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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1.  Колективний договір укладено на 2022-2024 роки.  

1.2.  Колективний договір, схвалений загальними зборами трудового 

колективу Первомайського медичного фахового коледжу Миколаївської 

обласної ради (протокол  від «__»_________20___ р. №__), набуває чинності 

з дня його підписання – «___»________20___ р. і діє до укладення нового 

Колективного договору. 

1.3. Сторонами колективного договору є: 

Роботодавець Первомайського медичного фахового коледжу 

Миколаївської обласної ради в особі директора Присяжнюк Ольги 

Григорівни(далі - Роботодавець), що представляє інтереси власника і має 

відповідні повноваження; 

Профспілковий комітет первинної профспілкової організації 

Профспілки працівників охорони здоров’я України в особі голови 

профспілки Удовіченка Володимира Миколайовича (далі – Профспілковий 

комітет), який згідно зі  статтею 247 Кодексу законів про працю ( далі – 

КЗпП), статтями 37, 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності» від 15.09.1999 року № 1045-ХІV представляє інтереси 

працівників Первомайського медичного фахового коледжу Миколаївської 

обласної ради  (далі – Коледж) у сфері праці, побуту, культури і захищає їх 

трудові, соціально-економічні права та інтереси, отримавши на це відповідні 

повноваження від трудового колективу. 

1.4.  Роботодавець визнає Профспілковий комітет єдиним повноважним 

представником усіх працівників Коледжу в колективних переговорах. 

1.5.  Сторони зобов'язуються будувати свої взаємовідносини на 

принципах соціального партнерства, забезпечуючи паритетність 

представництва, рівноправність сторін, взаємну відповідальність, 

конструктивність та аргументованість як під час переговорів для укладання 

Колективного договору,  внесення до нього змін і доповнень, так і під час 

вирішення всіх питань соціально-економічних і трудових відносин. 

1.5.1. Профспілковий комітет зобов’язується сприяти ефективній 

роботі працівників властивими йому методами, усвідомлює свою 

відповідальність за реалізацію спільних з Роботодавцем цілей та необхідність 

підвищення якості й результативності праці. 

1.5.2. Роботодавець бере на себе зобов’язання дотримуватися вимог 

чинного законодавства України, зокрема законодавства про колективні 

договори і угоди, працю, освіту та виконувати Положення цього 

Колективного договору. 

1.6.  Сторони підтверджують реальність забезпечення прийнятих і 

узгоджених зобов’язань, обов’язковість їх виконання Роботодавцем, 

працівниками і Профспілковим комітетом Коледжу. 

1.7.  Положення Колективного договору поширюються на всіх 

працівників Коледжу. 
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Під час прийняття на роботу працівників ознайомлюють з Колективним 

договором під особистий підпис. 

1.8. Умови цього Колективного договору забезпечують рівні права та 

можливості працівників жінок і працівників чоловіків. 

1.9.  Колективний договір укладено відповідно до чинного 

законодавства України про працю, освіту, Генеральної, Галузевої та 

регіональної угод. 

1.10.  Зміни і доповнення до Колективного договору вносяться з 

ініціативи будь-якої зі Сторін після проведення переговорів і досягнення 

згоди та набувають чинності після схвалення загальними зборами трудового 

колективу. 

1.11.  Пропозиції кожної Сторони про внесення змін і доповнень до 

Колективного договору розглядаються спільно, відповідні рішення 

ухвалюються впродовж семи днів після отримання їх іншою Стороною. 

1.12.  Жодна зі сторін упродовж строку дії Колективного договору 

одноосібно не ухвалюватиме рішення, що змінюють його норми та 

зобов'язання або припиняють їх виконання. 

1.13. Договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, 

також у випадках: 

зміни складу, структури, найменування Роботодавця, від імені якого 

укладено цей договір; 

реорганізації Коледжу; 

у разі зміни Засновника– діє до укладання нового, але не більше 1 року; 

у разі ліквідації Коледжу – протягом усього строку проведення ліквідації. 

1.14.  Після схвалення проєкту Колективного договору на зборах 

трудового колективу Сторони забезпечують його підписання  у триденний 

строк. Після підписання Колективного договору Сторони спільно подають 

його на повідомну реєстрацію до органів місцевого самоврядування. 

