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - тривалістю до 21 календарного дня 

щорічно; 

- пенсіонерам за віком та інвалідам III групи - тривалістю до 30 календарних днів 

щорічно;  

- інвалідам I та II груп - тривалістю до 60 календарних днів щорічно;  

- особам, які одружуються, - тривалістю до 10 календарних днів;  

- працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), 

батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер - тривалістю до 7 

календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; 

інших рідних - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для 

проїзду до місця поховання та назад;  

- працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за 

висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, - тривалістю, 

визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів;  

- працівникам для завершення санаторно-курортного лікування - тривалістю, 

визначеною у медичному висновку;  

- працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, - тривалістю 

15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження 

навчального закладу та назад;  
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- працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом 

або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від 

виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, - 

тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або 

закладу науки і назад;  

- сумісникам - на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи;  

- ветеранам праці - тривалістю до 14 календарних днів щорічно;  

- працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та 

додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них грошову компенсацію, - 

тривалістю до 24 календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до настання 

шестимісячного терміну безперервної роботи;  

- працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, 

розташованих в іншій місцевості, - тривалістю 12 календарних днів без урахування часу, 

необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі. 

За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для 

супроводження кожної дитини;  

- працівникам на період проведення антитерористичної операції у відповідному 

населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не 

більш як сім календарних днів після прийняття рішення про припинення антитерористичної 

операції. 

- працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом 

четвертого року навчання надається за їх бажанням один вільний від роботи день на тиждень 

без збереження заробітної плати.  

4.3.19.Відпустку без збереження оплати праці, що надається в обов’язковому порядку, 

можна використати лише протягом відповідного календарного року. Перенесення на інший 

період чи використання за минулі роки, а також поділ її на частини не передбачено. 

Відпустку без збереження оплати праці, що надається за угодою сторін, може бути 

надано частинами. 

4.3.20. Якщо працівник захворів під час щорічної відпустки – після одужання та 

надання лікарняного листка у перший робочий день - відпустка подовжується чи 

переноситься згідно заяви цього працівника, котрий повинен повідомити про своє 

захворювання у перший день непрацездатності.  

 

4.4. Зобов’язання Профкому: 

4.4.1. Здійснювати громадський контроль за дотриманням Роботодавцем норм 

робочого часу та часу відпочинку, запровадженням змін до режиму роботи, залученням 

працівників до роботи у вихідні, святкові або неробочі дні та до надурочних робіт. 

4.4.2. Надавати працівникам безкоштовну правову допомогу та консультації з чинного 

трудового законодавства. У разі порушення їх трудових прав представляти та відстоювати 

права працівників у відносинах з Роботодавцем. 

4.4.3. Рекомендувати працівникам без дозволу адміністрації не знаходитися в 

приміщеннях Коледжу в неробочий час із причин, не пов’язаних з роботою, а також не 

запрошувати туди сторонніх осіб. 

 

5.ОПЛАТА ПРАЦІ 

 

5.1. Роботодавець зобов’язується.  
5.1.1. Здійснювати заходи щодо удосконалення організації оплати праці, посилення її 

ролі у мотивації праці, забезпечення стабільного зростання трудових доходів працівників. 

Забезпечувати щорічне підвищення рівня середньої заробітної плати не менше розміру, 

передбаченого генеральною та галузевою угодами. 

У період дії Договору постійно упорядковувати діючі норми праці, системи 

матеріального заохочення. 

5.1.2. Встановити наступну структуру заробітної плати: 
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5.1.2.1. Основна заробітна плата - винагороди за виконану роботу відповідно до 

встановлених норм праці за тарифними ставками, відрядними розцінками та посадовими 

окладами - посадові оклади, оклади, тарифні ставки. 

5.1.2.2. Додаткова заробітна плата — винагорода за працю понад установлені 

норми, за трудові успіхи, за особливі умови праці, виплати стимулюючого характеру.  

Це надбавки та доплати до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) за: 

суміщення професій (посад); розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт; 

виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника; роботу у важких і шкідливих 

умовах праці; інтенсивність праці; роботу в нічний час; класність водіям транспортних 

засобів; високі досягнення в праці; виконання особливо важливої роботи на певний термін; 

науковий ступінь; статус заслуженого; доплата до розміру мінімальної заробітної плати 

(МЗП); премії та доплати, у тому числі за вислугу років, що мають систематичний характер; 

оплата роботи в надурочний час і у святкові та неробочі дні; індексація заробітної плати 

працівників. 

Це оплата за невідпрацьований час: суми грошових компенсацій у разі 

невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток та додаткових відпусток 

працівникам, які мають дітей; оплата додаткових відпусток (понад тривалість, передбачену 

законодавством), наданих відповідно до колективного договору; оплата додаткових 

відпусток у зв'язку з навчанням; оплата додаткових відпусток, що надаються відповідно до 

Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи"; суми заробітної плати, що зберігаються за основним місцем 

роботи працівників, за час їхнього навчання з відривом від виробництва в системі 

підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів; оплата працівникам-донорам днів 

обстеження, здавання крові та відпочинку або днів, приєднаних за бажанням працівника до 

щорічної відпустки; оплата простоїв не з вини працівника. 

5.1.2.3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати — виплати у формі премії за 

підсумками роботи за рік, одноразові заохочення до ювілейних та пам’ятних дат; матеріальна 

допомога на оздоровлення. 

5.1.2.4. Не включаються до фонду оплати праці: виплати, що здійснюються за 

рахунок коштів фондів державного соціального страхування (у т.ч. оплата перших 5 днів 

тимчасової непрацездатності за рахунок коштів Коледжу); внески згідно з договорами 

добровільного медичного та пенсійного страхування працівників і членів їхніх сімей; 

одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію, згідно з колективним договором; 

суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору; суми, нараховані працівникам 

за час затримки розрахунку при звільненні; витрати на відрядження: добові, вартість проїзду, 

витрати на наймання житла; вартість виданого спецодягу та інших засобів індивідуального 

захисту, мийних та знешкоджувальних засобі; витрати на підготовку та перепідготовку 

кадрів. 

5.1.3. Здійснювати оплату праці працівників згідно з даним колективним Договором 

відповідно до єдиної тарифної сітки (ЄТС) згідно постанови КМУ від 20.01.2021 р. № 29 

“Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 

бюджетної сфери”  та постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298, дотримуючись гарантій, 

встановлених чинним законодавством, на підставі законів і інших нормативно-правових 

актів України, генеральної, регіональної і галузевої угод.  

5.1.3.1. Забезпечити підвищення заробітної плати науково-педагогічних працівників 

згідно Постанови КМУ “Про підвищення посадових окладів науково-педагогічних 

працівників” від 23.01.2019 р. № 36. 

5.1.3.2. Забезпечити виплату педагогічним та науково-педагогічним працівникам 

доплати і надбавки згідно «Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та 

науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти», затвердженого 

постановою КМУ від 31.01.2001 р. № 78: 

 за стаж (педагогічний) – 10% (3 роки), 20% (20 років) та 30% (30 років);  

 за науковий ступінь – кандидат наук 15%, доктор наук 25%;  
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5.1.3.3. Розмір заробітної плати за повністю виконану місячну (годинну) норму праці 

не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. 

При обчисленні розміру заробітної плати для забезпечення її мінімального розміру не 

враховують: 

доплати:  

- за роботу в шкідливих, важких, особливо шкідливих та особливо важких умовах 

праці (тільки ті, що у розмірі до 12% — на основі атестації робочих місць і оцінки умов 

праці); 

- за використання в роботі дезінфікуючих засобів;  

- за роботу в нічний та надурочний час; 

премії до святкових (ст. 73 КЗпП) і ювілейних дат (ювілеями вважаються 50-річчя і 

подальші річниці народження з проміжком у 10 років); 

 Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, 

менша законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, Роботодавець 

проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати. Доплату виплачують щомісяця 

одночасно із заробітною платою. 

У разі роботи на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні 

працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальну заробітну плату 

виплачують пропорційно до виконаної норми праці. 

5.1.4. Оплату праці працівників здійснювати в першочерговому порядку, всі інші 

платежі здійснювати після виконання зобов'язань щодо оплати праці. У разі виникнення 

заборгованості з оплати праці працівників складати графік повного погашення такої 

заборгованості та погоджувати його із Профспілкою.  

На період існування заборгованості, заробітна плата керівника Коледжу і його 

заступників виплачується одночасно з виплатою заробітної плати всім іншим категоріям 

працівників та у розмірах, пропорційних до розміру їх виплат.  

5.1.5. Одночасно з виплатою місячних тарифних ставок і посадових окладів 

працівників може проводитись преміювання відповідно до «Положення про преміювання» та 

«Положення про виплату грошової винагороди педагогічним працівникам ЧМФК» 

( положення додаток 3, 4) та встановлюватися доплати і надбавки за роботу у нічний час та 

святкові дні.  

5.1.6. Виплачувати допомогу на оздоровлення педагогічним працівникам у розмірі  

посадового окладу ( відповідно до педагогічного навантаження) під час надання основної 

щорічної відпустки згідно ст. 57 Закону України "Про освіту". 

5.1.7. Надавати іншим категоріям працівників Коледжу матеріальну допомогу в тому 

числі на оздоровлення в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік (відповідно до 

навантаження) у разі наявності коштів. 

5.1.8. Компенсувати працівникам втрату частини заробітної плати у зв'язку із 

порушенням строків (термінів) її виплати (відповідно до ст. 34 Закону України "Про оплату 

праці" (від 24.03.1995  №108/95) , Закону України «Про компенсацію громадянам втрати 

частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати» (від 19.10.2000 №2050) і 

постанови Кабінету Міністрів України "Про компенсацію громадянам втрати частини 

прибутків у зв'язку з порушенням термінів їх виплати" №159 від 21.02.2001) та індексувати 

заробітну плату працівників відповідно до порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України. 

5.1.9. Виплачувати заробітну плату  перераховуючи  на зарплатні карткові рахунки : 

аванс до 15 числа кожного місяця, кінцевий рахунок до 30 числа поточного місяця. 

5.1.10. При укладанні трудового договору доводити до відома працівника розмір, 

порядок та строки виплати заробітної плати, а також умови, відповідно до яких провадяться 

утримання із заробітної плати. 

5.1.11. При кожній виплаті зарплати повідомляти кожному працівнику про загальну 

суму зарплати з розшифровкою за видами оплат, розмір і підставу утримання із зарплати 

суми, що належить до виплати; за наявності - суму заборгованості із заробітної плати, що 
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належить до виплати. Відомості про оплату праці працівників Коледжу надавати третім 

особам лише у випадках, прямо передбачених законодавством. 

5.1.12. Виплату заробітної плати за час щорічної відпустки проводити не пізніше ніж 

за 3 робочі дні до початку відпустки.  

У разі необхідності отримання відпустки (або її частини) у стислі терміни у зв'язку із 

сімейними обставинами, станом здоров'я тощо, за письмовою заявою працівника заробітна 

плата за час відпустки може бути виплачена в терміни, визначені між працівником та 

роботодавцем. 

5.1.13. Оплачувати у подвійному розмірі роботу у святкові, неробочі та вихідні дні 

(якщо вона не компенсується іншим часом відпочинку), а також надурочну робота (у т. ч. 

при підсумованому обліку робочого часу). 

5.1.14. Роботу в умовах неповного робочого часу оплачувати пропорційно до 

відпрацьованого часу для працівників з посадовими окладами (тарифними ставками) або 

залежно від виробітку для робітників з відрядною системою оплати праці. Робота в умовах 

неповного робочого часу для працівників з тарифною системою оплати праці оплачується 

відповідно до критеріїв, що встановлюються під час запровадження такої системи оплати 

праці. 

