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І. З А Г А Л Ь Н І__П О Л О Ж Е Н Н Я 

 

1.1 Даний Колективний договір  укладено на двосторонній основі відповідно до 

законів України « Про колективні договори і угоди»,  «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності», Кодексу законів про працю України,  Генеральної угоди про 

регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і 

трудових відносин в Україні від 23 серпня 2016 року,   Статуту  професійної спілки 

працівників  культури  України,  Статуту комунального вищого навчального закладу 

«Олександрійський коледж культури і мистецтв»,  інших законодавчих актів України. 

1.2  Предметом  договору  є посилення соціального захисту працівників, удосконалення  

організації та оплати праці, створення безпечних та нешкідливих умов праці, розширення 

соціальних гарантій, заохочень та пільг за рахунок власних коштів, недопущення 

порушень  законодавства України у сфері трудових відносин. 

1.3  Сторонами  Колективного договору є: адміністрація коледжу, в особі директора 

КВНЗ « Олександрійський коледж культури і мистецтв» – Баранова Івана Михайловича та 

первинна профспілкова організація КВНЗ «Олександрійського коледжу культури і 

мистецтв», в особі – голови профспілкового комітету Кулик  Віти Анатоліївни.  

    Адміністрація підтверджує, що вона має повноваження, визначенні чинним 

законодавством та Статутом коледжу  на ведення колективних переговорів, укладення 

Колективного договору і виконання зобов’язань,  визначених цим договором. 

   Первинна профспілкова організація має повноваження, визначені Законом України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»  на ведення колективних переговорів, 

укладення Колективного договору і виконання зобов’язань, визначених цим договором. 

   Сторони зобов’язуються дотримуватися взаємної відповідальності,  конструктивності та 

аргументованості під час ведення переговорів по укладанню Колективного договору, 

внесення змін і доповнень до нього, вирішення усіх питань трудових і соціально-

економічних відносин в період дії Колективного договору.  

   Дія даного Колективного договору поширюється на всіх працівників коледжу, які 

працюють на виборних і штатних посадах та на умовах найму, осіб, що знаходяться у 

відпустці по догляду за дитиною. Окремі положення договору, що визначаються за 

взаємною згодою,  поширюються на пенсіонерів та інвалідів праці,  колишніх працівників 

установи; на працівників, звільнених з ініціативи адміністрації (у зв’язку із змінами 

організації) до моменту їх працевлаштування. 

     Жодна із сторін протягом дії договору не може в односторонньому порядку 

призупинити виконання прийнятих зобов’язань за Колективним договором. 

1.4 Колективний договір укладено строком на 5 років,  набуває чинності з дня його 

підписання представниками Сторін і  діє протягом всього періоду  до укладення нового 

або перегляду діючого договору.  Договір зберігає чинність  у разі зміни складу, 

структури, найменування сторін, що його підписали. 

1.5 Зміни та доповнення до цього Колективного договору вносяться в обов’язковому 

порядку у зв’язку  зі змінами чинного законодавства,  Генеральної  галузевої,  

регіональної угод,  з питань,  що є предметом Колективного договору. Зміни та 

доповнення приймаються на підставі спільного рішення  сторін, після  їх схвалення на 

зборах трудового колективу. При виникненні  розбіжностей  щодо  змін і доповнень до 

Колективного договору,  сторони, відповідно до ст. 11 Закону України “Про колективні 

договори й угоди”, створюють узгоджувальну комісію. Зміни та доповнення  є  

невід’ємною  частиною Колективного договору. 
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1.6 Для розгляду конфліктних ситуацій і суперечностей по Колективному договору  

утворюється двостороння комісія ( додаток № 1). 

1.7 Адміністрація та профспілковий комітет коледжу звітують перед трудовим 

колективом про виконання Колективного договору один раз на рік. 

 

 

ІІ. ОСВІТНЯ  ДІЯЛЬНІСТЬ КОЛЕДЖУ 
Зобов’язання щодо виконання основних завдань навчального закладу. 

 
2.1 Адміністрація зобов’язується : 

 
2.1.1 Спрямувати свою діяльність на створення умов щодо реалізації пріоритетних 

напрямків розвитку коледжу.  

2.1.2  Організовувати введення нових прогресивних форм і методів навчання, створення 

організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці. 

2.1.3  Створювати умови щодо підвищення кваліфікації  працівників коледжу відповідно 

до потреб і перспектив розвитку коледжу. 

2.1.4  Сприяти естетичному оформленню навчальних аудиторій. 

2.1.5  Здійснювати  заходи щодо закріплення за молодими фахівцями наставників зі 

складу висококваліфікованих працівників. 

2.1.6  Вважати учасниками освітнього процесу коледжу педагогічних працівників, 

допоміжний склад працівників, студентів та їх батьків. 

 

2.2.Профспілковий комітет  зобов’язуються : 
 

2.2.1  Вживати заходи щодо недопущення призупинення або скасування соціально-

економічних гарантій,  прав та  інтересів працівників закладу,    удосконалення організації 

праці, виконання статутних завдань коледжу. 

2.2.2  Запобігати виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), а в разі 

виникнення,  прагнути їх розв’язанню. 

2.2.3   Забезпечити всі необхідні умови для ефективної роботи комісії  по  розгляду 

індивідуальних трудових спорів. 

2.2.4   Сприяти  виконанню членами первинної профспілкової організації коледжу  своїх 

професійних обов’язків, забезпечувати високоякісне виконання завдань, поставлених 

перед коледжем і  кожним підрозділом, дотримуватись вимог Статуту коледжу. 

 

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ__ЗАЙНЯТОСТІ 
 

3.1Cторони домовилися: 
 

 3.3.1   Трудові відносини при прийнятті на  роботу  оформлюються  укладанням 

трудового  договору на невизначений строк  (постійну роботу), на визначений строк ( на 

період виконання певної роботи).       

 3.1.2   При виникненні загрози масових звільнень  (понад 5% працюючих протягом року), 

в найкоротші строки приступити до переговорів з метою повного використання всіх 

факторів, які  впливають на збереження або розширення зайнятості, а саме: 

1) заповнення всіх вакансій ; 
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2) виконання власними силами обсягів робіт, які виконуються   сторонніми 

організаціями, особами ; 

3) відмова від укладання строкових договорів, сумісництва, прийому працівників на 

тимчасову роботу. 

3.1.3 Питання про масове звільнення працівників  вирішувати тільки після розгляду 

можливості щодо скорочення працівників адміністративного апарату. 

3.1.4 Власник припинить укладання трудових договорів з новими працівниками за два 

місяці до початку масових звільнень та на час таких звільнень. 

3.1.5  Здійснювати прийом на роботу нових працівників лише у випадку забезпечення 

повної продуктивної зайнятості  працюючих і якщо не прогнозуються їх вивільнення на 

підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України. 

3.1.6  Особи, звільнені з роботи за скороченням штатів,  мають перевагу на повернення в 

коледж і зайняття вакансій, які відкриваються,  при  високому рівні професійної 

підготовки та особистої  відповідальності працівника. 

 

3.2 Адміністрація зобов’язується : 
 

 3.2.1  Погоджувати з профспілковим комітетом прийняття рішення  про зміни умов праці, 

ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання установи, скорочення чисельності або 

штату працівників, та ознайомлювати з наміченими заходами по забезпеченню зайнятості 

вивільнюваних працівників.     