 

2. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

 

2.1. Роботодавець зобов'язується: 

 

2.1.1. Забезпечувати ефективну діяльність Коледжу, виходячи з 

фактичних обсягів фінансування, та раціональне використання 

позабюджетних коштів для підвищення результативності роботи Коледжу, 

поліпшення становища працівників. 

2.1.2. Забезпечувати розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази 

Коледжу, створення оптимальних умов праці. 

2.1.3. Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання 

якісної праці. 

2.1.4. Забезпечувати розроблення посадових інструкцій для всіх 

категорій працівників закладу освіти та затверджувати їх за погодженням з 

Профспілковим комітетом. 
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2.1.5. Здійснювати прийняття на роботу нових працівників лише у 

випадках забезпечення повної продуктивної зайнятості працюючих і якщо не 

прогнозується їх вивільнення на підставі пункту 1 статті 40 КЗпП. 

2.1.6. Здійснювати прийняття та звільнення працівників відповідно до 

вимог чинного законодавства.  

Забезпечувати працевлаштування інвалідів у розмірі 4% від 

середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік 

(ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні») 

2.1.7. Здійснювати наставництво над молодими спеціалістами, сприяти 

їх адаптації в колективі та професійному зростанні. 

2.1.8. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором 

роз'яснювати під підпис його права, обов'язки, інформувати про умови праці, 

його права на пільги та компенсації за роботу в особливих умовах відповідно 

до чинного законодавства і цього Колективного договору та Правил 

внутрішнього трудового розпорядку коледжу. 

2.1.9. Визначити працівникові робоче місце, забезпечити його 

необхідними для роботи засобами. 

2.1.10. Проінструктувати працівника з питань техніки безпеки, 

виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони. 

2.1.11. У термін, визначений працівником, за його власним бажанням 

розривати з ним трудовий договір (в тому числі строковий), якщо в Коледжі не 

виконується законодавство про охорону праці, умови трудового або колективного 

договору, з виплатою відповідної вихідної допомоги (ст. 7 Закону України "Про 

охорону праці" і ст. 38,  39 КЗпП України). 

2.1.12. Атестацію педагогічних працівників здійснювати відповідно до 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930. 

2.1.13. Забезпечувати періодичне підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників та відповідні гарантії й компенсації при цьому (збереження 

середнього заробітку, оплата витрат на відрядження, зокрема вартості 

проїзду, добових тощо за наявності відповідних коштів). 

2.1.14. Інформувати профспілковий комітет з питань введення 

нормативних документів, що стосуються трудових прав та соціально-

економічних інтересів працівників. 

2.1.15.  Залучати до роботи окремих працівників у вихідні (неробочі) дні 

лише у виняткових випадках за їх згодою і за погодженням з профспілковим 

комітетом та з оплатою у подвійному розмірі або наданням відгулу(ст. 72, ст. 

107 КЗпП). 

2.1.16. Не вимагати від працівника виконання роботи, яка не обумовлена 

трудовим договором та посадовою інструкцією (ст. 31 КЗпП). 

2.1.17. Звітувати перед трудовим колективом про надходження та 

використання бюджетних і позабюджетних коштів. 

2.1.18. Забезпечувати виконання вимог Інструкції про порядок обчислення 

заробітної плати в частині погодження з профспілковим комітетом питань: 
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− розподілу навантаження між педагогічними працівниками на навчальний 

рік; 

− встановлення доплат за суміщення професій, розширення зони 

обслуговування, виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників. 

2.1.19. Залучати до викладацької роботи працівників інших підприємств, 

установ, організацій на умовах погодинної оплати праці лише за умови 

забезпечення штатних педагогічних працівників педагогічним навантаженням в 

обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку. 

2.1.20. Попередній розподіл педагогічного навантаження на наступний 

навчальний рік проводити в кінці поточного навчального року під час проведення 

комплектації педагогічних кадрів та на початку нового навчального року під час 

проведення тарифікації. 

2.1.21. При складанні розкладу навчальних занять забезпечувати 

оптимальний режим роботи: 

− для жінок, які мають двох і більше дітей віком до 16 років; 

− для тих, хто поєднує роботу з навчанням. 

2.1.22. Попереджати виникнення індивідуальних і колективних трудових 

спорів (конфліктів), а у разі виникнення забезпечувати їх вирішення відповідно до 

норм чинного законодавства. 

2.1.23. Забезпечити рівні права та можливості жінок та чоловіків, не допускати 

будь-яку дискримінацію у сфері праці. 