5.1.15. Забезпечити проведення індексації заробітної плати згідно Порядку 

проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078, а також інших актів законодавства. 

5.1.16. У випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів відповідно до 

актів законодавства, а також за рішеннями Роботодавця, погодженими з Профкомом, як у 

розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній 

заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при 

обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на 

коефіцієнт їх підвищення.  

Виходячи з відкоригованої таким чином заробітної плати у розрахунковому періоді, 

визначається середньоденний (годинний) заробіток. У випадках, коли підвищення тарифних 

ставок і окладів відбулось у періоді, протягом якого за працівником зберігався середній 

заробіток, за цим заробітком здійснюються нарахування тільки в частині, що стосується днів 

збереження середньої заробітної плати з дня підвищення тарифних ставок (окладів). 

У разі зміни тарифної ставки (посадового окладу) працівникові у зв'язку з 

присвоєнням вищого розряду, переведенням на іншу вище оплачувану роботу (посаду) тощо 

таке коригування середньої заробітної плати не провадиться 

5.1.176.1. Коригування середнього заробітку не провадиться у випадках: 

 зміни посадового окладу (тарифної ставки) працівникові у зв'язку з 

присвоєнням йому вищого розряду або переведенням на іншу вище оплачувану 

роботу (посаду); 

 підвищення посадового окладу (тарифної ставки) лише одному працівникові 

чи окремій категорії працівників; 

 зниження розмірів посадових окладів (тарифних ставок)  

5.1.17. Допомогу по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах 

застрахованим особам виплачувати у найближчий строк виплати заробітної плати (за першу 

або за другу половину місяця) після дня, коли призначили допомогу та після того, як 

отримано фінансування від Фонду соціального страхування. 

5.1.18.Здійснювати доплату прибиральникам службових приміщень у розмірі 10% від 

посадового окладу за використання в роботі дезінфікуючих засобів при прибиранні туалетів. 

 

5.2. Профком зобов'язується: 
5.2.1. Розробляти і надавати роботодавцю пропозиції щодо удосконалення системи 

оплати праці, підвищення розміру заробітної плати. 

5.2.2. Здійснювати громадський контроль за додержанням адміністрацією трудового 

законодавства, законодавства про оплату праці, за своєчасною виплатою заробітної плати та 
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норм цього Договору з питань оплати праці, вживати заходів щодо недопущення порушень 

та їх усунення. 

5.2.3. Оперативно розглядати всі звернення членів Профспілки та Роботодавця з 

питань оплати праці й доходів працівників та в установленому порядку вирішувати порушені 

питання. 

5.2.4. Надавати членам Профспілки безкоштовні консультації з питань оплати праці. 

5.2.5. З метою стимулювання сумлінного та якісного виконання працівниками 

Коледжу посадових обов’язків, ініціативного й творчого підходу до вирішення поставлених 

завдань, забезпечення належного рівня трудової та виконавської дисципліни як засіб 

матеріального заохочення працівників Профком може нагороджувати грамотами, 

преміювати: 

 з нагоди загальнодержавних і професійних свят; 

 з нагоди річниць створення Коледжу ;  

 з нагоди особистих ювілейних дат працівників (дні народження ); 

 за участь у заходах з підвищення безпеки праці. 

 

5.3. Сторони погодили: 
5.3.1. Спільно визначати та затверджувати умови оплати праці працівників. 

5.3.2. Повідомляти працівників про запровадження нових або зміну діючих умов праці 

в бік погіршення завчасно, але не пізніше, як за два місяці до їх запровадження або зміни. 

5.3.3. Своєчасно проводити уточнення розміру заробітної плати працівників у зв’язку 

із присвоєнням їм ученого ступеня, почесного звання, тощо. 

 

 6. ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

6.1Роботодавець зобов’язується: 
6.1.1. Забезпечити виконання вимог Кодексу Законів про працю України, Закону 

України «Про охорону праці», постанови КМУ від 1 серпня 1992 р. N 442 «Про Порядок 

проведення атестації робочих місць за умовами праці», наказу Міністерства соціальної 

політики України від 29.11.2018 р. № 1804 (зареєстрованого у Мін'юсті України 27.12.2018 

р. за № 1494/32946) «Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при 

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» та інших 

нормативно-правових актів з питань охорони праці, а також право працівників на безпечні та 

нешкідливі умови праці, пільги та компенсації, соціальний захист у разі ушкодження їхнього 

здоров’я. 

6.1.2. Щорічно, у відповідності до вимог ст. 19 Закону України «Про охорону праці» 

забезпечувати витрати на охорону праці з урахуванням фінансових можливостей Коледжу. 

Виділяти кошти на виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених 

нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня 

охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного 

захворювання, аваріям і пожежам (далі — Комплексні заходи з охорони праці; додаток 5). 

6.1.3. Створити на робочих місцях в кожному структурному підрозділі умови праці 

відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог 

законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. 

Забезпечити функціонування системи управління охороною праці. 

6.1.4. Забезпечувати дотримання прав працівників з охорони праці, гарантованих 

законодавством, у тому числі безпечні та нешкідливі умови праці на робочих місцях, безпеку 

обладнання, наявність засобів захисту, відповідність санітарно-побутових умов вимогам 

нормативних актів з охорони праці. 

6.1.5. Організовувати проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень 

умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестації 

робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і 

терміни, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживати заходів з метою 

усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів. 
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6.1.6. Під час укладання трудового договору проінформувати працівників під 

розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про 

права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до 

законодавства і колективного договору. 

Не пропонувати працівникові роботу, яка за медичним висновком протипоказана 

йому за станом здоров’я. 

6.1.7. До виконання робіт, пов’язаних із підвищеною небезпекою та таких, що 

потребують професійного добору, допускати осіб за наявності висновку психофізіологічної 

експертизи. 

6.1.8.Направляти осіб, зайнятих на важких роботах зі шкідливими чи небезпечними 

умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, на обов'язкові попередні (під 

час прийняття на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди 

відповідно до "Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій", що 

затверджений Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 р. № 246. 

Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час проходження медичного 

огляду (ст. 10 Закону України "Про охорону праці"). 

6.1.9. Організовувати розробку і затвердження положень, інструкцій, інших 

нормативних актів з охорони праці, що діють у межах Коледжу та встановлюють правила 

виконання робіт і поведінки працівників на території училища, згідно з вимогами державних, 

міжгалузевих та галузевих нормативних актів про охорону праці, зокрема з вимогами наказу 

МОН від 26.12.2017 № 1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і 

закладах освіти» (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2018 р. за N 

100/31552).  

Ззабезпечувати безкоштовно працівників нормативними актами з охорони праці. 

6.1.10. Забезпечувати безумовне виконання законодавчих норм щодо умов та безпеки 

праці жінок Коледжу, працівників з інвалідністю. 

6.1.11. Забезпечувати своєчасну розробку і виконання в повному обсязі комплексних 

заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого 

травматизму, професійним захворюванням, аваріям. 

6.1.12.  Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування" забезпечити страхування працівників Коледжу у зв'язку з тимчасовою втратою 

працездатності, від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. 

6.1.13. Працівникам або їхнім представникам забезпечувати доступ до інформації та 

документів, що містять результати атестації робочих місць, заплановані профілактичні 

заходи, результати розслідування, обліку та аналізу нещасних випадків і професійних 

захворювань і звіти з цих питань, а також до повідомлень, подань та приписів органів 

державного нагляду за охороною праці 

6.1.14. Забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання 

засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та 

колективного договору. Працівників загальних професій забезпечувати ЗІЗ згідно «Норм 

безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального 

захисту», затверджених наказом Держгірпромнагляду від 16.04.2009 № 62. Працівників усіх 

інших професій та посад безоплатно забезпечувати ЗІЗ з урахуванням специфічних умов 

праці. 

У разі дострокового зносу засобів індивідуально захисту не з вини працівника 

замінювати їх за рахунок коштів Коледжу (ст. 8 Закону України "Про охорону праці"). 

Компенсувати протягом 30 днів витрати працівникам на придбання засобів 

індивідуального захисту, які підтверджено документально (касовий або товарний чеки), 

якщо внаслідок несвоєчасного забезпечення працівник був змушений придбати їх за власні 

кошти. 
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6.1.15. Забезпечувати безоплатно працівників, які працюють на роботах, пов’язаних із 

забрудненнями, миючими та знешкоджувальними засобами (додаток 6). 

6.1.16. За кошти коледжу забезпечити фінансування та організувати проведення 

попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) 

медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, також роботах із шкідливими чи 

небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного  

обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. 

6.1.17. Забезпечити працівникові, який потерпів від нещасного випадку на 

виробництві (або сім'ї потерпілого), відшкодування згідно з чинним законодавством. 

Порушення правил охорони праці працівником, яке спричинило нещасний випадок або 

професійне захворювання, не звільняє адміністрацію від виконання зобов'язань перед 

потерпілим. 

6.1.18. Підтримувати належний санітарний стан території, навчальних аудиторій, 

лабораторій, житлових кімнат у гуртожитках та інших приміщеннях училища. 

6.1.19. Передбачати у кошторисі Коледжу витрат на охорону праці у розмірі в розмірі 

не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік, але з урахуванням 

фінансових можливостей підприємства, установи, організації (згідно з ст. 19 Закону України 

"Про охорону праці"). 

6.1.20. За порушення Закону України "Про охорону праці" притягати винних 

працівників до відповідальності згідно з чинним законодавством. 

 

6.2. Профком зобов’язується: 
6.2.1. Сприяти адміністрації у виконанні у повному обсязі комплексних заходів щодо 

охорони праці відповідно до вимог Закону України "Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності". 

6.2.2. Спільно з керівниками структурних підрозділів училища та фахівцями служби 

охорони праці забезпечити контроль виконання вимог нормативно - правових документів з 

охорони праці під час навчально-виховного процесу. 

6.2.3. Сприяти дотриманню працівниками вимог нормативно-правових актів з 

охорони праці, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими 

засобами виробництва, користування засобами колективного та індивідуального захисту. 

6.2.4. Затвердити склад комісії та склад представників профспілки з питань охорони 

праці. Провести навчання активу. 

6.2.5. Перевіряти виконання громадськими керівниками пропозицій громадських 

інспекторів, комісій представників профспілки з питань охорони праці, домагатись їх 

максимальної реалізації. 

6.2.6. Контролювати витрати на охорону праці згідно з кошторисом училища . 

6.2.7. Брати участь у розслідуванні нещасних випадків. Вимагати від адміністрації 

усунення причин, що призводять до нещасних випадків, виконання профілактичних заходів, 

визначених в актах розслідування.  

6.2.8. Виносити на розгляд зборів, конференцій, засідань профкому питання стану 

умов і охорони праці 

 

6.3. Зобов'язання працівників 

6.3.1. Працівники Коледжу зобов'язані: 

 знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, вміти 

користуватися засобами колективного та індивідуального захисту; 

 дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я 

оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування 

на території училища; 

 періодично проходити навчання та перевірку знань з охорони праці; 

 терміново повідомляти свого безпосереднього керівника та керівництво 

училища про виникнення ситуації, яка загрожує життю та здоров'ю людей. 
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Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених 

вимог. 

 

7.ГАРАНТІЇ, ПІЛЬГИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ ПРАЦІВНИКАМ 

7.1. Роботодавець зобов’язується: 
7.1.1.Виплачувати допомогу на оздоровлення педагогічним працівникам у розмірі  

посадового окладу ( відповідно до педагогічного навантаження) під час надання основної 

щорічної відпустки згідно ст. 57 Закону України "Про освіту". 