3.2.2 Адміністрація зобов’язується забезпечити зайнятість і використання працівників  

коледжу  у відповідності до їх професій, кваліфікацій  і  трудового договору.  

Передбачити заходи щодо попередження безробіття та створення нових  робочих місць. 

3.2.3  У разі скорочення штатів або звільнення працівників у зв’язку зі  змінами в 

організації учбового процесу, відповідно до ст. 42 Кодексу законів про працю,  переважне 

право залишення на роботі надавати наступним категоріям працівників: 

1) сімейним – при наявності двох і більше утриманців; 

2) особам, в сім’ї яких не має інших працівників з самостійним    заробітком; 

3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному      підприємстві; 

4) працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах без  відриву від 

виробництва; 

5) учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, інвалідам 

війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту"; 

6) працівникам,  які дістали в установі трудове каліцтво або професійне 

захворювання; 

7) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби та осіб, які 

проходили альтернативну (невійськову) службу   протягом двох років з дня звільнення їх 

зі служби.  

8) працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при 

досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат. 

       Перевага в залишенні  на  роботі може надаватися  й іншим категоріям працівників, 

якщо це передбачено законодавством України. 

3.2.3 Крім осіб,  передбачених  ст.42 Кодексу законів про працю України,  переважним 

правом на залишення на роботі,  при скороченні штату у зв’язку з змінами в організації 

навчання,  мають такі особи: 

   1)  одинокі матері, які мають дітей до 16 років; 
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    2)  жінки, пов'язані з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, наявністю 

дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю, визначених ст. 187 

Кодексу законів про працю.  

 
3.3  Профспілковий комітет зобов’язується : 

 
3.3.1  Здійснювати контроль за забезпеченням встановлених законодавством режимів 

праці і відпочинку, ефективним використанням та бережливим ставленням до 

матеріальних цінностей   коледжу;  зміцнювати  трудову дисципліну. 

3.3.2 Спрямувати роботу  профспілкового комітету на організацію громадського  

контролю за своєчасним введенням у дію нормативних документів з питань трудових 

відносин, організації нормування праці, розподілення навчального навантаження, 

дотримання трудового законодавства.  

3.3.3 Контролювати своєчасну та в повному обсязі виплату вихідної допомоги   

звільненим працівникам згідно з ст. 44  КЗпП України, не знімати з профспілкового обліку 

такого працівника у разі, якщо відсутня від нього заява про вихід із членів профспілкової 

організації.   

3.3.4  Забезпечити надання матеріальної допомоги  при скороченні працівника. 

 

ІV. РОБОЧИЙ_ЧАС,_ЧАС_ВІДПОЧИНКУ 
 

4.1.  Cторони домовилися: 
 

4.1.1  Питання робочого часу та часу відпочинку регулюються Кодексом законів про 

працю України, іншими нормативно – правовими актами України. Відповідно до 

зазначеного,  норма тривалості робочого часу не може перевищувати 40 годин на 

тиждень. Встановити тривалість денної роботи згідно з Правилами внутрішнього 

розпорядку,  затвердженими роботодавцем за погодженням з профспілковим комітетом з 

урахуванням специфіки діяльності коледжу (Додаток № 12). 

За погодженням з профспілковим комітетом коледжу, з метою забезпечення організації та 

здійснення навчального процесу в навчальному закладі, в окремі дні,  деяким структурним 

підрозділам та окремим групам педагогічних працівників  може встановлюватися інший 

час початку і закінчення роботи, визначений індивідуальним робочим планом, в межах 

робочого часу. 

4.1.2  Робота  коледжу здійснюється  у режимі п’ятиденного робочого тижня для 

адміністрації,  допоміжного та обслуговуючого персоналу з двома вихідними днями – у 

суботу  та  неділю,   і шестиденного робочого тижня для педагогічного складу, з одним 

вихідним  днем – у  неділю.  

4.1.3  В коледжі може бути встановлено скорочений робочий час по узгодженню між 

працівником і адміністрацією з ініціативи працівника ( за погодженням з профкомом). 

4.1.4   Зменшення робочого часу менш   ніж  4 години на день   або 20 годин на тиждень 

не допускається.  

4.1.5   Робота у коледжі також не проводиться у святкові дні і дні великих релігійних свят, 

згідно з ст. 73 КЗпП України.  

4.1.6  Надавати працівникам роботу відповідно до їх професії, займаній посаді та 

кваліфікації. Не вимагати від працівників виконання роботи, не обумовленої трудовим 

договором  та посадовою інструкцією. 
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4.2 Адміністрація зобов’язується : 
 

4.2.1 Погоджувати з профспілковим комітетом обсяг педагогічного навантаження  

працівників;  запровадження змін, перегляд умов праці;  час початку і закінчення роботи, 

режим роботи, поділ робочого часу на частини, графіки відпусток.  

   Щорічні відпустки надавати згідно із Законом України  «Про відпустки»,  за графіком, 

погодженим з профспілковим комітетом на початку календарного року,  мінімальною 

тривалістю 24 календарних дні.  При  складанні графіку відпусток,  враховувати сімейні 

обставини,  особисті інтереси та можливості відпочинку кожного працівника. Письмово 

повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше, як за 2 тижні до 

встановленого  графіком періоду. В разі необхідності проходження працівником коледжу  

санаторно-курортного лікування під час навчального року, надавати йому відпустку в 

рахунок щорічної відпустки, в тому числі за наступний рік. 

Без згоди працівника не допускати: 

  -  поділу відпустки на частини, 

-  невиконання визначеного графіку відпустки чи заміни її матеріальною компенсацією. 

4.2.2  При прийомі на роботу, письмово знайомити працівників з Правилами внутрішнього 

трудового розпорядку та посадовими обов’язками, затвердженими директором коледжу і 

погодженими  профспілковим комітетом.  

4.2.3  Напередодні святкових, неробочих днів тривалість роботи скорочується на 1 годину, 

як  при  п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні. Ця норма не 

поширюється на осіб, які працюють у режимі скороченого робочого часу. 

4.2.4  Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні, 

здійснювати у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом 

директора коледжу, з оплатою у подвійному розмірі.  

4.2.5  Жінці, яка працює і має двох і більше дітей віком до 15 років, дитину-інваліда,  

усиновлену дитину, одинокій матері чи батькові,  який виховує  дитину без матері (у тому 

числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі),  а також особі,  яка 

взяла дитину під опіку,  надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 

календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності декількох 

підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 

календарних днів на підставі ст. 19 Закону України « Про відпустки». 

4.2.6  Без  затримки надавати навчальні відпустки працівникам, які здобувають освіту без 

відриву від роботи або навчаються в закладах післядипломної освіти на підставі ст. 19 

Закону України « Про відпустки».  

4.2.7 Надавати додаткові відпустки працівникам із ненормованим робочим днем та 

особливим характером праці тривалістю  днів згідно із списками посад,  робіт та професій,  

визначених колективним договором на підставі орієнтовного переліку посад працівників з 

ненормованим робочим днем та особливим характером праці (додаток № 3, додаток № 4).  

4.2.8   Надавати додаткові відпустки без збереження заробітної плати у відповідності до 

ст.25 Закону України «Про відпустки».  

4.2.9   Відповідно до ст. 26 Закону України “Про відпустки” за сімейними обставинами та 

інших причин, працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на 

термін, обумовлений угодою між працівниками та власником, але не більше 15 

календарних днів на рік. 