2.1.24. Не допускати дискримінаційних дій стосовно працівників з ВІЛ-

статусом або із захворюванням на туберкульоз. 

 

2.2. Профспілковий комітет зобов’язується: 

 

2.2.1. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням у дію 

нормативних документів з питань трудових відносин, організації, нормування 

праці. 

2.2.2. Приймати участь у роботі нарад, селекторів, засідань, які проводяться 

роботодавцем з питань освітньої діяльності, соціального розвитку, дотримання 

трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників Коледжу тощо. 

2.2.3. Аналізувати життєвий рівень працівників Коледжу та виробляти 

пропозиції щодо надання допомоги малозабезпеченим та у випадку хвороби, смерті 

близького.  

2.2.4. Контролювати виконання пункту 2.3 Інструкції про порядок ведення 

трудових книжок на підприємствах, установах і організаціях щодо обов'язкового 

ознайомлення працівників під розписку з записами, що заносяться до трудових 

книжок (у разі її наявності). 

2.2.5. Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним 

законодавством.Контролювати надання працівникам переважного права залишення 

на роботі відповідно до статті 42 КЗпП. Не допускати звільнення за ініціативою 

Роботодавця вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох (шести) 

років (ст. 149 КЗпП). 
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2.2.6.  Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього 

трудового розпорядку. 

2.2.7. Попереджати виникнення індивідуальних, трудових конфліктів, 

брати участь у їх вирішенні відповідно до норм чинного законодавства. 

2.2.8. Не рідше одного разу на два роки перевіряти дотримання 

законодавства про порядок ведення трудових книжок працівників Коледжу. 

 

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ 

 

3.1. Роботодавець зобов'язується: 

 

3.1.1. Підтримувати чисельність працівників на рівні, встановленому 

нормативними актами для організації освітньої діяльності. 

3.1.2. Забезпечувати стабільну роботу колективу; здійснювати 

вивільнення працівників лише у разі нагальної необхідності, зумовленої 

об’єктивними змінами в організації праці, зокрема у зв’язку з ліквідацією, 

реорганізацією, перепрофілюванням, скороченням чисельності або штату 

працівників, неухильно дотримуватись при цьому чинного законодавства та 

цього договору. 

3.1.3. Запобігати необґрунтованому закриттю закладу освіти, 

розглядати спільно з власником варіанти продовження роботи Коледжу та 

обговорювати їх у трудовому колективі. 

3.1.4. Письмово повідомляти Профспілковий комітет про ймовірну 

ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання та інші зміни в організації 

праці  або про заплановані звільнення з причин економічного, 

технологічного, структурного чи аналогічного характеру не пізніше ніж за 

три місяці до запровадження цих змін. 

3.1.5. При виникненні загрози масових звільнень (понад 5% працюючих) 

упродовж 30 днів з моменту її виникнення реалізовувати через переговори з 

профспілковим комітетом максимальне врахування всіх чинників, що 

впливають на збереження зайнятості працівників. 

3.1.6. При виникненні необхідності вивільнення працівників відповідно 

до пункту 1 статті 40 КЗпП (у разі зміни в організації праці, в тому числі 

ліквідації, реорганізації або перепрофілювання Коледжу, скорочення 

чисельності або штату працівників): 

− повідомляти у письмовій формі не пізніш як за два місяці державну 

службу зайнятості про вивільнення працівників у зв'язку зі змінами в 

організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або 

перепрофілюванням установи, скороченням чисельності або штату 

працівників, про наступне вивільнення персонально попереджати 

працівників не пізніше ніж за два місяці; 

− здійснювати вивільнення працівників лише після використання всіх 

можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т. ч. за 

рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення тощо, в період після 
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попередження працівника про звільнення за скороченням штату і до моменту 

звільнення надавати йому можливість пошуку роботи за межами Коледжу до 

чотирьох годин на тиждень з оплатою. 

3.1.7. За відсутності повних тарифних ставок уникати прийняття на 

роботу нових працівників; не укладати нові трудові договори за три місяці до 

початку масових (понад 5% працюючих) вивільнень та на період таких 

звільнень. 

3.1.8. Працівникам, звільненим відповідно до пункту 1 статті 40 КЗпП, 

упродовж року з дня звільнення надавати право поворотного прийняття на 

роботу за умови потреби у працівниках, кваліфікація яких аналогічна 

звільненим( ст. 421 КЗпП України). 