7.1.2. Надавати іншим категоріям працівників Коледжу матеріальну допомогу в тому 

числі на оздоровлення в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік (відповідно до 

навантаження) у разі наявності коштів.(ст. 57 Закону України “Про освіту”, постанова КМУ 

від 7.02.2001р. №134). 

7.1.3. Надавати працівникам коледжу допомогу у зв’язку із тимчасовою 

непрацездатністю за перші 5 днів хвороби за рахунок Коштів коледжу, наступні – за рахунок 

коштів фонду соціального страхування.  

7.1.4. При виході працівника на пенсію  за віком ( з одночасним звільненням з роботи) 

виплачувати йому одноразову допомогу у розмірі посадового окладу за рахунок власних 

коштів Коледжу.  

7.1.5. Працівникам Коледжу надаються такі додаткові (не передбачені 

законодавством) пільги: 

- надавати можливість жінкам, які мають дітей до віком до 15 років, а також багатодіт-

ним матерям, матерям, які мають дитину-інваліда, використовувати щорічну відпустку в літ-

ній період (травень-вересень); 

- надавати можливість отримувати щорічну відпустку в один і той самий період 

подружжям, які працюють в установі; 

- надавати відпустки працівникам, які перебувають на диспансерному обліку, в 

зручний для них час (за погодженням з роботодавцем).  

7.1.6. Надавати працівникам додатково оплачувану відпустку наступної тривалості у 

зв’язку з наступними обставинами за заявами працівників: 

- в перший день навчального року – батькам (опікунам), діти яких ідуть до першого 

класу – 1 день; 

- працівникам Коледжу, які мають дітей-учнів випускних класів середніх 

загальноосвітніх навчальних закладів, у день свята «Останній дзвінок» - 1 день; 

- при народженні дитини - батькові - 1 день. 

7.1.6.1. На додаткові оплачувані відпустки, надані працівникові згідно п.7.1.6, не 

поширюються норми законодавства щодо неврахування у їх тривалості святкових днів, ці 

відпустки не продовжують у разі хвороби працівника, та не виплачують компенсацію при 

звільненні. 

7.1.6.2. Завчасно, але не пізніше ніж за 1 календарний місяць до дня досягнення 

працівником встановленого законодавством пенсійного віку, письмово повідомити його про 

виникнення у нього права на пенсію. 

Сприяти у наданні (одержанні) працівниками документів, необхідних для 

призначення пенсії. 

У 10-денний термін з дня одержання від працівника письмової заяви оформити всі 

необхідні документи і направити їх до органу, що призначає пенсію, за місцезнаходженням 

підприємства або видати документи працівнику для самостійного звернення до відповідного 

органу за місцем проживання (реєстрації). 

7.2. Профком зобов'язується: 
7.2.1. Здійснювати контроль за роботою комісії із соціального страхування відповідно 

до Положення про комісію із соціального страхування закладу. 

7.2.2. Організовувати придбання подарунків до новорічних свят, квитків на новорічні 

вистави за рахунок коштів профспілкового бюджету. 

7.2.3. Організовувати надання матеріальної допомоги  працівникам, які знаходяться в 

скрутному матеріальному становищі та у разі настання складної життєвої ситуації; 



23 

організовувати  вшанування ювілярів з нагоди 50, 60, 70 – річчя, які відпрацювали в закладі 

не менше 10 років; вшанування працівників, які відпрацювали в Коледжу не менше 20 років 

та у випадку звільнення з роботи в зв’язку з виходом на пенсію.  

7.2.4. Організувати проведення культурно-масових, спортивних і оздоровчих заходів 

для працівників установи та членів їх сімей. 

7.2.5. Залучати молодих спеціалістів до роботи в Профспілці з урахуванням морально-

етичних, лідерських характеристик працівників. 

7.2.6. Організовувати ознайомлення членів трудового колективу з новаціями в 

законодавстві, новими нормативно-правовими актами з питань соціального та пенсійного 

забезпечення, надання консультативної допомоги з цих питань. 

 

8. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФКОМУ 

 

8.1. Роботодавець зобов’язується: 
8.1.1. Гарантувати свободу і невтручання в діяльність профспілкової організації, ради 

трудового колективу та інших представницьких організацій, гарантувати можливість 

проведення у неробочий час загальних зборів трудового колективу, профспілкових зборів чи 

конференцій. 

8.1.2. Безоплатно надавати Профкому для роботи приміщення (каб. №__) з усім 

необхідним обладнанням, зв’язком (тел. №_______), опаленням, освітленням, прибиранням, 

транспортом, охороною для забезпечення його діяльності, а також приміщення для 

проведення профспілкових заходів тощо. 

8.1.3. За заявами працівників, які є членами Профспілки, щомісяця безоплатно 

перераховувати на рахунок профспілкової організації профспілкові внески із заробітної 

плати працівників у термін відповідно до цього колективного договору чи окремого 

договору угоди в строки, визначені цим договором для виплати заробітної плати. 

Роботодавець не має права затримувати перерахування зазначених внесків. 

8.1.4. Працівникам, членам Профкому, надавати вільний від роботи час із 

збереженням середньої заробітної плати для виконання їх повноважень та громадських 

обов`язків в інтересах трудового колективу, а також для участі в роботі виборних 

профспілкових органів не менше двох годин на тиждень із збереженням середнього 

заробітку, а саме: 

голові профспілкової організації 4 години на тиждень; 

членам профкому - 2 години на тиждень; 

профгрупоргам - 1 годину в тиждень. 

Вільний від роботи час надається керівником структурного підрозділу на підставі 

службової записки голови профспілкової організації, в якій уточнюється день і час 

виконання обов’язків, згідно рішень профспілкового комітету (з урахуванням плану роботи 

Профкому). Ці години дозволяється підсумовувати для використання їх у разі профспілкових 

потреб. 

А також працівникам - членам Профкому оплачувати відпустки для профспілкового 

навчання загальною тривалістю до 6 календарних днів на рік.  

Для участі у переговорах і консультаціях членів профкому з адміністрацією, час 

роботи визначається спільно сторонами, виходячи з регламенту проведення відповідних 

заходів. 

8.1.5. Членам Профкому надавати час для участі в якості делегатів у конференціях, що 

скликаються Профспілкою, а також для роботи у засіданнях виборних органів Профспілки 

будь-якого рівня із збереженням їх середнього заробітку. 

8.1.6. Не допускати застосовування дисциплінарних стягнень до працівників Коледжу, 

обраних до складу Профкому, вищих виборних органів Профспілки, без попередньої згоди 

цих органів. 

8.1.7. Не допускати звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які обиралися до 

складу виборних органів первинної профспілкової організації, протягом одного року після 

закінчення терміну, на який вони обиралися, крім випадків, передбачених статтею 41 Закону 
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України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», без попередньої згоди 

Профкому та вищого виборного органу Профспілки. 

8.1.8. Надавати попереднє місце роботи або за згодою іншу рівноцінну роботу 

(посаду) працівникам, які звільнялись у зв’язку з переходом на виборну посаду у профспілці, 

після закінчення виконання їх повноважень. 

8.1.9. Забезпечувати членам Профкому та представникам інших виборних органів 

профспілки вищого рівня можливість безперешкодно відвідувати та оглядати робочі місця, 

ознайомлюватися з документами, що стосуються трудових прав та інтересів працівників. 

8.1.10. Завчасно, не пізніше як за три місяці до впровадження, інформувати Профком 

про зміну структури, штатного розпису Коледжу, які можуть призвести до вивільнення 

працівників. Інформувати Профком про внесення змін до статуту Коледжу . 

8.1.11. Надавати безоплатно Профкому всю потрібну інформацію з питань, що є 

предметом цього договору; в тижневий термін надавати на запит Профкому і вищих 

організацій профспілки працівників охорони здоров'я України інформацію стосовно умов і 

оплати праці працівників, соціально-економічного розвитку Коледжу і виконання 

колективних договорів і угод. Забезпечити участь представників Профкому у виробничих 

нарадах, засіданнях тощо. 

 

8.2. Профком зобов'язується: 
8.2.1. Ознайомлювати трудовий колектив із інформацією, одержаною від Роботодавця 

і власника Коледжу з питань, пов'язаних з працею і соціально-економічним розвитком 

трудового колективу Коледжу  

8.2.2. Брати участь у контролі виконання колективного договору, звітувати про його 

виконання на загальних зборах трудового колективу, звертатися з вимогою до відповідних 

органів про притягнення до відповідальності посадових  осіб за невиконання умов 

колективного договору. 

8.2.3. Разом з Роботодавцем вирішувати питання запровадження, перегляду та змін 

норм праці. 

8.2.4. Разом з Роботодавцем вирішувати питання оплати праці працівників закладу, 

форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов 

запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, 

компенсаційних виплат. 

8.2.5. Разом з роботодавцем вирішувати питання робочого часу і часу відпочинку, 

погоджувати графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку 

робочого часу, надавати дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо. 

8.2.6. Разом з роботодавцем вирішувати питання соціального розвитку закладу, 

поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників. 

8.2.7. Брати участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку. 

8.2.8. Представляти інтереси працівників за їх дорученням при розгляді трудових 

індивідуальних спорів та у колективному трудовому спорі, сприяти його вирішенню. 

8.2.9. Надавати згоду або відмовляти у дачі згоди на розірвання трудового договору з 

ініціативи роботодавця з працівником, який є членом діючої в Коледжу профспілки, у 

випадках, передбачених законом. 

8.2.10. Брати участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і 

аварій, роботі комісії з питань охорони праці. 

8.2.11. Здійснювати громадський контроль за виконанням роботодавцем 

законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням в Коледжу безпечних та 

нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, вимагати усунення виявлених недоліків. 

8.2.12. Представляти інтереси застрахованих осіб у комісії із соціального страхування, 

перевіряти організацію медичного обслуговування працівників та членів їх сімей. 

8.2.13. Разом з Роботодавцем за необхідності здійснювати облік громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, брати участь у розподілі у встановленому 

законодавством порядку жилої площі, яка надається Коледжу у розпорядження. 
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8.3. Члени профкому Коледжу, обкому профспілки працівників охорони здоров’я 

України та федерацій профспілок, а також повноважні представники цих органів 

мають право:  
8.3.1. Безперешкодно відвідувати та оглядати робочі місця членів профспілки. 

8.3.2. Вимагати і одержувати від Роботодавця, іншої посадової особи Коледжу 

документи, відомості та пояснення, що стосуються умов праці, виконання колективного 

договору, додержання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників 

Коледжу .  

8.3.3. Розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території Коледжу в 

доступних для працівників місцях. 

8.3.4. Перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування, 

використання коштів для соціальних і культурних заходів.  

8.3.5. Проводити профспілкові збори (конференції), збори трудового колективу в 

приміщеннях Коледжу . 

 

9. ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ 

 

Роботодавець і Профком зобов’язуються дотримуватись наступного порядку 

вирішення індивідуальних чи колективних трудових спорів. 

 

9.1. Індивідуальні трудові спори.  
9.1.1. Якщо у працівника виникають проблеми, пов'язані з роботою, вони повинні 

вирішуватися у наступному порядку: 

- працівник звертається з питанням безпосередньо до керівника структурного під-

розділу; 

- керівник структурного підрозділу повинен дати відповідь працівнику протягом 

трьох робочих днів з моменту, коли йому стало відомо про проблему; 

- якщо проблему не вирішено на цьому рівні, працівник звертається до 

профспілкового комітету Коледжу ; 

- профспілковий комітет протягом п'яти днів спільно з представником адміністрації, 

до якого звернувся працівник, проводять розгляд проблеми і повідомляє про своє рішення. 

При виникненні трудового спору і недосягнення згоди між працівником та 

адміністрацією Коледжу чи керівником структурного підрозділу, спір вирішується Комісією 

по розгляду індивідуальних трудових спорів (положення – додаток 7) відповідно до 

Положення про комісію. 