4.2.10  Як виняток, надавати працівникам відпустки без збереження заробітної плати 

більшої тривалості для закінчення лікування від тяжких захворювань, для догляду за 

хворими рідними по крові чи шлюбу членами сім’ї,  для завершення санаторно-
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курортного лікування працівника  чи  члена сім’ї тривалістю,  встановленою у медичному 

висновку, а також працівникам  пенсійного віку та інвалідам. 

4.2.11  Встановити додаткові оплачувані відпустки понад передбачену законодавством 

тривалість, а також за сімейними обставинами у випадках:  

-  Особистого шлюбу – 3 дні. 

-  При народженні дитини – 3 дні батьку. 

-  Шлюбу дітей – 3 дні.  

-  Смерті близьких – 3 дні.  

-  Працівникам-батькам, чиї діти йдуть навчатися до 1-го класу – один день на початку 

навчального року.  

      Джерелом фінансування в даному випадку є кошти економії фонду з оплати праці і 

позабюджетні надходження.  

4.2.12   За порушення трудової дисципліни,  невиконання правил внутрішнього трудового 

розпорядку та посадових обов’язків, у відповідності до статтей 147, 148, 149, 151, 152 

КЗпП України, застосовувати до працівників коледжу накладання та зняття 

дисциплінарних стягнень. 

 

4.3  Профспілковий комітет зобов’язується: 
 

4.3.1 Здійснювати контроль за виконанням положень цього розділу за своєчасністю 

надання відпусток та належної їх оплати. 

4.3.2  Забезпечити членам профспілки навчального закладу безкоштовну правову 

допомогу та консультацію з питань робочого часу та часу відпочинку. Предсталяти та 

відстоювати їх права у відносинах з роботодавцем. 

 

V. ОПЛАТА__ПРАЦІ 
 

         Оплата праці працівникам коледжу здійснюється відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі 

Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів 

та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Наказу Міністерства освіти і науки 

України від 26.09.2005 р.№ 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження 

схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових 

установ», Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 р. № 643 «Про 

затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та 

додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної 

ставки», Наказу МОН від 23.01.2014 р. №60 «Про затвердження Типових штатних 

нормативів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації», Постанови КМУ від 

25.08.2004 р. № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної 

діяльності»,  наказу МОН від 15.04.1993 року  №102  «Про затвердження Інструкції про 

порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»   та на основі Положення про 

оплату праці у коледжі,  Положення про використання фонду матеріального 

стимулювання і заохочення працівників. 
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5.1 Сторони домовились: 
 
5.1.1 Здійснювати оплату праці на основі тарифної системи з дотриманням 

міжкваліфікаційних співвідношень розмірів основної заробітної плати, в тому числі 

визначених у Галузевій угоді.  

5.1.2  Здійснювати заходи, щодо удосконалення організації оплати праці, посилення її ролі 

у мотивації праці та забезпечення стабільного зростання рівня трудових доходів 

працівників.  

5.1.3  Забезпечити дотримання  чинного законодавства з оплати праці, норм Генеральної 

та Галузевої угоди, Положення про оплату праці працівників коледжу та цього договору. 

Мінімальна заробітна плата не може бути нижче встановленої законодавством. 

5.1.4  Проводити підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати), доплат та 

надбавок, за окремі види педагогічної діяльності (звання, державні і галузеві нагороди та 

відзнаки) та виконання різних видів робіт згідно з чинним законодавством та державних 

гарантій. Конкретний  розмір  виплат визначається  положеннями  чинного законодавства, 

а за наявності меж різних розрядів -  встановлюється  директором  коледжу. 

5.1.5  Здійснювати  тарифікацію робіт та присвоєння кваліфікаційних розрядів і категорій 

працівникам згідно ЄТКД робіт і професій, встановлених за результатами  

кваліфікаційних іспитів та результатами атестаційних комісій.   

 

5.2.Адміністрація зобов’язується : 
 

5.2.1  Здійснювати виплату заробітної плати працівникам не рідше двох разів на  місяць 

через   проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів : 15-го та 30-го числа,  згідно  

зі ст.115 КЗпП України. 

     Розмір заробітної   плати   за   першу    половину    місяця повинен становити  не  

менше оплати за фактично відпрацьований час на 15 число місяця з розрахунку тарифної 

ставки (посадового окладу) працівника. У разі, коли день виплати заробітної плати 

припадає на  вихідний або святковий день, заробітну плату виплачувати напередодні. 

5.2.2  Виплачувати заробітну плату в першочерговому порядку перед іншими платежами, 

всі інші платежі здійснювати після виконання зобов’язань щодо оплати праці. Виплати по 

заробітній платі проводити через установи банків на вибір працівників.  

     Адміністрації не пізніше ніж за місяць, повідомляти голові профспілкового комітету 

коледжу інформацію про зміну діючих норм оплати праці. 

5.2.3 В межах фонду оплати праці допускається встановлення посадових окладів 

викладачів за фактичне навантаження, але не більше 1080 годин на рік. 

5.2.4  Своєчасно здійснювати індексацію грошових доходів співробітників, студентів, 

педагогічних працівників,  відповідно до чинного законодавства з  обов’язковою видачею 

працівникам розрахункових листків з відомостями про суми нарахованої, утриманої та 

належної до виплати заробітної плати.   

5.2.5  Роботу у вихідні і святкові виконувати у  відповідності до ст. 71 і ст.73 КЗпП,  

оплату праці в неробочі і святкові дні здійснювати в подвійному розмірі (ст.107 КЗпП) 

або, за бажанням працівника, надавати  інший день відпочинку. 

5.2.6   За рахунок загального чи спеціального фондів, встановлювати працівникам доплати 

відповідно до ст. 97 КЗпП України;  наказу МОНУ  № 557 «Про встановлення умов 

оплати праці та  затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, 

установ освіти, наукових установ»:  
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- за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників ( у розмірі до 50% 

посадового окладу);  

- за суміщення професій (посад) ( у розмірі до 50 % посадового окладу);  

- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт (у 

розмірі до 50 % посадового окладу);  

- за роботу у вихідні і святкові дні (додатково ст. 107 КЗпП України);  

- за прибирання туалетів,  у розмірі 10 % посадового (місячного) окладу.  

5.2.7  При наявності коштів, працівники коледжу щорічно отримують матеріальну 

допомогу  в розмірі посадового окладу для вирішення соціально-побутових проблем та  

матеріальну допомогу на поховання близьких родичів (батьків, чоловіка, дружини, дітей). 

5.2.8   Згідно з  «Положенням про використання фонду матеріального стимулювання і 

заохочення працівників коледжу»,  проводити преміювання за добросовісне відношення і 

якісне виконання своїх посадових обов’язків, за активну участь у громадському житті 

коледжу, в зв’язку з відзначенням державних та професійних свят, за успішні і вчасні 

здачі фінансових звітів,  за успішні завершення інвентаризацій (за наявності коштів). В 

кінці фінансового року,  при наявності економії фонду заробітної плати,  надавати премію 

(розмір премії залежить від розміру економії фонду заробітної плати).  

5.2.9  При  наявності вакантних посад, при необхідності, працівники коледжу поза 

робочий час можуть  працювати  за сумісництвом з навантаженням не більше 0,5 ставки.  

5.2.10  Доплати за суміщення професій (посад) або за виконання обов’язків тимчасово 

відсутнього працівника можуть встановлюватись в розмірі, що не перевищує 50 % 

посадового окладу відсутнього працівника. Ця доплата може бути розподілена між 

кількома працівниками залежно від обсягу додатково виконаних робіт (обов’язків).  