3.1.9. При вивільненні працівників відповідно до п.1 ст.40 КЗпП 

виплачувати вихідну допомогу у розмірі середньомісячної заробітної плати. 

 

 

 

 

3.2. Профспілковий комітет зобов’язується: 

 

3.2.1. Здійснювати роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та 

соціально-економічних інтересів працівників, що вивільняються. 

3.2.2. Забезпечувати захист працівників, що вивільняються, відповідно до 

чинного законодавства.  

 

3.3. Сторони домовилися: 

 

3.3.1. При звільненні з роботи за пунктом 1 статті 40 КЗпП переважне право 

залишення на роботі (при рівних результатах праці й кваліфікації), надається 

особам згідно зі ст.42 КЗпП. 

4. РОБОЧИЙ ЧАС 

 

4.1. Роботодавець зобов'язується: 

 

4.1.1. Встановити на час дії цього Колективного договору тривалість робочого 

часу, що не перевищує встановлену чинним законодавством про працю. 

4.1.2. Застосовувати режим скороченого робочого часу для працівників віком 

від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень. 

4.1.3. Організовувати облік використання робочого часу. 

4.1.4. Порядок роботи Коледжу, графіки змінності тощо встановлювати згідно 

з Правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

4.1.5. Забезпечувати встановлення педагогічного навантаження працівників в 

обсягах, що відповідають ставці заробітної плати (посадовому окладу). 

4.1.6. Забезпечувати педагогічних та інших працівників Коледжу роботою в 

межах встановленої тривалості робочого тижня (для педагогічних працівників – 

педагогічного навантаження) на ставку заробітної плати. Запровадження тривалості 
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робіт, обсягу навантаження менше ніж на ставку заробітної плати можливе лише за 

письмовою угодою між Роботодавцем і працівником (за наявності письмової згоди 

працівника). 

4.1.7. Тимчасове переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим 

договором, або на час простою здійснювати лише за згодою працівника з оплатою 

роботи відповідно до чинного законодавства. 

4.1.8. За угодою між Роботодавцем і працівником, у разі необхідності може 

встановлюватись, як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день 

або неповний робочий тиждень. 

4.1.9. У разі застосування неповного робочого дня (тижня) норму робочого 

часу визначати угодою між Роботодавцем і працівником. При цьому не обмежувати 

об’єм трудових прав працівника, який працює на умовах неповного робочого часу. 

4.1.10. Про зміну істотних умов праці – систем та розмірів оплати праці, пільг, 

режиму роботи, встановлення неповного робочого часу, суміщення професій, зміну 

розрядів і найменування посад та інших – працівник повинен бути повідомлений не 

пізніше ніж за два місяці. 

 

4.2. Профспілковий комітет зобов’язується: 

 

4.2.1. Роз’яснювати працівникам зміст нормативних актів про робочий час та 

нормування праці. 

4.2.2. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним і правильним 

застосуванням Роботодавцем законодавства про працю, освіту, положень цього 

договору в частині, що стосується режиму робочого часу, графіків роботи, розподілу 

педагогічного навантаження тощо. 

4.2.3. Сприяти своєчасному вирішенню конфліктних ситуацій, пов’язаних з 

розподілом педагогічного навантаження та інших питань щодо режиму робочого 

часу. 

5. ЧАС ВІДПОЧИНКУ 

 

5.1. Роботодавець зобов'язується: 

 

5.1.1. Визначати тривалість відпусток і порядок їх надання працівникам, 

керуючись Законом України «Про відпустки», постановою Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки 

тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та 

установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і 

закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим 

працівникам» від 14 квітня 1997 року №346 (зі змінами та доповненнями). 

5.1.2. Щороку до 5 січня розробляти та погоджувати з Профспілковим 

комітетом, затверджувати і доводити до відома працівників графік відпусток на 

поточний рік, дотримання якого є обов’язковим як для Роботодавця, так і для 

працівника. 

5.1.3. Перенесення щорічної відпустки на інший період з ініціативи 

Роботодавця допускати лише у випадках, встановлених статтею 11 Закону України 
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«Про відпустки» (зі змінами та доповненнями). Обов’язково узгоджувати таке 

перенесення відпусток з Профспілковим комітетом за наявності письмової згоди 

працівника.  

Не допускати ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох 

років поспіль. 