9.1.2. Комісія по розгляду індивідуальних трудових спорів (КТС) є первинним 

органом з розгляду індивідуальних трудових спорів у Коледжу . Вона обирається загальними 

зборами колективу Коледжу , до її складу входять голова комісії, його заступник, секретар та 

члени комісії. 

9.1.3. Працівник має право звернутися до КТС у трьохмісячний строк з дня, коли він 

дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права. Спір розглядається комісією 

у присутності працівника або іншої особи за його дорученням протягом 10 днів з дня 

подання заяви. У разі незгоди з рішенням комісії працівник чи роботодавець можуть 

оскаржити його до суду протягом десяти днів. 

9.1.4. Рішення комісії з трудових спорів є обов'язковим для виконання сторонами 

спору у триденний термін по закінченні 10 днів, передбачених на його оскарження. 

9.1.5. Працівник може вирішити індивідуальний трудовий спір у відповідності до 

вимог законодавства, у т. ч. звернувшись до суду. 

9.1.6. У разі виникнення трудового спору між Роботодавцем та працівником - членом 

профспілки, щодо звільнення працівника з ініціативи адміністрації, представник 

адміністрації повинен звернутися до профспілкового комітету за згодою на звільнення. 

Профспілковий комітет протягом 15 днів проводить розгляд питання і повідомляє 

роботодавця у письмовій формі про згоду або незгоду на звільнення працівника. 
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Адміністрація має право розірвати трудовий договір з працівником не пізніше, як через один 

місяць із дня одержання згоди профспілкового комітету. 

 

9.2. Колективні трудові спори. 
9.2.1. Колективний трудовий спір (конфлікт) — це розбіжності, що виникли між 

сторонами соціально-трудових відносин, щодо: 

- встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та 

виробничого побуту; 

- укладання чи зміни колективного договору, угоди; 

- виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 

- невиконання вимог законодавства про працю.  

9.2.2. Вимоги працівників Коледжу формуються і затверджуються загальними 

зборами (конференцією) трудового колективу або шляхом збору підписів і вважаються 

чинними за наявності не менше половини підписів членів трудового колективу Коледжу чи 

окремого структурного підрозділу. Разом із висуненням вимог збори (конференція) 

визначають орган (профком) чи особу, які будуть представляти їх інтереси. 

9.2.3. Роботодавець зобов'язаний розглянути вимоги працівників або профспілки та 

повідомити їх про своє рішення в триденний строк із дня одержання вимог. Якщо 

задоволення вимог виходить за межі компетенції Роботодавця, у нього виникає зобов'язання 

надіслати такі вимоги в триденний строк із дня одержання власнику чи до відповідного 

вищого органу управління, який має право прийняти рішення, і невідкладно письмово 

повідомити про це представників працівників (профспілки). 

Строк розгляду вимог найманих працівників кожною інстанцією не має перевищувати 

3 дні. 

Загальний строк розгляду вимог і прийняття рішення  не повинен перевищувати 30 

днів із дня одержання цих вимог роботодавцем. 

9.2.4. Ненадання Роботодавцем відповіді на вимоги працівників або профспілки в 

строки, установлені законодавством, є підставою для прийняття рішення про виникнення 

колективного трудового спору. 

9.2.5. Про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) орган, який 

представляє інтереси працівників, зобов'язаний у триденний строк письмово поінформувати 

Роботодавця, місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування за 

місцезнаходженням Коледжу та відділення Національної служби посередництва й 

примирення. 

Колективні трудові спори вирішуються за допомогою примирювальних процедур, які 

охоплюють розгляд його примирювальною комісією і (або) трудовим арбітражем. У 

примирювальних процедурах можуть брати участь незалежні посередники і Національна 

служба посередництва і примирення.  

 

10. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ І НЕВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРУ 

 

10.1. Сторони зобов'язуються:  
10.1.1. Забезпечити здійснення контролю за виконанням договору робочою комісією 

представників сторін, яка вела переговори з його укладення, в узгодженому нею порядку. 

Результати перевірки виконання зобов'язань договору оформлювати відповідним 

актом (Додаток 8), який доводити до відома сторін договору. 

10.1.2. Надавати повноважним представникам сторін наявну інформацію та 

документи, необхідні для здійснення контролю за виконанням договору. 

10.1.3. Розглядати підсумки виконання колдоговору (висновки робочої комісії та звіти 

перших осіб сторін, що підписали договір) на загальних зборах (конференції) трудового 

колективу за рік у лютому-березні наступного року. У разі несвоєчасного виконання 
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зобов'язань колективного договору, аналізувати причини та вживати термінові заходи щодо 

забезпечення їх реалізації.  

10.1.4. Кваліфікувати як невиконання колдоговору будь-які перешкоди нормальній 

роботі членів комісії по контролю за виконанням колдоговору, відмову від подання 

письмового звіту або надання фактів, що не відповідають дійсності.  

10.1.5. Призупиняти рішення сторін, що прийняті з порушенням колективного 

договору, галузевої, регіональної угод або чинного законодавства, з моменту отримання 

роботодавцем обґрунтованої постанови Профкому або з моменту отримання Профкомом 

обґрунтованого звернення Роботодавця. 

10.1.6. У разі виникнення спірних питань щодо застосування окремих норм цього 

договору спільно надавати відповідні роз’яснення (при необхідності оформлювати їх 

документально - наказом, спільним рішенням тощо). 

10.1.7. У разі, якщо між сторонами цього колективного договору виникли розбіжності 

щодо тлумачення положень колективного договору, які неможливо вирішити шляхом 

безпосередніх переговорів між сторонами, такі розбіжності вирішуються в порядку, 

визначеному Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)». У разі, якщо спір щодо тлумачення положень колективної угоди, 

колективного договору неможливо вирішити в порядку, визначеному Законом України «Про 

порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» або одна із сторін ухиляється 

від участі у вирішенні такого колективного трудового спору (конфлікту), інша сторона 

(сторони) колективної угоди можуть звернутись за вирішенням цього спору до суду. 

10.2. Відповідальність за порушення і невиконання колективного договору. 

10.2.1. Особи, з вини котрих порушено чи не виконано зобов’язання щодо 

колективного договору, несуть відповідальність згідно із чинним законодавством. При цьому 

для притягнення осіб, які представляють адміністрацію або профспілки, з вини яких 

порушено або не виконано зобов’язання за колективним договором, до адміністративної чи 

фінансової відповідальності, Профком або Роботодавець направляє відповідну інформацію 

до підрозділу Міністерства соціальної політики України. 

До дисциплінарної відповідальності як посадових осіб, так і працівників, може бути 

притягнуто лише на підставі перевірки, під час якої порушник має надати письмові 

пояснення. 

10.2.2. Особи, котрі представляють Роботодавця чи Профком і винні в ненаданні 

інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за 

виконанням колективного договору, несуть відповідальність згідно із чинним 

законодавством. 
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Додаток  1 

 

ПЕРЕЛІК 

виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, 

зайнятість працівників на роботах яких дає право на щорічну додаткову  відпустку  

 

Підстава : постанова Кабінету Міністрів  України від 17.11.1997 р. №1290; наказ 

Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства праці та соціальної політики України 

від 31.12.1997 р. №383/55.  

 

№ 

п/п 

Посада Кількість 

днів 

відпустки 

1. Двірник 4 

2. Слюсар-сантехнік 4 

3. Кухар 4 
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Додаток  2  

 

ПЕРЕЛІК 

посад  працівників,  які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних 

машинах, надається додаткова відпустка за особливий характер праці   

 

Підстава : постанова Кабінету Міністрів  України від 17.11.1997 р. №1290  

№ 

п/п 

Посада Кількість 

днів 

відпустки 

1 Інспектор з кадрів 4 

2. Секретар друкарка 4 

3. Інженер-електронік 4 

4. Провідний спеціаліст 4 

5. Адміністратор ЄДЕБО 4 

6. Завідувач бібліотекою 4 

7. Бібліотекар 4 

8. Медична сестра 4 

9. Лаборант 4 

10. Архіваріус 4 

11. Діловод 4 

12. Інженер з охорони праці  4 

13. Юрисконсульт 4 

14 Головний бухгалтер 4 

15 Бухгалтер 4 

16 Фахівець з публічних закупівель  4 
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Додаток 3 

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

 

                                                                                      

       

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕМЕРОВЕЦЬКОГО МЕДИЧНОГО 

ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ 

 

 

 

                                         

                                                                                

                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

Педагогічною радою коледжу 

                                                     протокол №17 від 07.06.2021р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чемерівці 

2021р 

Введено в дію 

наказом директора 

07.06.2021р.  № 91   
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Положення про преміювання працівників Чемеровецького медичного фахового коледжу / 

Шерстюк П.Я., Похно С.В., Чайковська Г.А., Цибульська О.В.- Чемерівці: ЧМФК, 2021, 9 ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКЛАДАЧІ: 

- Шерстюк П.Я. – кандидат медичних наук, викладач-методист, викладач вищої 

кваліфікаційної категорії, директор коледжу; 

- Похно С.В. – викладач-методист, викладач вищої кваліфікаційної категорії,  

заступник директора з навчальної роботи. 

- Чайковська Г.А. – головний бухгалтер коледжу; 

- Цибульська О.В. – юрисконсульт коледжу 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про преміювання працівників Чемеровецького медичного фахового 

коледжу (далі - Положення) розроблене відповідно до Закону України «Про освіту», «Про 

фахову передвищу освіту» «Про оплату праці», галузевої угоди між Міністерством охорони 

здоров’я України та ЦК профспілки працівників охорони здоров’я України, Статуту, 

колективного договору. 

1.2. Преміювання педагогічного, адміністративного та господарського персоналу 

Чемеровецького медичного фахового коледжу (далі - Коледж) здійснюється з метою 

стимулювання високопрофесійного і своєчасного виконання ними службових обов’язків, 

підвищення ефективності, якості праці, а також зміцнення трудової дисципліни. 

Встановлення розміру премії та її виплата здійснюються в залежності від специфіки 

роботи і особистого трудового внеску кожного працівника. 

1.3. Положення передбачає порядок матеріального стимулювання працівників за 

творчу активність і ініціативу в реалізації покладених на них обов'язків, сумлінне, якісне та 

своєчасне виконання завдань та доручень, високу результативність у роботі, плідну працю, 

вагомий внесок у справу навчання та виховання підростаючого покоління, небайдуже 

ставлення до рейтингу навчального закладу, показників його діяльності. 

1.4. Преміювання працівників здійснюється за рахунок економії фонду заробітної 

плати, яка може створюватися за рахунок наявних вакансій, тимчасової непрацездатності, 

відпусток без збереження заробітної плати. 

1.5. Преміювання працівників коледжу здійснюється в межах кошторисних 

призначень, передбачених на оплату праці за рахунок коштів загального та спеціального 

фондів бюджету, за умови відсутності заборгованості з соціальних виплат та комунальних 

платежів. 

1.6. Кошти, які спрямовуються на преміювання, можуть бути використані на 

преміювання працівників за підсумками роботи за місяць, квартал, рік, а також до святкових 

та ювілейних дат. 

1.7. Дане Положення поширюється на всіх працівників Коледжу. 

1.8. Облік і контроль за використанням коштів, передбачених для оплати праці, в тому 

числі преміювання працівників здійснює головний бухгалтер коледжу. 

 

2. ВИДИ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ТА ПРЕМІЮВАННЯ 

ПРАЦІВНИКІВ КОЛЕДЖУ 

 

2.1. Матеріальне стимулювання працівників коледжу включає: 

а) підвищення місячних посадових окладів в межах схем посадових окладів для 

відповідних посад. 

Згідно з п.2 ст.57 Закону України «Про освіту» держава забезпечує встановлення 

посадових окладів (ставок заробітної плати) науково-педагогічним, педагогічним та ін. 