5.2.11  Працівники (сторожа, чергові гуртожитку ),  які чергують в нічні зміни,  

отримують доплату за роботу в нічний час (від 22 годин вечора до 6 годин ранку) 40% 

годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час.  

5.2.12  Водії,  які мають класність отримують надбавки – за 1 – клас 25 % до посадового 

окладу, за 2–й клас – 10% до посадового окладу.  

5.2.13  Здійснювати надбавки працівникам за почесне звання "Заслужений працівник 

культури України"  у розмірі  20%  посадового окладу (доплати провадяться у разі коли 

діяльність працівника за профілем збігається з почесним званням).  

5.2.14 При оплаті певних видів робіт, коли залучають до навчального процесу 

позаштатних працівників (прийом вступних і випускних екзаменів, для оплати керівникам 

виробничої практики) застосовувати погодинні розцінки, які встановлюються згідно 

законодавства та при надані довідки про вичитані години. 

5.2.15  Виплачувати заробітну плату за весь час щорічної відпустки не пізніше ніж за три 

дні до початку відпустки, при наявності фінансування.  

5.1.16  Відповідно до заяв працівників, через бухгалтерію коледжу, проводити 

безготівковий порядок оплати профспілкових членських внесків.  

5.2.17  У разі затримки виплати заробітної плати надавати профкому (по заявці) усну 

(письмову) інформацію про наявність коштів на рахунках та причин несвоєчасної її 

виплати.  

5.2.18  Своєчасно  доводити до відома  працівників всіх підрозділів коледжу накази та 

інші документи, що стосуються організації та оплати праці,  соціальних питань, кадрів та 

інше.  

5.2.19 Інформувати трудовий колектив про результати фінансово - господарської 

діяльності та перспективи її розвитку, надавати профспілкам наявну інформацію і 

документи з цих питань.  
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5.2.20  Всі інші норми оплати праці, які не зазначенні у Колективному договорі 

визначаються Положенням про оплату праці та чинним законодавством.  

 

5.3  Профспілковий комітет зобов'язується; 
 

5.3.1  Здійснювати контроль за дотриманням законодавства з питань оплати праці, 

своєчасної виплати заробітної плати.  

5.3.2  Представляти і захищати інтереси працівників у сфері оплати праці.  

5.3.3 Контролювати розподіл та використання коштів фонду оплати праці, вносити 

обґрунтовані пропозиції щодо розміру премій, компенсацій, доплат і надбавок, надання 

пільг.  

5.3.4  Аналізувати рівень середньої заробітної плати в закладі, в галузі, регіоні, вносити 

пропозиції щодо удосконалення оплати праці.  

 

VІ. ОХОРОНА_ПРАЦІ_ТА_ЗДОРОВ’Я 
 

6.1 Сторони домовилися: 
 

6.1.1  Забезпечити виконання заходів  зі створення здорових  і безпечних умов праці,  

гігієни, підвищення наявного рівня охорони праці, запобігання випадкам травматизму, 

професійних захворювань і аварій. Сприяти проведенню в колективі профілактичної 

роботи з дотримання норм цих заходів. 

6.1.2  Передбачати витрати на охорону праці у розмірі, що становить не менше ніж 0,2% 

від фонду оплати праці. 

6.1.3  Створювати умови праці для  працюючих інвалідів з урахуванням рекомендацій 

медико-соціальної експертної комісії та індивідуальних програм реабілітації, вживати 

додаткових заходів безпеки праці, які відповідають специфічним особливостям цієї 

категорії працівників. Залучення інвалідів до надурочних робіт і робіт у нічний час не 

допускається. 

6.1.4  Координувати свою діяльність і сприяти одна одній у реалізації повноважень і прав, 

визначених для них законодавством, здійснювати обмін інформацією про стан охорони 

праці, рівень виробничого травматизму й профзахворювань, вносити відповідні 

пропозиції та вживати узгоджених спільних заходів, спрямованих на вдосконалення 

нормативно-правової бази з питань безпеки та охорони праці і системи комплексного 

управління охороною праці, підвищення ефективності громадського контролю, 

забезпечення належного захисту законних прав працівників у цій сфері. 

6.1.5  Узгоджувати дії, висновки і пропозиції під час спільного розслідування нещасних 

випадків в коледжі з метою забезпечення його об’єктивності, правильного визначення 

причин і профілактичних заходів. Спільно розглядати заяви і скарги працівників з цих та 

інших питань. 

6.1.6  Підвищувати рівень підготовки посадових осіб, спеціалістів і профспілкових 

активістів з питань охорони праці, приймати участь у роботі комісій з перевірки знань. 

6.1.7   Відеоспостереження в коледжі вести лише в публічних місцях ( на подвір’ї, при 

вході в коледж, коридорах, і в жодному випадку – не в аудиторіях, туалетах, оскільки такі 

місця, не є публічними).  

6.1.8  Чітко виконувати Правила внутрішнього розпорядку, належно дотримуватися 

трудової дисципліни, а також положень колективного договору щодо охорони праці та 

здоров'я і посадових інструкцій з охорони праці. 
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6.1.9  Безпечно проводити роботи, дотримуватися правил поводження з машинами, 

механізмами, інструментами, шкідливими та небезпечними речовинами. 

 
6.2.  Адміністрація зобов’язується : 

 
6.2.1  При прийомі на роботу забезпечити проведення попередніх, а в подальшому, 

щорічних медичних оглядів у цілковитій відповідності з вимогами наказів Міністерства 

охорони здоров'я України, відповідно до постанови КМУ від 23.10.2001р. №559 «Про 

порядок проведення обов’язкових медичних оглядів та видачі особистих медичних 

книжок (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабміну № 170 від 15.02.2002р. «Про 

затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають 

обов’язковим профілактичним медичним оглядам»). 

6.2.2  Забезпечити працівникам соціальні гарантії у галузі охорони праці на рівні  не 

нижчому за передбачений законодавством. Забезпечувати  здорові і  безпечні умови праці, 

знижувати негативний вплив важких і шкідливих    факторів на працездатність  і здоров’я 

працівників,  виконувати план     комплексних  заходів по охорони праці, техніки безпеки 

та санітарії (додаток  №9). 

6.2.3 Забезпечувати працюючих засобами індивідуального захисту, спецодягом, 

відповідно до вимог  чинного законодавства (додаток №10, додаток №11). 

6.2.4 Належно проводити навчання і перевірки знань з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності. 

6.2.5   Не застосовувати  працю жінок, одиноких матерів на важких роботах і на роботах  

із шкідливими або небезпечними умовами праці, не залучати  жінок до підіймання і  

переміщення речей,  маса яких перевищує встановлені для них граничні норми. 

6.2.6  Систематично проводити атестацію робочих місць працівників ( не рідше одного 

разу на 5 років), зайнятих у шкідливих і важких умовах, забезпечувати приведення умов 

праці у відповідність до діючих нормативів, або надання працівникам відповідних пільг та 

компенсацій. 

6.2.7   Здійснювати обов’язкове соціальне страхування працівників від нещасних випадків 

на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності. 

6.2.8   Не вилучати з робочого часу працівників час приймання їжі,  якщо за характером 

праці працівник не має права відлучатися з робочого місця.  