5.1.4. Інвалідам першої і другої груп надається щорічна основна відпустка 

тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам третьої групи – 26 календарних днів 

(ст.6 Закону України «Про відпустки»).  

5.1.5. Надавати додаткову відпустку таким працівникам: 

− за особливий характер праці, відповідно до Списку виробництв, цехів, 

професій і посад, затвердженому постановою Кабінету міністрів України від 

17.11.1997 року №1290 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

13.05.2003 року №679 (додаток №1); 

− за ненормований робочий день згідно з п. 2 ст. 8 Закону України «Про 

відпустки» (додаток №2); 

5.1.6. Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, 

особам з інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначений Законом України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, реабілітованим 

відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного 

тоталітарного режиму 1917-1991 років", із числа тих, яких було піддано репресіям у 

формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового 

безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням 

позасудового або іншого репресивного органу, надається додаткова відпустка із 

збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік. 

5.1.7. Одному з батьків, який має двох або більше дітей віком до 15 років, 

або дитину з інвалідністю, або які усиновили дитину, матері (батьку) особи з 

інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини 

або особи з інвалідністю 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 особу з інвалідністю з 

дитинства підгрупи А I групи, надається щорічно додаткова оплачувана 

відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і 

неробочих днів (стаття 73 КЗпП України).За наявності декількох підстав для 

надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 

календарних днів. 

5.1.8.  Одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 

14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів) надається не 

пізніше трьох місяців з дня народження дитини таким працівникам: 

1) чоловіку, дружина якого народила дитину; 

2) батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю 

дитини, за умови що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають 

взаємні права та обов’язки; 

3) бабі або діду, або іншому повнолітньому родичу дитини, які фактично 

здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким 

батьком). 
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Відпустка при народженні дитини надається лише одній з осіб, зазначених у 

частині першій статті 773 КЗпП України. 

5.1.9. За бажанням працівників надавати відпустки без збереження 

заробітної плати у випадках, встановлених статтею 25 Закону України «Про 

відпустки». 

5.1.10. За сімейними обставинами та з інших причин, не зазначених у 

статті 25 Закону України «Про відпустки», надавати працівникам за їх 

заявою відпустки без збереження заробітної плати на строк, обумовлений 

угодою між працівником та власником, але не більше 15 календарних днів на 

рік. 

5.1.11. Відпустки без збереження заробітної плати надавати працівникам 

лише за їх особистими письмовими заявами. 

5.1.12. Час відпустки без збереження заробітної плати (ст. 25, 26 Закону 

України «Про відпустки») включати до стажу, що дає право на щорічну 

основну відпустку (п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про відпустки»). 

У разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до 

Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" термін 

перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не 

включається у загальний термін відпустка без збереження заробітної плати, яка 

може надаватися працівнику за сімейними обставинами та з інших причин (не 

більше 15 календарних днів на рік), встановлений ч. 2 ст. 84 КЗпП України. 

5.1.13. За бажанням працівника частину щорічної відпустки замінювати 

грошовою компенсацією. При цьому тривалість фактично наданої 

працівнику щорічної і додаткової відпусток не повинна бути меншою 24 

календарних днів. 

5.1.14. Не допускати роботу у святкові і вихідні дні. Залучення окремих 

працівників до роботи у вихідні дні здійснювати у виняткових випадках, 

передбачених законодавством, з дозволу Профспілкового комітету згідно з 

письмовим наказом. Роботу у вихідні дні компенсувати оплатою у 

подвійному розмірі. 

 

5.2. Профспілковий комітет зобов'язується: 

 

5.2.1. Контролювати дотримання Роботодавцем законодавства про час 

відпочинку працівників і відповідних пунктів цього договору, погоджуючи 

питання згідно з чинним законодавством, а також вирішувати можливі 

конфліктні ситуації. 

 

5.3. Сторони домовилися: 

 

5.3.1. За працівником, який перебуває у будь-якій відпустці, зберігається 

його місце роботи. 

5.3.2.Роботодавець за погодженням з Профспілковим комітетом у 

виняткових випадках на користь трудового колективу для створення кращих 
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умов відпочинку може перенести день відпочинку на інший день, щоб 

об'єднати його з найближчим святковим або неробочим днем. 