категоріям працівників навчальних закладів на основі Єдиної тарифної сітки. Посадові 

оклади педагогічним працівникам визначаються відповідно до Схем тарифних розрядів 

посад, затверджених наказом №557. Підвищення посадових окладів педагогічним 

працівникам проводиться за наявності умов, визначених у пп. 24-30 Інструкції №102 «Про 

порядок обчислення заробітної плати працівників освіти». Відповідно до п.34 цієї Інструкції 

в результаті підвищення утворюються нові ставки (посадові оклади). Отриманий таким 

чином посадовий оклад (ставка заробітної плати) вноситься до тарифікаційного списку 

навчального закладу.  

б) доплати працівникам: 

- у розмірі до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника: 

- за суміщення професій (посад); 

- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт; 
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- у розмірі до 40 відсотків погодинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в 

нічний час, якщо вищий розмір не встановлено законодавством за кожну годину роботи з 10 

години вечора до 6 години ранку; 

в) виплату працівникам: 

- за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання);  

- за складність, напруженість у роботі (Граничний розмір зазначених надбавок для 

одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. У разі 

несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової 

дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються).  

- педагогічним працівникам за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового 

окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи відповідно до статті 

57 Закону України «Про освіту»; 

г) преміювання працівників при виході на пенсію;  

д) преміювання працівників до професійного свята: 

- педагогічним працівникам у розмірі, відповідно до педагогічного навантаження; 

- іншим працівникам відповідно до тарифної ставки; 

- в розмірах до одного місячного посадового окладу або середньомісячної зарплати при 

наявності економії фонду оплати праці; 

е) виплату допомоги на оздоровлення: 

- педагогічним працівникам у розмірі, відповідно до педагогічного навантаження, при 

наданні щорічної відпустки; 

- іншим працівникам у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) 

при наданні щорічної відпустки, при наявності економії фонду оплати праці. 

 

3. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗАХОДІВ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ 

ПРАЦІВНИКІВ 

 

3.1. Перегляд посадових окладів в межах схем посадових окладів здійснюється при 

розробці штатного розпису на рік або виконання відповідної постанови Кабінету Міністрів 

України. 

3.2. Персональні надбавки до посадових окладів за високі показники у праці, за 

складність та напруженість в роботі можуть встановлюються на місяць, квартал, рік. Уразі 

несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової 

дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються. 

3.3. Персональні надбавки до посадових окладів за виконання особливо важливої 

роботи (на термін її виконання) встановлюються при доведені до працівника конкретного 

доручення виконати особливо важливу роботу. 

 

4. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕМІЮВАННЯ 

 

4.1. Бездоганне виконання службових обов'язків, передбачених посадовою 

інструкцією, професійна сумлінна праця, якість роботи. 

4.2. Безумовне виконання правил внутрішньою трудового розпорядку, наказів 

директора коледжу, висока виконавська дисципліна, відсутність обґрунтованих зауважень. 

4.3. Досягнення в роботі чи суспільній діяльності, які призвели до зростання рейтингу 

навчального закладу на селищному, районному та обласному рівнях. 

4.4. Ініціативність у діяльності та результативність у роботі. 

 

5. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ПРЕМІЙ 

 

5.1. Преміювання працівників Коледжу проводиться за підсумками роботи за місяць, 

квартал, півріччя, рік. 

5.2. Сума премії, яка може бути нарахована працівнику, максимальними розмірами не 
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обмежується. 

5.3. Розмір премій може встановлюватись як у відсотках до посадового окладу, так і в 

грошовому виразі, що визначається від фактично існуючої економії фонду заробітної плати. 

5.4.  Премія виплачується в повному розмірі працівникам, які пропрацювали в коледжі 

весь календарний рік. Працівникам, які працюють менше року премія виплачується 

пропорційно відпрацьованому часу. 

5.5.  Оформлення матеріалів про преміювання працівників коледжу проводить 

преміальна комісія призначена директором коледжу, яка згідно з існуючим Положенням 

розробляє проект наказу про преміювання.  

Премії включаються в середню заробітну плату в порядку встановленому чинним 

законодавством.  

Премії затверджуються директором при погоджені з профспілковим комітетом 

коледжу.  

5.6. Преміювання окремих категорій працівників здійснюється за нижчепереліченими 

критеріями: 

- Директору: 

Висока якість виконання посадових обов’язків відповідно до контракту, ефективна 

організація навчального процесу, високий професіоналізм та ефективність праці, щільний 

графік роботи, дотримання виконавчої та трудової дисципліни. Ініціативність, активність, 

внесення пропозицій та їх впровадження, своєчасна та якісна підготовка коледжу до нового 

навчального року; систематична робота щодо зміцнення та покращення матеріально-

технічної бази коледжу; створення належних умов щодо забезпечення охорони життя та 

здоров’я співробітників та здобувачів освіти; виконання особливо важливої роботи із 

впровадження в навчальний процес новітніх технологій. За результатами якісної здачі звітів 

про фінансово-господарську діяльність коледжу.  

- Заступнику директора з навчальної роботи, заступнику директора з 

виховної роботи, завідувачам відділень, завідувачу навчально-

виробничою практикою: 

Висока якість виконання посадових обов’язків відповідно контракту, організація 

освітнього процесу, високий професіоналізм та ефективність праці, щільний графік роботи, 

дотримання виконавчої та трудової дисципліни. Ініціативність, активність, внесення 

пропозицій та їх впровадження, належний контроль за виконанням планів по організації 

освітнього процесу, активну участь у забезпеченні якісного практичного навчання здобувачів 

освіти; підготовка та успішне проведення ліцензійної та акредитаційної експертизи 

спеціальностей; підготовка та видання навчально-методичних видань; організація науково-

практичних конференцій, олімпіад; проведення культурно- масових та спортивних заходів; 

успішне практичне втілення інноваційних навчальних, виховних, а також впровадження 

інноваційних технологій у навчальний процес; проведення інших заходів, які поліпшують 

процес навчальної, практичної, культурно-виховної підготовки здобувачів освіти, створення 

належних умов щодо виконання навчальних програм, якісний та дієвий контроль за освітнім 

процесом, якістю знань, умінь, навичок здобувачів освіти; 

- Методисту коледжу: 

Високий професіоналізм та ефективність праці, щільний графік роботи, дотримання 

виконавчої та трудової дисципліни. Ініціативність, активність, внесення пропозицій та їх 

впровадження. Розробка та впровадження інноваційних методів навчання і методичних 

матеріалів. Планування, організація та проведення теоретичних конференцій, методичних 

семінарів, підвищення педагогічної майстерності з актуальних проблем, методика навчання і 

виховання здобувачів освітив, наукової організації навчального процесу. Систематизація та 

пропаганда новин педагогічної і методичної літератури, навчальних посібників, рефератів та 

статей з питань навчальної і виховної роботи. 

- Викладачам: 

Чітке, якісне, в повному обсязі виконання навчальних планів, забезпечення високої 

якості знань здобувачів освіти, ініціативність, творчість, апробацію та впровадження 
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авторських програм, нових експериментальних або нетрадиційних методів навчання в 

роботі. Якісне виконання навчальних програм, проведення науково-дослідної роботи, 

видавництво навчальних посібників та методичних рекомендацій, дотримання правил 

внутрішнього розпорядку, своєчасну і якісну методичну роботу; активна участь у проведенні 

профорієнтаційної роботи. 

- Керівнику художньої самодіяльності, керівникам гуртків: 

Високий професіоналізм, сумлінне, якісне та своєчасне виконання завдань та доручень, 

високу результативність у роботі, плідну працю, вагомий внесок у навчання та виховання 

підростаючого покоління. 

- Головному бухгалтеру, бухгалтерам: 

Якісне в повному обсязі виконання посадових обов'язків, поліпшення організації праці, 

професіоналізм та високу продуктивність праці, дотримання виконавчої та трудової 

дисципліни, забезпечення ефективного використання фінансових та матеріальних ресурсів 

коледжу. Забезпечення ефективного функціонування бухгалтерії коледжу; ведення 

бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності коледжу і технології 

оброблення облікових даних; забезпечення складання на основі даних бухгалтерського 

обліку фінансової звітності коледжу підписання її та подання в установлені строки до 

відповідних органів; забезпечення перерахування податків та зборів, передбачених 

законодавством, проведення розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних 

зобов’язань; відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-283 від 

12.04.2012р. преміювання разом із працівниками бухгалтерських, планово-фінансових та 

кадрових служб за результатами зданих бухгалтерських звітів, за відсутності заборгованості 

з оплати праці, стипендії та комунальних платежів. 

-  Фахівцям: завідувачу бібліотекою, юрисконсульту, секретар-друкарці, 

адміністратору ЄДЕБО, інженеру-електроніку, бібліотекарю, інспектору з 

кадрів, секретарю з навчальної частини, диспетчеру, лаборантам, сестрі 

медичній: 

Високий професіоналізм та ефективність праці, щільний графік роботи, дотримання 

виконавчої та трудової дисципліни. Ініціативність, активність, внесення пропозицій та їх 

впровадження. Збереження майна коледжу, економія енергетично- паливних ресурсів, 

забезпечення умов роботи згідно вимог охорони праці; якісне в повному обсязі виконання 

посадових обов'язків, забезпечення ефективного використання фінансових та матеріальних 

ресурсів коледжу. 

- Фахівцям: завідуючому господарством, комірнику, інженеру з охорони праці, 

завідувачу гуртожитком, вихователям гуртожитку, електромонтеру: 

Якісну організацію роботи щодо утримання приміщень коледжу у належному 

санітарно-гігієнічному стані, чітку організацію роботи щодо організації обліку та збереження 

матеріальних цінностей, своєчасна та якісна підготовка коледжу до нового навчального 

року, належна організація та систематичний контроль протипожежного стану коледжу. 

- Робітникам: прибиральницям, швейцарам, черговим, підсобним 

робітникам, слюсар-сантехніку, робітникам по ремонту та 

обслуговуванню будівель та споруд, двірнику, працівникам їдальні, 

водіям: 

Своєчасне і якісне виконання планової або оперативної роботи, доручень, наказів, 

розпоряджень; значні досягнення в роботі, високі показники діяльності за підсумками роботи 

за квартал, рік; забезпечення надійної і безперебійної роботи устаткування; виконання 

графіків планово-попереджувальних ремонтів; економії витрат електроенергії, матеріалів, 

палива; за іншими критеріями, що не суперечать законодавству та цьому Положенню. 

5.7. Працівники коледжу, крім поточного преміювання мають право на отримання 

разових винагород за розповсюдження передового досвіду, особистий внесок у освітній 

процес (розробку нових освітніх технологій), авторських програм, посібників, розробку 

підручників, за формування та підтримку позитивного іміджу коледжу серед освітянської 

громадськості. 
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5.8. Премія виплачується на підставі наказів директора коледжу, за погодженням з 

головою профспілки та головним бухгалтером. 

5.9. Преміювання директора коледжу, здійснюється при наявності конфлікту інтересів 

на підставі подання коледжу та за погодженням з Хмельницькою обласною радою. 

 

6. ПОЗБАВЛЕННЯ ПРЕМІЇ 

 

6.1. Розміри заохочення можуть бути зменшені або припинені залежно від результатів 

роботи, наявності фінансових можливостей та інших причин. 

6.2. Працівник, що одержав дисциплінарне стягнення (догану), цілком позбавляється 

преміювання протягом періоду до зняття догани, що підтверджується наказом директора.  