6.2.9  Забезпечити в коледжі підвищення рівня обізнаності працівників з проблемами, 

пов’язаними із ВІЛ/СНІДом та туберкульозом, недопущення випадків дискримінації 

працівників із таким захворюванням.  

 

6.3  Профспілковий комітет зобов`язується: 
 

6.3.1  Співпрацювати з адміністрацією задля створення здорових і безпечних умов праці, 

охорони праці та здоров'я.  

6.3.2  Брати участь у розробці і перегляд правил, положень та інших нормативних актів з 

охорони праці. 

6.3.3 Систематично інформувати членів профспілки про зміни до законів та інших 

нормативно-правових актів з охорони  праці.  Здійснювати контроль за організацію та 

дотриманням законодавства про охорону праці, створення безпечних і нешкідливих умов 

праці, належних санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, 

спецвзуттям,  іншими засобами індивідуального та колективного захисту у підрозділах 

закладу. 



13 

 

6.3.4  Забезпечувати участь представників профспілки у роботі комісій з розслідування 

причин нещасних випадків,  профзахворювань та розробки заходів щодо їх попередження. 

6.3.5  Контролювати та сприяти виконанню адміністрацією і працівниками зазначених 

вимог законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці та здоров'я, регулярно 

заслуховувати  стан виконання положень розділу «Охорона праці» колективного договору 

на  загальних зборах трудового колективу. 

6.3.6. Представляти інтереси членів профспілки при розгляді адміністрнацією заяв і 

трудових конфліктів з охорони праці та відшкодування у повному обсязі шкоди, 

заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з 

виконанням трудових обов’язків, згідно з чинним законодавством України. 

 

VІІ. СОЦІАЛЬНІ_ГАРАНТІЇ,_ПІЛЬГИ ТА_КОМПЕНСАЦІЇ 
 

7.1  Сторони домовились: 
 

7.1.1  Вживати заходів щодо забезпечення встановлених законодавством соціальних 

гарантій і пільг працівникам коледжу. 

7.1.2  Спільно формувати, розподіляти кошти на соціально-культурні заходи та 

використовувати  їх виходячи з пріоритетів і реальних  фінансових можливостей  закладу 

відповідно до затвердженого кошторису. 

7.1.3  При наявності коштів, частково оплачувати  витрати на поховання померлих 

працівників,  в тому числі і  з числа пенсіонерів. 

7.1.4   Сприяти   та    вживати   заходів  щодо  соціального   захисту   ветеранів праці та 

людей похилого віку. 

7.1.5  Сприяти забезпеченню рівних прав та можливостей жінок і чоловіків  згідно 

чинного законодавства. 

 

7.2.  Адміністрація зобов’язується : 
 

7.2.1  У разі звільнення працівника  у зв’язку з виходом  на пенсію за віком,  виплачувати 

разову допомогу у розмірі одного посадового окладу. 

7.2.2 Зберігати встановлені соціальні гарантії та пільги працівникам, які   перебувають, 

за їх згодою, у вимушених відпустках без збереження заробітної плати. 

7.2.3  Проводити своєчасну сплату страхових внесків по обов’язковому державному 

соціальному страхуванню ст. 253 КЗпП України.  

7.2.4 Сприяти проведенню оздоровчої кампанії серед дітей працівників  коледжу, 

насамперед незахищених категорій,  з  відповідною оплатою за рахунок 0,5% фонду 

оплати праці.  

7.2.5  Сприяти розвитку фізкультурно – спортивного  руху, залучати до систематичних 

занять різними формами фізичної культури та масового спорту працівників коледжу.  

7.2.6   Визначати гарантії працівникам щодо певної кількості годин робочого часу із 

збереженням заробітної плати для пошуку нової роботи у разі попередження 

адміністрацією закладу про їх звільнення за скороченням штатів.  

7.2.7  Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту їх 

працевлаштування (крім випадків подання особистої заяви про зняття з обліку). За 

рахунок коштів профспілкового бюджету, надавати  вивільненим працівникам 

матеріальну допомогу. 
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7.2.8   Забезпечувати захист вивільнених працівників  згідно з чинним   законодавством. 

Відповідно до ст.42 КЗпП, контролювати надання працівникам переважного права 

залишення на роботі.  

 

7.2 Профспілковий комітет зобов’язується : 
 

7.3.1  Забезпечувати організацію роз’яснювальної роботи щодо трудових прав, пенсійного 

забезпечення, соціального страхування членів профспілки. Надавати членам профспілки 

відповідну правову безкоштовну допомогу. 

7.3.2 Здійснювати громадський контроль за дотриманням трудового та пенсійного 

законодавства. 

7.3.3 Брати активну участь у комісіях  з: 

- розслідування нещасних випадків і профзахворювань;  

- обстеження умов і безпеки праці на робочих місцях працівників   навчального 

закладу (в тому числі з участю представників органів Державної служби з питань праці, 

Державної санітарно - епідеміологічної служби, пожежного нагляду та інших служб). 

7.3.4 Надавати допомогу в оздоровленні та відпочинку працівників коледжу та членів їх 

сімей,  брати участь в розробці і перегляді правил, положень та інших нормативних  актів 

з охорони праці, здійснювати контроль за створення безпечних та здорових умов праці. 

7.3.5   Взяти  участь в обласному конкурсі на кращий колективний договір. 

7.3.6   Брати участь в реалізації національних і державних програм культурно-мистецького 

і туристичного спрямування. 

 

VІІI. СОЦІАЛЬНЕ_ПАРТНЕРСТВО, 
ГАРАНТІЇ_ДІЯЛЬНОСТІ_ПРОФСПІЛКИ 

 
8.1 Сторони домовились: 

8.1.1  Вважати, що договірне  регулювання соціально-економічних відносин на принципах 

соціального партнерства є об’єктивною необхідністю. Дотримуватись принципів 

конструктивного соціального діалогу. 

8.1.2 Визнавати основними формами реалізації соціального партнерства обмін 

інформацією, консультації, переговори, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо. 

 

8.2.  Адміністрація зобов’язується : 
 

8.2.1  Надавати організаційну і методичну допомогу учасникам соціального діалогу з 

питань проведення колективних переговорів, а також приміщення з необхідним 

обладнанням для проведення зборів трудового колективу. 

8.2.2   Щомісячно перераховувати на рахунок профкому кошти на культурно-масову та 

фізкультурну роботу в розмірі не менше ніж 0,3 % фонду оплати праці. 

8.2.3 Дотримуватись вимог ст.42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності»  щодо щомісячного і безоплатного утримання із заробітної плати за 

письмовими заявами членів профспілки членських профспілкових внесків через 

бухгалтерію коледжу з перерахуванням зібраних внесків на рахунок профкому не пізніше 

3-х банківських днів після виплати заробітної плати  працівникам. 

8.2.4  Забезпечувати участь профспілкового комітету в підготовці проектів змін та 

доповнень відповідних проектів правових документів, що стосуються трудових та інших 

інтересів трудового колективу. 
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8.2.5 Виходячи з принципів соціального партнерства, проводити зустрічі, консультації, 

інформувати профспілковий комітет про плани і накази розвитку Установи, забезпечувати 

участь представників профкому у нарадах, засіданнях органів правління коледжу. 

8.2.6  Погоджувати питання оплати праці працівників (форми і системи оплати праці, 

розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміру 

надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, 

надання матеріальної допомоги, затвердження штатного розпису). 