6.3. Працівники можуть бути позбавлені матеріального заохочення частково або 

повністю за наступні недоліки у роботи, а саме: 

Причини позбавлення премій 

Розмір 

позбавлення 

премій, % 

1. Порушення трудової дисципліни: 

* запізнення на роботу: 

- разове 

- повторне 

* неналежне та неякісне виконання прямих функціональних обов’язків 

 

 

5 

50 

 

до 100 

2. Несвоєчасне або не в повному обсязі виконання доручень керівника 

підрозділу згідно з функціональними обов’язками 

 

до 100 

3. Недотримання вимог охорони праці, протипожежної безпеки, 

правил внутрішнього розпорядку 

 

до 50 

 

6.4. Позбавлення працівника премії або зниження її розмірів проводиться за той 

розрахунковий період, в якому мали місце недоліки в роботі. 

6.5. Позбавлення заохочення частково або в повному обсязі за упущення в роботі 

оформлюється наказом з обов’язковим зазначенням причин.  
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7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

7.1. З моменту введення в дію цього Положення всі попередні нормативні документи, 

що регламентують нарахування і виплату премій працівникам коледжу вважаються такими, 

що втратили чинність. 

7.2. Відносини, що не врегульовані у цьому Положенні, регулюються чинним 

законодавством України. 

7.3. До даного Положення можуть бути внесені зміни та доповнення, які 

затверджуються в такому ж порядку, як і Положення. 

7.4. Дане Положення є додатком до Колективного договору.  
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним 

працівникам Чемеровецького медичного фахового коледжу (далі - Положення) розроблене 

на підставі ст.57 Закону України «Про освіту» та ст.63 Закону України «Про фахову 

передвищу освіту», «Порядку надання щорічної грошової винагороди педагогічним 

працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну 

працю, зразкове виконання службових обов’язків», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 05.06.2000р. №898 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 

№67 від 08.02.2017р., постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку 

посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14.06.2000р. №963 в редакції 

від 30.01.2019р., Колективного договору між адміністрацією і трудовим колективом 

коледжу. 

1.2. Положення передбачає порядок матеріального стимулювання працівників за 

зразкове виконання посадових обов’язків, творчу активність і ініціативу в реалізації 

покладених на них обов’язків, сумлінне, якісне та своєчасне виконання завдань та доручень, 

високу результативність у роботі, плідну працю, вагомий внесок у освітній процес 

здобувачів освіти.   

1.3.  Дія цього Положення поширюється на педагогічних працівників Чемеровецького 

медичного фахового коледжу (крім осіб, які працюють за сумісництвом), посади яких 

визначені «Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000р. №963 (із змінами). 

 

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ЩОРІЧНОЇ ГРОШОВОЇ ВИНАГОРОДИ 

 

2.1. Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам та працівникам 

віднесених до категорії педпрацівників, надається в межах фонду заробітної плати по 

загальному та спеціальному фондах коледжу в межах загальних коштів, передбачених 

кошторисом коледжу на оплату праці. 

2.2. Розмір щорічної грошової винагороди не може перевищувати одного посадового 

окладу (ставки заробітної плати). 

2.2.1. Згідно з п.2 ст.57 Закону України «Про освіту» держава забезпечує встановлення 

посадових окладів (ставок заробітної плати) науково-педагогічним, педагогічним та ін. 

категоріям працівників навчальних закладів на основі Єдиної тарифної сітки. Посадові 

оклади педагогічним працівникам визначаються відповідно до Схем тарифних розрядів 

посад, затверджених наказом №557. Підвищення посадових окладів педагогічним 

працівникам проводиться за наявності умов, визначених у пп. 24-30 Інструкції №102 «Про 

порядок обчислення заробітної плати працівників освіти». Відповідно до п.34 цієї Інструкції 

в результаті підвищення утворюються нові ставки (посадові оклади). Отриманий таким 

чином посадовий оклад (ставка заробітної плати) вноситься до тарифікаційного списку 

навчального закладу. Отже, розміром щорічної грошової винагороди для педагогічного 

працівника є сума в розрахунку до педагогічного навантаження, зазначена у колонках 

тарифікаційного списку для даного працівника. 

2.3. Виплата щорічної грошової винагороди проводиться за результатами роботи за 

календарний рік з урахуванням особистого вкладу кожного педагогічного працівника згідно 

рейтингу. 

2.4. Грошова винагорода виплачується педагогічним працівникам у жовтні (до Дня 

працівників освіти) після підбиття підсумків за попередній навчальний рік.  

2.5. Працівники, які на момент нарахування винагороди звільнилися з Коледжу 

(трудовий договір з такими особами припинено і вони вже не є працівниками Коледжу), не 

мають права після звільнення на нарахування та отримання винагороди, проте якщо 

керівником Коледжу буде видано наказ про нарахування винагороди (але до моменту 
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звільнення), то таку винагороду працівник має право отримати.  

2.6. Якщо педагогічний працівник працює у Коледжі менше, ніж один рік, то права на 

отримання щорічної грошової винагороди він ще не має, винагорода виплачується тим 

працівникам, які працюють у Коледжі більше року.  

2.7. Розмір щорічної грошової винагороди може змінюватись при:  

- неналежному виконанні посадових обов'язків;  

- порушенні строків виконання наказів, завдань;  

- порушенні норм чинного законодавства, трудової дисципліни, правил техніки 

безпеки, педагогічної етики;  

- наявності випадків неналежного контролю за зберіганням матеріальних цінностей. 

2.8. Педагогічні працівники, які мають дисциплінарні стягнення, здійснили прогул без 

поважних причин, або скоїли інший вчинок, який порушує етику педагогічного працівника , 

позбавляються щорічної грошової винагороди повністю. 

2.9.  Так як грошова винагорода є одноразовою виплатою, то вона не нараховується 

при обчисленні середньої заробітної плати для оплати відпускних.  

2.10.  Щорічна грошова винагорода нараховується та виплачується за основним місцем 

роботи на підставі наказу директора Коледжу 

2.11.  Щорічна грошова винагорода виплачується директору коледжу, та при наявності 

конфліктів інтересів, на підставі розпорядження голови Хмельницької обласної ради. 

2.12.  Проєкт наказу про виплату щорічної грошової винагороди готується на підставі 

динаміки рейтингу відповідно критеріїв розділу 4 цього Положення та погоджується з 

профкомом працівників коледжу. 

2.13.  Щорічну грошову винагороду педагогічні працівники одержують в тому ж 

порядку, що і заробітну плату. 

2.14.  Нарахування щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове 

виконання службових обов’язків проводиться бухгалтерією Коледжу, згідно наказу 

директора у термін виплати заробітної плати за другу половину місяця, визначений 

Колективним договором Коледжу та Положенням про оплату праці працівників 

Чемеровецького медичного фахового коледжу. 

 

3. ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОМІРУ ЩОРІЧНОЇ ГРОШОВОЇ 

ВИНАГОРОДИ 

 

3.1. Обов'язковими умовами для розгляду питання про надання педагогічному 

працівнику щорічної грошової винагороди є:  

 добросовісне ставлення до виконання своїх функціональних обов'язків; дотримання 

статуту коледжу, вимог законодавства про працю, правил із техніки безпеки, 

виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони, Правил внутрішнього 

трудового розпорядку та інших нормативно-правових актів, що регламентують його 

трудову діяльність; 

 постійне підвищення професійного рівня, кваліфікації, педагогічної майстерності, 

загальної культури;  

 забезпечення умов для засвоєння здобувачами освіти навчальних програм на рівні 

обов'язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти;  сприяння розвитку творчих 

здібностей здобувачів освіти, самостійності, ініціативності;  
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 утвердження особистим прикладом поваги до принципів загальнолюдської моралі, 

правди, справедливості, доброти, гуманізму, працелюбства, поміркованості та інших 

доброчинностей;  

 дотримання педагогічної етики, моралі, гідності здобувача освіти; захист молоді від 

будь-яких форм фізичного впливу або психічного насильства, запобігання вживання 

ними алкоголю, наркотиків, інших шкідливих звичок;  

 виховання молоді у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та 

державних символів України. 

3.2. Досягнення педагогічним працівником успіхів у навчанні, вихованні, 

професійній підготовці здобувачів освіти, методичному забезпеченні освітнього процесу 

(100% посадового окладу), в т.ч. (Додаток): 

- досконале володіння методикою організації освітнього процесу, врахування 

психологічних особливостей здобувачів освіти під час відбору та здійснення форм і 

методів навчання та виховання, забезпечення розвивального характеру педагогічного 

впливу на здобувачів освіти (15%); 

- результативне впровадження в освітній процес сучасних інноваційних педагогічних 

технологій (10%); 

- забезпечення максимально можливих результатів навчання та виховання здобувачів 

освіти (10%); 

- об’єктивність оцінювання знань, умінь та навичок здобувачів освіти (5%); 

- дотримання державних санітарних норм, нормативних актів з охорони праці, якісна 

підготовка навчального кабінету до нового навчального року (5%); 

- участь в роботі предметних (циклових) комісій; участь у підготовці та проведенні 

різних форм методичних заходів (відкриті заняття, тижні наук, виступи тощо) (10%); 

- поповнення та поновлення навчально-методичної та матеріально-технічної бази 

кабінету (10%); 

- результативна організація позааудиторної роботи з предмету, що викладається, 

гурткова діяльність (5%); 

- впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (5%). 

3.3. Відсутність порушень виконавчої і трудової дисципліни (25% посадового 

окладу), в т.ч.: 

- дотримання норм професійної етики, прояв поваги до колег, чуйності, 

толерантності, позитивний вплив на психологічний клімат в колективі (10%); 

- активна участь у громадській роботі (5%); 

- належне дотримання положень Інструкцій щодо ведення документації (10%).  

3.4. Щорічна грошова винагорода надається: 

3.4.1. Директору Коледжу: 

- за своєчасну підготовку Коледжу до нового навчального року; 

- за організацію чіткої роботи працівників Коледжу, створення мікроклімату в 

педагогічному колективі; 

- за створення навчально-матеріальної бази Коледжу, що забезпечує освітній процес; 

- за створення умов щодо забезпечення охорони життя та здоров'я здобувачів освіти. 

3.4.2. Заступнику директора з навчальної роботи: 

- за створення умов для виконання навчальних програм; 

- за організацію контролю за освітнім процесом, якістю знань, умінь, навичок 

здобувачів освіти; 

- за проведення передатестаційної роботи;  

- за впровадження сучасних педагогічних технологій, технічних засобів навчання, 

комп’ютерних технологій; 
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- за належну підготовку матеріалів для проведення ліцензування та акредитації 

освітніх програм Коледжу. 

3.4.3. Заступнику директора з виховної роботи: 

- за належну організацію процесом національно-громадського виховання здобувачів 

освіти; 

- за організацію і контроль роботи щодо забезпечення охорони життя і здоров'я 

викладачів та здобувачів освіти; 

- за якість виховної та культурно-масової роботи, стан фізичного виховання і здоров'я; 

- за організацію та ефективну діяльність органів студентського самоврядування 

Коледжу. 

3.4.4. Завідувачам відділень, методисту, завідувачу навчально-виробничою практикою: 

- за виконання навчальних програм, якість знань, умінь, навичок здобувачів освіти; 

- за участь у підготовці медичного Коледжу до нового навчального року; 

- за підвищення кваліфікації та активну участь в науково-методичній роботі, 

проведення своєчасної атестації; 

- за збереження обладнання та матеріальних цінностей медичного Коледжу; 

- за активну громадську роботу, проведення активної профорієнтаційної роботи. 

 

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

4.1. Внесення змін та доповнень до цього Положення затверджується педагогічною 

радою коледжу.  

4.2. Персональна відповідальність за дотримання вимог цього Положення покладається 

на директора.  