8.2.7 Адміністрація надає голові первинної профспілкової організації та іншим 

профспілковим активістам вільний час зі збереженням заробітної плати для виконання 

ними громадських обов’язків в інтересах трудового колективу не менш ніж 2 години на 

тиждень,  також на час їх профспілкового навчання надавати додаткову відпустку 

тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати (згідно ст.41 

Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).  

 

8.3 Профспілковий комітет зобов’язується : 
8.3.1  Забезпечувати додержання прав та інтересів членів профспілкової організації 

коледжу, сприяти їм у встановлені ділових партнерських взаємовідносин з адміністрацією 

закладу. 

8.3.2  Всебічно сприяти реалізації  Колективного договору, зниженню соціальної напруги 

у трудовому колективі, попередженню виникнення колективних трудових спорів 

(конфліктів). 

8.3.3 Забезпечувати участь представників профспілки у проведені консультацій, 

переговорів з питань, що є предметом Колективного договору щодо захисту трудових 

прав і соціально-економічних інтересів працівників коледжу. 

8.3.4 Забезпечувати громадський контроль в питаннях поліпшення умов праці, побуту та 

оздоровлення працівників, за додержанням соціальних гарантій трудового колективу 

щодо організації оплати праці, участі у розробленні й погодженні проектів нормативно-

правових актів, наказів з питань трудових відносин, охорони праці тощо, які стосуються 

інтересів працівників. 

 

IХ. ВИРІШЕННЯ_ТРУДОВИХ_КОНФЛІКТІВ 
 

9.1 Сторони визнають, що індивідуальні трудові спори, відповідно до чинного 

законодавства, розглядаються комісією по трудовим спорам або судом. 

9.2   Профспілковий комітет утримується від оголошення страйку або проведення інших 

дій, направлених на дестабілізацію роботи навчального закладу. 

9.3 Адміністрація зобов’язується при додержанні умов колективного договору не 

застосовувати локаути (масові звільнення) . 

 

Х. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТОРІН ТА 
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ УГОДИ 

 
10.1 Сторони домовились: 

10.1.1  Контроль за виконанням Колективного договору здійснює спільна робоча комісія 

представників сторін, яка  вела  переговори щодо укладення його (надалі робоча комісія). 

При здійсненні контролю сторони надають необхідну інформацію з питань, що 

підлягають перевірці. Результати перевірки оформлюються актом (Додаток № 2). 
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2.2. Безумовне виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, наказів керівника, 

висока виконавська дисципліна, відсутність обґрунтованих зауважень з боку 

перевіряючих. 

2.3. Стабільна багаторічна праця. 

2.4. Досягнення в роботі та суспільній діяльності, які призвели до зростання рейтингу 

коледжу на міському та обласному рівні. 

2.5. Ініціативність у діяльності та результативність у роботі. 

 

3. Порядок визначення фонду преміювання 

3.1. Фонд преміювання створюється у розмірі 100% від економії фонду   заробітної плати. 

3.2.При умові економії по спеціальному фонду за напрямком використання-заробітна 

плата, кошти можуть бути спрямовані на преміювання.   

 

4. Порядок преміювання 

4.1.Преміювання може здійснюватись за результатами праці за місяць, квартал, рік, а 

також до державних, професійних свят та особистих ювілейних дат. 

4.2.Преміювання керівника та його заступників здійснюється за наказом директора 

департаменту культури, туризму  та культурної спадщини Кіровоградської 

облдержадміністрації за погодженням з профспілковим комітетом. 

4.3.Преміювання інших працівників навчального закладу здійснюється за наказом 

керівника навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом. 

4.4.Конкретний розмір премії працівників визначається у вигляді фіксованої суми 

відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.  

4.5. За сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків, з урахуванням вимог 

чинного законодавства, один раз на рік преміювати усіх працівників учбового закладу. 

 

5. Порядок зниження розміру премії. 

5.1.   Розмір премії зменшується за: 

        - неналежне виконання посадових обов’язків; 

        - порушення строків виконання завдань, листів, звернень громадян; 

        - порушення трудової та виконавської дисципліни, правил техніки безпеки, 

педагогічної етики, тощо; 

       - наявність випадків неналежного контролю за зберіганням матеріальних цінностей. 

5.2. Педагогічні працівники, які отримали догану, перевищили свої повноваження, 

здійснили прогул, перебували на робочому місці у нетверезому стані, неодноразово 

спізнилися на роботу без поважних причин або скоїли інший вчинок, який порочить ім’я 

педагогічного  працівника, позбавляються премії повністю.  

 

6. Порядок надання грошової винагороди. 

6.1.Необхідною умовою надання щорічної грошової винагороди є відсутність порушень 

виконавчої та трудової дисципліни, Правил внутрішнього розпорядку. Педагогічні 

працівники, які неодноразово порушили виконавчу і трудову дисципліну, які притягались 

до дисциплінарної, адміністративної  відповідальності (мають догану), грошової 

винагороди не отримують. 

6.2.Щорічна грошова винагорода здійснюється в межах затвердженого кошторису 

видатків.  
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6.3.Розмір щорічної грошової винагороди не може перевищувати одного посадового 

окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень, він визначається на підставі 

аналізу критеріїв оцінки праці та виконання службових обов’язків  працівниками. 

6.4.Розмір грошової винагороди визначається адміністрацією за поданням голів циклових 

комісій  на основі аналізу виконання посадових обов’язків педагогічними працівниками  

та погоджується  на засіданні профспілкового комітету. 

6.5.Грошова винагорода керівнику та його заступникам  здійснюється за наказом 

директора департаменту культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградської 

держадміністрації. 

 

7. Надання матеріальної допомоги 

7.1.Матеріальна допомога на оздоровлення  працівникам навчального закладу надається в 

межах коштів передбачених кошторисом установи за наказом керівника. 

7.2Матеріальна допомога керівнику та його заступникам  здійснюється за наказом 

директора департаменту культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградської 

держадміністрації. 
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Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою 

Брюки бавовняні з утеплювальною прокладкою  

вартова 

вартов 

7. Прибиральник 

службових 

приміщень 

Халат бавовняний 

Рукавиці комбіновані 

При митті підлоги та місць загального 

користування, додатково: 

Сапоги гумові 

Рукавиці гумові  

12 місяців 

2 місяці 

 

 

12 місяців 

6 місяців 

8. Водій I класу Комбінезон бавовняний 

Рукавиці комбіновані 

Взимку   додатково: 

Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою 

Брюки бавовняні з утеплювальною прокладкою  

12 місяців 

6 місяців 

 

вартова 

вартові 

9. Бібліотекар II 

категорії 

При роботі з книжковими фондами в книгосховищах: 

Халат бавовняний  

12 місяців 
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I. Загальні положення 

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі – Правила)  розроблені у 

відповідності до Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів 

України  «Про вищу освіту» та «Про освіту»,  Типових правил внутрішнього трудового 

розпорядку для працівників навчально-виховних закладів, затверджених наказом 

Міносвіти України від 20.12.93 № 455 (із змінами, внесеними згідно з наказом 

Міністерства освіти і науки України від 10.04.2000 № 73) і зареєстрованих в Міністерстві 

юстиції України 2 червня 1994 р. за № 121/330. 

1.2. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто 

на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості i не 

нижче мінімального розміру, встановленого державою, включаючи право на вибір 

професії, роду занять i роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної 

підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб. В навчальному закладі трудова 

дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов'язків i 

є необхідною умовою організації ефективної праці i навчально-виховного процесу. 