4.3. Громадський контроль за дотриманням цього Положення покладається на 

профспілковий комітет коледжу. 
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Додаток  

Рейтинг педагогічних працівників Чемеровецького медичного фахового коледжу 

відповідно до Положення про виплату щорічної грошової винагороди  

за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків за результатами роботи за ______ рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
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Прізвище ім’я та по батькові  

викладача 
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здобувачів освіти, методичному забезпеченні освітнього процесу (100% посадового окладу), в т.ч.: 
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Додаток  5  

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ 

з охорони праці на 2022-2023 навчальний рік у Чемеровецькому медичному фаховому 

коледжі  

 

Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Форма 

контрол

ю 

Відмітка 

про 

виконан

ня 
1 2 3 4 

Постійно        

Проведення вступного інструктажу з 

охорони праці з новоприйнятими 

працівниками. 

    Інженер з ОП Журнал  

Організація навчання та перевірки знань 

з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності з новоприйнятими 

працівниками. 

    Інженер з ОП Наказ 

Протокол 

 

Підготовка проектів наказів з питань 

охорони праці і внесення їх на розгляд 

директору коледжу 

    Інженер з ОП Накази  

Інформування та надання роз’яснень 

працівникам закладу з питань охорони 

праці 

    Інженер з ОП Інформац

ія 

 

Підготовка звітності за встановленими 

формами та надання до служби охорони 

праці  

 

    Інженер з ОП Звіт  

Серпень        

Підготовка проекту наказу «Про 

організацію роботи з охорони праці та 

призначення відповідальних осіб за стан 

охорони праці в структурних підрозділах 

закладу у 2022/2023 навчальному році» 

    Інженер з ОП Наказ  

Участь у роботі комісії: 

- з проведення випробування на 

комплектність і міцність кріплення 

стаціонарних меблів, експонатів, 

спортивного та іншого 

технологічного обладнання, що 

розташоване в навчальних 

    Інженер з ОП 

Відповідальні 

особи 

Керівники 

структурних 

Акти  
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приміщеннях закладу;  

-  з проведення випробувань на 

надійність і відповідність паспортним 

даним спортивного обладнання, 

обладнання  для проведення 

лабораторних та практичних занять, 

технологічного обладнання 

харчоблоку, верстатів та електричних 

інструментів закладі; 

- з перевірки готовності до проведення 

занять у новому навчальному році у 

учбових кабінетах закладу, 

комп’ютерних класах,  спортивній та 

тренажерному залах;  

- з перевірки готовності до експлуатації 

у новому навчальному році 

приміщень: харчоблоку, основних та 

допоміжних приміщень закладу; 

- з проведення  перевірки безпечного 

стану електроустановок закладу; 

- з проведення випробувань на 

надійність пожежних рукавів та 

стволів із комплекту пожежних кранів 

системи внутрішнього пожежного 

водогону. 

підрозділів 

Участь у підготовці та підписанні акту 

готовності закладу до нового 

навчального року 

    Інженер з ОП 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

Акт  

Підготовка  звітності з охорони праці за 

встановленими формами та надання до 

служби охорони праці : 

- проведення замірів опору ізоляції 

електроустановок,електропроводки 

та заземлювальних пристроїв; 

- обробка вогнетривким розчином 

дерев’яних конструкцій будівель зв 

    Інженер з ОП Звіти  

Перевірка наявності інструкцій з 

охорони праці, безпеки життєдіяльності 

та відповідних журналів у навчальних 

кабінетах. 

    Інженер з ОП Журнал 

Приписи 
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Перевірка стану охорони праці 

(оперативний контроль) у приміщенні 

коледжу. Надання обов’язкових для 

виконання приписів щодо усунення 

недоліків, порушень, якщо такі виявлені 

під час перевірки. Контроль за 

виконанням приписів. 

    Інженер з ОП Журнал 

Приписи 

 

Вересень        

Надання роз’яснень керівникам 

структурних підрозділів щодо  

проведення інструктажів з охорони 

праці з працівниками на робочому місці 

та належним оформленням журналів 

реєстрації інструктажів. Контроль за 

періодичністю проведення інструктажів 

з охорони праці. 

    Інженер з ОП Журнал 

 

 

Контроль за  проходженням 

працівниками закладу щорічних 

медичних оглядів. 

    Інженер з ОП 

Лікар-педіатр 

Інформац

ія 

 

Перевірка території закладу та усунення 

всіх травмонебезпечних місць (ями, 

вибоїни та ін.) 

    Інженер з ОП 

Заступник 

директора з АГР 

Доповідь 

на нараді 

при 

директор

ові 

 

Перевірка стану охорони праці 

(оперативний контроль) у приміщенні 

гуртожитку. Надання обов’язкових для 

виконання приписів щодо усунення 

недоліків, порушень, якщо такі виявлені 

під час перевірки. Контроль за 

виконанням приписів. 

    Інженер з ОП Журнал 

Приписи 

 

Жовтень        

Складання звітів за III квартал з охорони 

праці за встановленими формами та  їх 

надання до служби охорони праці  

    Інженер з ОП 

 

Звіт 

 

 

 

Участь у роботі комісії з проведення 

сезонного огляду за безпечною 

експлуатацією будівель, споруд та 

    Інженер з ОП 

 

Акт 
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інженерних мереж. 

Підготовка проекту наказу «Про 

запобігання  травматизму під час осінніх 

канікул» 

    Інженер з ОП Наказ  

Контроль за проведенням інструктажів з 

безпеки життєдіяльності з студентами 

перед початком осінніх канікул 

    Інженер з ОП 

Заступники 

директора з НР 

та ВР 

Журнал  

Участь у роботі комісії з перевірки 

готовності закладу до роботи в осінньо-

зимовий період 

    Інженер з ОП 

 

Інформац

ія 

 

Перевірка стану охорони праці 

(оперативний контроль) у приміщенні 

гаражів. Надання обов’язкових для 

виконання приписів щодо усунення 

недоліків, порушень, якщо такі виявлені 

під час перевірки. Контроль за 

виконанням приписів. 

    Інженер з ОП Журнал  

Приписи 

 

Листопад        

Контроль за забезпеченням працівників 

закладу спецодягом, спецвзуттям та інші 

ЗІЗ, згідно Галузевих норм та 

колективного договору. 

    Інженер з ОП Інформа

ція 

 

Направлення на навчання з питань 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності до учбового центру  

    Інженер з ОП Посвідчен

ня 

 

Контроль за дотриманням у належному 

безпечному стані території закладу. 

    Інженер з ОП Інформа

ція 

 

Участь у організації та проведенні 

протипожежного та протиаварійного 

тренування з учасниками навчально-

виховного процесу 

    Інженер з ОП 

Заступник 

директора  

Тренуван

ня 

 

Грудень        

Перевірка стану охорони праці 

(оперативний контроль) у медичному 

пункті. Надання обов’язкових для 

виконання приписів щодо усунення 

недоліків, порушень, якщо такі виявлені 

під час перевірки. Контроль за 

виконанням приписів. 

    Інженер з ОП 

 

Журнал   

Приписи 
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Аналіз нещасних випадків, що сталися в 

закладі  з працівниками та студентами у 

2022 році. Складання комплексних 

заходів  по профілактиці і запобіганню 

травматизму на 2023 рік. 

    Інженер з ОП 

 

Інформац

ія 

 

Проведення з учасниками освітнього 

процесу  роз’яснювальної роботи  про 

зимові небезпеки: бурульки, ожеледиця, 

обмороження, поведінка на льоду. 

    Керівники 

структурних 

підрозділів 

Вихователі 

Інженер з ОП 

Журнали  

Підготовка проекту наказу «Про 

запобігання дитячому травматизму під 

час зимових канікул» 

    Інженер з ОП Наказ  

Контроль за проведенням інструктажів з 

безпеки життєдіяльності з вихованцями 

перед початком зимових канікул 

    Інженер з ОП 

Заступники 

директора з НР 

та ВР 

Журнал  

Участь у розробці розділу «Охорона 

праці» колективного договору. 

    Інженер з ОП 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

Колектив

ний 

договір 

 

Січень        

Складання звітності за IV квартал 2022 

року та річної (за 2022 рік) звітності з 

охорони праці за встановленими 

формами та  надання до служби охорони 

праці: 

 

    Інженер з ОП 

 

Звіт 

 

 

Доведення алгоритму дій у разі 

виникнення нещасних випадків з дітьми 

до педагогічних працівників.  

    Інженер з ОП 

 

Алгоритм  

Перевірка стану охорони праці 

(оперативний контроль) у матеріальному 

складі. Надання обов’язкових для 

виконання приписів щодо усунення 

недоліків, порушень, якщо такі виявлені 

під час перевірки. Контроль за  

виконанням приписів. 

    Інженер з ОП 

 

Журнал   

Приписи 

 

Лютий        
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Ознайомлення працівників закладу із 

статистичними даними нещасних 

випадків з працівниками закладів освіти 

    Інженер з ОП 

 

Презента

ція 

 

Оновлення інформаційних стендів з 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності 

    Інженер з ОП 

 

Стенди  

Березень        

Контроль за дотриманням вимог безпеки 

під час виконання робіт згідно з 

посадовими обов’язками  технічними 

працівниками закладу 

    Інженер з ОП 

Заступник 

директора з АГР 

Доповідн

а записка 

Припис 

 

Участь у роботі комісії з проведення 

сезонного огляду за безпечною 

експлуатацією будівель, споруд та 

інженерних мереж. 

    Інженер з ОП 

 

Акт 

 

 

Організація роботи кабінету служби 

охорони праці (придбання наочних 

посібників, стендів, літератури тощо). 

    Інженер з ОП 

 

Інформац

ія 

 

Підготовка проекту наказу «Про 

запобігання дитячому травматизму під 

час весняних канікул» 

    Інженер з ОП Наказ  

Контроль за проведенням інструктажів з 

безпеки життєдіяльності з вихованцями 

перед початком весняних канікул 

    Інженер з ОП 

Заступники 

директора з НР 

та ВР 

Журнал  

Перевірка стану охорони праці 

(оперативний контроль) у їдальні. 

Надання обов’язкових для виконання 

приписів щодо усунення недоліків, 

порушень, якщо такі виявлені під час 

перевірки. Контроль за виконанням 

приписів. 

    Інженер з ОП 

 

Журнал 

Приписи 

 

Квітень        

Складання звітності  з охорони праці за I 

квартал 2023 року за встановленими 

формами та  її надання до служби 

охорони  

 

    Інженер з ОП 

 

Звіт  

Перевірка стану охорони праці 

(оперативний контроль) в бухгалтерії. 

Надання обов’язкових для виконання 

приписів щодо усунення недоліків, 

    Інженер з ОП 

 

Журнал 

Приписи 
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порушень, якщо такі виявлені під час 

перевірки. Контроль за виконанням 

приписів. 

Підготовка проекту наказу «Про 

проведення тижня охорони праці». 

Розробка заходів щодо проведення 

тижня охорони праці та всесвітнього 

Дня  охорони праці. 

    Інженер з ОП 

 

Наказ  

Проведення всесвітнього Дня охорони 

праці. Підведення підсумків виконання 

заходів. 

    Інженер з ОП 

 

Наказ  

Підготовка проекту наказу «Про 

проведення дня цивільного захисту». 

Розробка заходів щодо проведення дня 

цивільного захисту. Проведення з 

учасниками навчально-виховного 

процесу занять щодо відпрацювання дій 

на випадок надзвичайних ситуацій. 

    Інженер з ОП 

 

Наказ  

Підведення підсумків проведення дня 

цивільного захисту.  

    Інженер з ОП 

 

Наказ  

Травень        

Оновлення медикаментів в існуючих 

аптечках для надання першої медичної 

допомоги та придбання нових аптечок 

для водіїв закладу. 

    Інженер з ОП 

Лікар-педіатр 

Аптечки  

Підготовка проекту наказу «Про 

запобігання дитячому травматизму під 

час літніх канікул» 

    Інженер з ОП Наказ  

Контроль за проведенням інструктажів з 

безпеки життєдіяльності з вихованцями 

перед початком літніх канікул 

    Інженер з ОП 

Заступники 

директора з НР 

та ВР 

Журнал  

Червень 

 

       

Контроль за проведенням інструктажів з 

питань охорони праці з працівниками  

перед виконанням робіт з поточного 

ремонту закладу та виконанням вимог 

безпеки  при проведенні ремонту 

    Інженер з ОП 

Заступник 

директора з АГЧ 

 

Наказ 

Журнали 

 

Надання звітності щодо стану 

паспортизації будівель, споруд, 

інженерних мереж до служби охорони 

    Інженер з ОП 

 

Звіт  
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праці  

Перевірка дотримання вимог з  охорони 

праці (оперативний контроль)  

працівниками закладу (сторожами та 

нічними вихователями). Надання 

обов’язкових для виконання приписів 

щодо усунення недоліків, порушень, 

якщо такі виявлені під час перевірки. 

Контроль за виконанням приписів. 

    Інженер з ОП 

 

Журнал 

Приписи 
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Додаток  6 

 

ПЕРЕЛІК 

професій і посад працівників, яким видається безкоштовно мило, миючі та 

знешкоджувальні засоби   

Підстава : ст. 8 Закону України «Про охорону праці», ст. 165 КЗпП України   

 

 

 

№ 

п/п 

Посада Назва миючих  та 

знешкоджувальних 

засобів 

Норма видачі на 

місяць 

1. Прибиральник Пральний порошок 400 г 

2. Водій Мило 

Миючі засоби 

100г 

400г 

3. Двірник Мило 

Хлорне вапно 

100 г 

5 кг 

4. Слюсар-сантхнік Миючі засоби 1 кг 

5. Кухонний працівник Пральний порошок 

Мило  

800 г 

100г 
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Додаток 7 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію по трудових спорах 

Чемеровецького медичного фахового коледжу  

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.Комісія по трудових спорах - це змішаний орган, який створюється на 

партнерській основі з представників адміністрації та працівників Чемеровецького медичного 

фахового коледжу. 

1.2.Комісія по трудових спорах є обов'язковим первинним органом по розгляду 

трудових спорів, що виникають у Чемеровецькому медичному  фаховому коледжі, за 

винятком спорів, які розглядаються безпосередньо в суді (ст.. 222, 224, 232 КЗпП). 

1.3.Трудовий спір підлягає розглядові в комісії по трудових спорах, якщо працівник 

самостійно або з участю профспілкової організації, що представляє його інтереси, не 

врегулював розбіжності при безпосередніх переговорах з адміністрацією Чемеровецького 

медичного фахового коледжу. 

 

2.ОРГАНІЗАЦІЯ КОМІСІЇ ПО ТРУДОВИХ СПОРАХ 

2.1.Комісія по трудових спорах обирається загальними зборами (конференцією) 

трудового колективу Чемеровецького медичного фахового коледжу. 

2.2.Порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії визначаються 

загальними зборами (конференцією) трудового колективу Чемеровецького медичного 

фахового коледжу. 

2.3.Комісія по трудових спорах обирає із свого складу голову, його заступників і 

секретаря комісії. 

2.4.Організаційно-технічне забезпечення комісії по трудових спорах (надання 

приміщення, друкарської та іншої техніки, необхідної літератури, організація діловодства, 

облік та зберігання заяв працівників і справ, підготовка та видача копій рішень і т. ін.) 

здійснюється адміністрацією. 

2.5.Комісія по трудових спорах має круглу печатку. 

 

3. КОМПЕТЕНЦІЯ КОМІСІЇ ПО ТРУДОВИХ СПОРАХ, СТРОКИ І ПОРЯДОК 

ЗВЕРТАННЯ 

3.1. Комісія по трудових спорах розглядає спори з питань використання встановлених 

норм робочого часу, умов праці, оплати праці (робота у вихідні, святкові дні, нічний час 

тощо). 

3.2. Підлягають розгляду спори про перевід на іншу роботу та оплату праці при 

переводі, повернення грошових сум, які утримувалися із заробітної плати. 

3.3. Розглядаються також спори про право отримання і розмір премії, виплата 

винагороди за вислугу років, надання щорічної відпустки, оплату відпустки і виплату 

грошової компенсації за невикористану відпустку при звільненні, наданні та використання 

спецодягу, засобів індивідуального захисту, накладання дисциплінарних стягнень. 

3.4. Розглядаються спори, які пов'язані з застосуванням законодавства про працю, 

колективного і трудових договорів, правил, положень та інструкцій за винятком питань по 

спорам, які віднесені до компетенції інших органів. 

3.5. Не розглядаються в комісії спори по встановленню норм виробітки (часу), норм 

посадових окладів, тарифних ставок, нарахування трудового стажу для начислення пенсій і 

компенсацій. 

3.6. Не підлягають розгляду заяви про надання жилої площі, про задоволення 

побутових потреб. 

3.7. Працівник може звернутися до комісії по трудових спорах у тримісячний строк з 

дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права. 
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3.8. У разі пропуску з поважних причин установленого строку комісія може його 

поновити, а у спорах про виплату належної йому заробітної плати – розглядає питання без 

обмеження будь-яким строком. 

3.9. Заява працівника, що надійшла до комісії, підлягає обов'язковій реєстрації. 

 

4.ПОРЯДОК І СТРОКИ РОЗГЛЯДУ ТРУДОВОГО СПОРУ 

4.1. Комісія по трудових спорах зобов'язана розглянути трудовий спір у десятиденний 

строк з дня подання заяви. 

4.2. Спори повинні розглядатися у присутності працівника, який подав заяву. 

4.3. Розгляд спору за відсутності працівника допускається лише за його письмовою 

заявою. 

4.4. За бажанням працівника при розгляді спору від його імені може виступати 

представник профспілкового органу або за вибором працівника інша особа, в тому числі 

адвокат. 

4.5. У разі нез'явлення працівника або його представника на засідання комісії розгляд 

заяви відкладається до наступного засідання. 

4.6. При повторному нез'явленні працівника без поважних причин комісія може 

винести рішення про зняття цієї заяви з розгляду, що не позбавляє працівника права подати 

заяву знову в межах тримісячного строку з дня, коли працівник дізнався або повинен був 

дізнатися про порушення свого права. 

4.7. Комісія по трудових спорах має право викликати на засідання свідків, доручати 

спеціалістам проведення технічних, бухгалтерських та інших перевірок, вимагати від 

адміністрації необхідні розрахунки та документи. 

4.8. Засідання комісії по трудових спорах вважається правомочним, якщо на ньому 

присутні не менше двох третин обраних до її складу членів. 

4.9. Працівник і адміністрація мають право заявити мотивований відвід будь-якому 

члену комісії. Питання про відвід вирішується більшістю голосів членів комісії, присутніх на 

засіданні. Член комісії, якому заявлено відвід, не бере участі у вирішенні питання про відвід. 

4.10. На засіданні комісії ведеться протокол, який підписується головою або його 

заступником секретарем. 

4.11. Комісія по трудових спорах приймає рішення більшістю голосів її членів, 

присутніх на засіданні. 

4.12. У рішенні зазначаються: повне найменування  навчального закладу, прізвище, 

ім'я та по батькові працівника, який звернувся до комісії, або його представника, дата 

звернення до комісії і дата розгляду спору, суть спору, прізвища членів комісії, 

представників адміністрації, результати голосування і мотивоване рішення комісії. 

4.13. Копії рішення комісії у триденний строк вручаються працівникові і 

адміністрації. 

 

5.ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ КОМІСІЇ ПО ТРУДОВИХ СПОРАХ 

5.1. У разі незгоди з рішенням комісії по трудових спорах працівник чи директор 

коледжу можуть оскаржити її рішення до суду в десятиденний строк з дня вручення їм 

виписки з протоколу засідання комісії чи його копії. Пропуск вказаного строку не є 

підставою відмови у прийнятті заяви. Визнавши причини пропуску поважними, суд може 

поновити цей строк і розглянути спір по суті. В разі коли пропущений строк не буде 

поновлено заява не розглядається, і залишається в силі рішення комісії по трудових спорах. 

 

6.СТРОК ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ КОМІСІЇ ПО ТРУДОВИХ СПОРАХ 

6.1. Рішення комісії по трудових спорах підлягає виконанню адміністрацією 

Чемеровецького медичного фахового коледжу  у триденний строк по закінченні десяти днів, 

передбачених на його оскарження. 

 

7. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ КОМІСІЇ ПО ТРУДОВИХ СПОРАХ 
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7.1. У разі невиконання адміністрацією Чемеровецького медичного фахового коледжу  

рішення комісії по трудових спорах у встановлений строк працівникові комісією по трудових 

спорах видається посвідчення, що має силу виконавчого листа. 

7.2. У посвідченні вказуються найменування органу, який виніс рішення щодо 

трудового спору, дати прийняття і видачі та номер рішення, прізвище, ім'я, по батькові та 

адреса стягувача, найменування та адреса боржника, номери його рахунків у банках, рішення 

по суті спору, строк пред'явлення посвідчення до виконання. Посвідчення засвідчується 

підписом голови або заступника голови комісії по трудових спорах Чемеровецького 

медичного фахового коледжу та печаткою комісії по трудових спорах.  

7.3. Посвідчення засвідчується підписом голови або заступника голови комісії по 

трудових спорах Чемеровецького медичного фахового коледжу та печаткою комісії по 

трудових спорах. 

7.4. Посвідчення не видається, якщо працівник чи власник або уповноважений ним 

орган звернувся у встановлений законом строк із заявою про вирішення трудового спору до 

районного  суду. 

7.5. На підставі посвідчення, пред’явленого не пізніше тримісячного строку до 

районного відділу державної виконавчої служби, державний виконавець виконує рішення 

комісії по трудових спорах у примусовому порядку.  
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Додаток 8 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

рішенням загальних зборів трудового 

колективу (спільним рішенням сторін 

договору) 

від «__»_______20___р протокол № __ 

 

 

АКТ 

про виконання норм та положень колективного договору,  

укладеного на 2023-2027 р.р. 

за станом на ______________ 

 

 

Цей акт складено робочою комісією із здійснення контролю за виконанням 

Колективного договору у складі голови комісії 

________________________________________________________, членів комісії 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________, 

(посада, ім’я, по батькові) 

яка на основі наданої сторонами Колективного договору інформації, офіційних документів 

здійснила перевірку виконання ними зобов’язань за договором 

__________________________________________  

                                                                                          (період, квартал, півріччя, рік) 

і встановила наступне: 

1. Перевірці підлягало ___________ пунктів договору, з терміном виконання на момент  

здійснення перевірки, та __________  пунктів, що мають термін виконання протягом всього 

строку дії договору, всього перевірено ______________ пунктів, з них: 

 виконано _________  (розділ І – пункти № №…; розділ ІІ - пункти № №…) 

 виконуються  _________  (розділ І – пункти № №…; розділ ІІ - пункти № №…) 

 не виконано  _________  (розділ І – пункти № №…; розділ ІІ - пункти № №…) 

2. ….. 

3…. 
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Коментар: Далі в акті слід вказати невиконані пункти договору, причини їх не 

виконання, а також відповідальних посадових осіб, подати необхідну аргументацію. 

В акті можуть бути викладені висновки комісії та пропозиції щодо усунення 

виявлених порушень, заходів впливу на винних посадових осіб. 

 

Голова комісії __________________________ 

 

Члени комісії: 

Від сторони власника                                                                Від профспілкової сторони 

1. ___________________________                                          1. ___________________________ 

2. ___________________________                                          2. ___________________________ 

  

 

 

 

Колективний договір підписали: 

 

 

 

 