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної 

праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та 

громадського впливу. 

1.3. Метою Правил є визначення обов'язків педагогічних та інших працівників, 

передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок в коледжі. 

1.4. Правила  поширюються  на  всіх  працівників  навчального закладу. 

1.5. Усі питання, пов'язані  із застосуванням Правил, розв'язує керівник закладу в межах 

наданих повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством України i цими 

Правилами, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом. 

 

II. Порядок прийняття i звільнення працівників 

2.1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а 

також  професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей. Працівники приймаються 

на роботу за трудовими договорами або контрактами відповідно до законодавства 

України. 

2.2. При прийнятті на роботу керівник зобов'язаний зажадати від особи, що 

працевлаштовується подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, 

пред'явлення паспорта, диплома або іншого документа про освіту чи професійну 

підготовку. Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, 

зобов'язані подати вiдповiднi документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, 

атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівником закладу i залишаються в 

особовій справі працівника. 

Особи, які приймаються на роботу, зобов'язані подати медичний висновок про відсутність 

протипоказань для роботи в дитячій установі або пройти профілактичне медичне 

обстеження. При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які 

поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, 

документи, подання яких не передбачено законодавством. 

2.3. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України 

"Про освіту",  Основ законодавства України про культуру. 

2.4. Працівники закладу можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного 

законодавства. 
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2.5. Прийняття на роботу оформляється наказом, який оголошується працівнику під 

розписку. 

2.6. На осіб, які працювали понад п'ять днів, ведуться трудові книжки.  На тих, хто працює 

за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. Запис у трудову 

книжку про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника за місцем 

основної роботи. Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з Інструкцією 

про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах i організаціях, 

затвердженою спільним наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції i Міністерства 

соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58. 

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності. 

Вiдповiдальнiсть за організацію ведення обліку, зберігання i видачу трудових книжок 

покладається на керівника  коледжу. 

2.7. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу 

роботу, керівник зобов'язаний:  

а) роз'яснити працівникові його права i обов'язки та істотні умови праці; 

б) попередити про наявність на робочому мiсцi, де він буде працювати, небезпечних i 

шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на 

здоров'я, його права на пільги i компенсації за роботу в таких умовах відповідно до 

чинного законодавства i колективного договору; 

в) ознайомити працівника з Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією 

та колективним договором; 

г) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи 

засобами; 

д) ознайомити працівника з правилами техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці 

та протипожежної охорони. 

2.8. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених 

чинним законодавством, та умовами, передбаченими в контракті. 

2.9. Розірвання трудового договору з iнiцiативи керівника допускається у випадках, 

передбачених законодавством України та умовами контракту. 

Звільнення педагогічних працівників у зв'язку із скороченням обсягу роботи може мати 

місце тільки в кінці навчального року. Звільнення педагогічних працівників за 

результатами атестації, а також у випадках лiквiдацiї закладу, скорочення кількості або 

штату працівників здійснюється у вiдповiдностi  до  законодавства  України. 

2.10. Припинення  трудового  договору  оформляється  наказом  директора. 

2.11. Директор зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену 

трудову книжку i провести з ним розрахунок у вiдповiдностi до вимог чинного  

законодавства. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись  з 

посиланням на відповідний пункт, статтю Кодексу законів про працю.  Днем звільнення 

вважається останній день роботи. 

 

III. Режим роботи, робочий час і його використання 

3.1. Для працівників і студентів коледжу встановлюється шестиденний робочий і 

навчальний тиждень з одним вихідним днем. Тривалість робочого часу керівного, 

навчально-допоміжного, господарського персоналу з розрахунку 40-годинного робочого 

тижня. 

3.2. Час початку і закінчення роботи і обідньої перерви встановлюється працівникам 

коледжу  згідно з додатком №1. 



34 

 

Для окремих працівників умовами контракту може бути передбачений інший режим 

роботи. За погодженням з профспілковим комітетом в окремі дні деяким структурним 

підрозділам та окремим групам працівників може встановлюватись інший час початку і 

закінчення роботи. 

3.3. Тривалість навчального процесу становить 45 хвилин, перерва між уроками – 10 

хвилин. Час початку і закінчення занять встановлюється згідно з додатком № 2.  

В окремі дні директор коледжу,  за погодженням з профспілковим комітетом, може 

встановлюватися інший час початку тривалості  уроків  і  закінчення занять. 

Про початок кожного уроку викладачі і студенти оповіщаються двома дзвінками: перший 

попереджувальний (за 2 хвилини до початку уроку) і другий – про його початок.  Після 

закінчення занять - дається один дзвінок. 

3.4. Адміністрація зобов’язана  організовувати облік явки працівників на роботу. Біля 

місця обліку повинен бути годинник, який правильно показує час. 

3.5. При відсутності викладача або іншого працівника коледжу, адміністрація 

зобов’язана терміново вжити заходів щодо його заміни іншим викладачем чи 

працівником. Працівник, який з’явився на роботу в стані алкогольного чи наркотичного 

сп’яніння,  не допускається  до роботи.  У випадку неявки на роботу через хворобу чи 

інших поважних причин, працівник зобов’язаний  надати  адміністрації  виправдувальні  

документи. 

3.6. Навчальні заняття в коледжі проводяться згідно з навчальним розкладом, який 

затверджується директором. Навчальний розклад складається на підставі навчальних 

планів на семестр і вивішується в приміщенні коледжу на видному місці не пізніше ніж за 

тиждень до початку занять.  Для проведення індивідуальних занять складається окремий 

розклад.  

Навантаження студентів груповими  навчальними  заняттями при навчанні з відривом від 

виробництва не повинне перевищувати 36 годин на тиждень. 3.7. До початку кожного 

навчального заняття (і в перервах  між ними) викладачі і лаборанти підготовлюють  

необхідні навчальні прилади, наочні посібники, обладнання. 

3.8. На кожну навчальну групу заводиться установленої форми журнал навчальних 

занять. Журнали зберігаються в навчальній частині (диспетчерській) і видаються 

викладачам, які ведуть заняття в групах, перед початком занять. 

3.9. Вхід на уроках після другого дзвінка забороняється до перерви. У необхідних 

випадках тільки директор коледжу або його заступникам дозволяється заходити до 

аудиторії. 

Сторонні особи можуть бути присутні на уроках тільки з дозволу директора або його 

заступника з навчальної роботи. 

Під  час уроку нікому не дозволяється робити зауваження викладачам з приводу їх роботи. 

Недопустимо переривати навчальні  заняття, заходити і виходити з аудиторії під час їх 

проведення. 

3.10. Надурочна робота та робота у вихідні, святкові неробочі дні не допускається. 

Залучення окремих працівників до роботи в установлену для них вихідні дні допускається 

у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим  наказом директора 

коледжу і  за погодженням з профспілковим комітетом. 

3.11. Належну чистоту і порядок у всіх навчальних, навчально-виробничих і допоміжних 

приміщеннях забезпечує технічний персонал у відповідності до встановленого в коледжі 

розпорядку та студенти на основі самообслуговування. 
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3.12. Під час канікул, що не збігаються зі щорічною відпусткою, директор залучає 

педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не 

перевищує їх навчального навантаження до початку канікул. 

Класні керівники та інші викладачі за дорученням дирекції під час канікул, що не 

збігаються зі щорічною відпусткою, організовують проведення культурно-масових заходів 

зі студентами. 

Скорочення тривалості канікул, які встановлені навчальним планом,  не допускається. 

Голови предметних (циклових) комісій, завідувачі кабінетами і лабораторіями готують 

навчально-методичну документацію, кабінети, лабораторії  до наступного семестру. 

3.13. Графік робочого часу  викладачів ( не враховуючи часу, який необхідний для 

підготовки до уроків і перевірки письмових робіт студентів) визначається розкладом  

навчальних занять і консультацій,  розкладом або графіком контрольних заходів та 

іншими видами робіт, передбаченими індивідуальним робочим планом викладача, а також 

планами виховної і методичної роботи коледжу. Час виконання робіт, не передбачений 

розкладом або графіком контрольних заходів, визначається у порядку, встановленому 

вищим навчальним закладом, з урахуванням особливостей спеціальності та форм 

навчання. 

3.14. Робота органів самоврядування коледжу регламентується Положенням, 

затвердженими директором коледжу  та Статутом коледжу. 

3.15. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковими комітетом і 

складається на кожний календарний рік. 

Надання відпусток  оформлюється наказом директора  коледжу. Згідно з ст.12 Закону 

України «Про відпустки» щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено 

на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна частина становитиме 

не менше 14 календарних днів.  Перенесення щорічної відпустки на інший період 

допускається в порядку встановленому ст.2 Закону України «Про відпустки».  

Забороняється ненадання щорічної відпустки повної тривалості протягом двох років 

підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років 

та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і 

важкими умовами праці. 

3.16. За благоустрій в навчальних приміщеннях, підтриманні чистоти і порядку, 

відповідного температурного режиму, освітлення і т. ін., несе відповідальність заступник 

директора з адміністративно-господарської частини.  

3.17.  Педагогічним працівниками забороняється:  

- Змінювати  на  свій  розсуд  розклад  занять  і  графіки роботи; 

- Продовжувати  або  скорочувати  тривалість  занять  і перерв між ними; 

- Передоручати виконання трудових обов’язків іншим особам. 

3.18. Забороняється в робочий час: 

- Відволікати педагогічних працівників від  їх безпосередніх обов’язків для участі в 

різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з навчальним процесом. 

- Відволікати працівників коледжу від виконання професійних обов’язків, а також 

студентів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з 

процесом навчання, за винятком випадків,  передбачених чинним законодавством. 

3.19. В приміщенні коледжу забороняється: 

- Ходіння в пальто і головному уборі;  

- Голосна розмова,  шум в коридорах під час занять. 

3.20. Ключі від усіх навчальних приміщень повинні знаходитись  у вахтера коледжу,  і 

видаватись працівникам під розпис. 
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IV. Права та обов’язки працівників коледжу 

4.1. Працівники коледжу мають право на: 

- захист професійної честі гідності; 

- вільний вибір методів, засобів навчання. Виявлення педагогічної ініціативи; 

- проведення методичної роботи; 

- участь у громадському самоврядуванні; 

- користування погодженою оплачуваною відпусткою; 

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм 

навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і 

перепідготовку;  

- інші права, передбачені чинним законодавством України. 

4.2. Працівники коледжу зобов’язані: 

- Додержуватися Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів 

України;  працювати сумлінно, виконувати вимоги Статуту коледжу і Правил 

внутрішнього розпорядку коледжу, дотримуватись трудової дисципліни; 

- постійно підвищувати професійний та науковий рівень, педагогічну майстерність 

та загальну культуру; 

- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, 

протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями; 

- забезпечувати високий теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін у 

повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності; 

- додержувати педагогічної етики, моралі, поважати честь і гідність осіб, які 

навчаються в училищі; 

4.3. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, 

кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями та положеннями, 

затвердженими в установленому порядку, кваліфікаційними довідниками посад 

службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, 

положенням і Правилами внутрішнього розпорядку  коледжу. 

 

V. Основні обов’язки адміністрації коледжу 

5.1. Адміністрація коледжу зобов’язана: 

- забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення 

навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної 

роботи педагогічних та інших працівників коледжу відповідно до їхньої спеціальності 

кваліфікації; 

- визначити працівникам робочі місця, забезпечувати їх необхідними засобами 

роботи, своєчасно доводити до відома розклад занять; 

- удосконалювати навчально-виховний процес, випроваджувати в практику кращий 

досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення 

роботи коледжу; 

- організовувати підготовку необхідної кількості педагогічних та інших допоміжних 

кадрів; 

- наприкінці навчального року ( до надання відпустки), доводити до відома 

педагогічних працівників навчальне навантаження в наступному році; 

- видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановленні 

строки, надавати відпустки всім працівникам коледжу відповідно до графіка відпусток; 
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- забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне 

обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для 

виконання працівниками трудових обов’язків; 

- своєчасно подавати вищестоящим органам державної виконавчої влади 

встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про 

роботу і стан навчального закладу; 

- забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, 

обладнання; створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників  

коледжу та  особам, які навчаються. 

 

VI. Права та обов’язки осіб, які навчаються в коледжі 

6.1. Особи які навчаються в коледжі, мають право на: 

- вибір форм навчання; 

- участь у студентському самоврядуванні; 

- безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; 

- трудову діяльність у поза навчальний час; 

- користування навчальною, виробничою, культурною, спортивною, побутовою 

базою коледжу; 

- участь конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх 

робіт для публікації. 

 

VII. Заохочення за успіхи в роботі 

7.1. За зразкове виконання обов’язків, бездоганну роботу, новаторство в праці i за iншi 

досягнення можуть застосовуватись  заохочення, визначені чинним законодавством. 

7.2. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні учнів педагогічні 

працівники можуть представлятися до державних нагород, присвоєння почесних звань, 

відзначення преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального i матеріального 

заохочення. 

7.3. Переваги i соціальні пільги за рахунок власних коштів закладу в першу чергу 

надаються працівникам, які успішно i сумлінно виконують свої трудові обов'язки. 

7.4. Заохочення оголошується в наказі, доводяться до відома всього колективу закладу i 

заносяться до трудової книжки працівника. 

 

VIII. Стягнення за порушення трудової дисципліни 

8.1. За порушення трудової дисципліни до працівника можуть бути застосовані такі види 

стягнень: а) догана; б) звільнення. 

Звільнення (як дисциплінарне стягнення) застосовується відповідно до п.п. 3, 4, 7, 8 ст.40, 

ст.41 Кодексу законів про працю України. 

8.2. До працівників, яких обрано до складу профспілкових органів i не звільнено від 

виробничої діяльності, не можуть застосовуватися дисциплінарні стягнення без 

попередньої згоди органу, членами якого вони є,  до голови ПК – відповідного 

профспілкового об'єднання. До застосування дисциплінарного стягнення керівник 

повинен зажадати від порушника письмові пояснення. У випадку відмови працівника–

порушника дати письмові пояснення складається відповідний акт. Дисциплінарні 

стягнення застосовуються керівником безпосередньо після порушення, але не пізніше 

одного місяця від дня його виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або 

перебування його у відпустці. Стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з 

дня вчинення порушення. 
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8.3. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне 

стягнення. 

8.4. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі i повідомляється працівникові під 

розписку. 

8.5. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде 

піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав 

дисциплінарного стягнення. 

Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни i до того ж проявив себе як 

сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення календарного року. 

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не 

застосовуються. Керівник має право замість накладання дисциплінарного стягнення 

передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу 

або його органу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             