 

6. ОПЛАТА ПРАЦІ 

 

6.1. Сторони домовилися: 

 

6.1.1. Форму і систему оплати праці, тарифні сітки, схему посадових 

окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, 

винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат 

встановлювати з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством 

(ст. 15 Закону України «Про оплату праці»). 

6.1.2. Своєчасно інформувати трудовий колектив про нормативні акти з 

питань заробітної плати, соціально-економічних пільг, пенсійного 

забезпечення, а також забезпечити гласність умов оплати праці, порядку 

здійснення доплат, надбавок, винагород, премій, інших заохочувальних або 

компенсаційних виплат.    

6.1.3. Оплату праці працівників Коледжу здійснювати в 

першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснювати після виконання 

зобов'язань щодо оплати праці. 

 

6.2. Роботодавець зобов'язується: 

 

6.2.1. Затверджувати кошторис доходів і витрат, штатний розпис, а 

також зміни до них за погодженням з Профспілковим комітетом та 

інформувати трудовий колектив. 

6.2.2. Під час прийняття працівника на роботу ознайомлювати його під 

підпис з чинними умовами оплати праці, наявними пільгами й перевагами. 

При їх зміні повідомляти працівника про це під підпис. 

6.2.3.  Посадові оклади (тарифні ставки) працівників розраховувати 

виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного 

розряду, визначеного у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб, встановленого на 1 січня календарного року. 

6.2.4. Конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) 

працівників визначати відповідно до Єдиної тарифної сітки розрядів і 

коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій 

окремих галузей бюджетної сфери та відповідних нормативно-правових актів 

(додаток № 3). 

6.2.5.  Нараховувати заробітну плату працівникам не нижче за 

законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати. 

6.2.6.  Проводити доплати до мінімальної заробітної плати у разі коли 

посадовий оклад (тарифна ставка) нижче від розміру мінімальної заробітної 

плати, встановленої Законом України «Про Державний бюджет України» на 

календарний рік. 
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6.2.7.  Забезпечувати доплату працівникам за суміщення професій, 

посад, розширення зони обслуговування, виконання обов'язків тимчасово 

відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи, за 

ненормований робочий день, за роботу в нічний час (з 2200 до 600 години) з 

використанням для цього економії фонду заробітної плати (додаток №4). 

6.2.8.  Забезпечувати доплати до посадових окладів працівникам 

коледжу за окремі види роботи, передбачені відповідними нормативно- 

правовими актами ( додаток № 5). 

6.2.9.  Забезпечувати своєчасне й правильне встановлення та виплату 

працівникам заробітної плати з урахуванням зміни розміру мінімальної 

заробітної плати, освіти, стажу роботи, кваліфікаційної категорії, 

педагогічних звань тощо. 

6.2.10. Виплачувати педагогічним працівникам відповідно до п. 4 ст. 61 

Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 

31.01.2001 р. № 78 «Порядок виплати щомісячної надбавки за вислугу років 

педагогічним і науково-педагогічним працівникам» надбавки за вислугу 

років у розмірах: 

понад 3 роки - 10%; 

понад 10 роки - 20%; 

понад 20 роки - 30% посадового окладу. 

6.2.11.  Виплачувати надбавки наступним співробітникам: 

-  педагогічним працівника за престижність праці - 20% (постанова 

Кабінету Міністрів України № 373 від 23.03.2011 р.); 

-  працівникам бібліотеки за особливі умови праці - 50% (постанова 

Кабінету Міністрів України № 1062 від 30.09.2009 р.); 

6.2.12.  Встановлювати працівникам надбавки до заробітної плати за: 

-  високі досягнення у праці; 

-  виконання особливо важливої роботи (на час її виконання); 

-  складність, напруженість у роботі. 

Зважати, що граничний розмір зазначених надбавок для одного 

працівника не повинен перевищувати 50% посадового окладу (ставки 

заробітної плати). Конкретний розмір надбавки встановлювати за 

погодженням з Профспілковим комітетом (додаток № 8). 

6.2.13.  Виплачувати педагогічним та іншим працівникам відповідно до 

п.1 ст.57 Закону України «Про освіту»: 

допомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу (ставки 

заробітної плати) при наданні щорічних відпусток; 

щорічну грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання 

службових обов’язків, відповідно до Положення про надання щорічної 

грошової винагороди співробітникам за сумлінну працю, зразкове виконання 

службових обов’язків (додаток №7). 

6.2.14.  Виплату оздоровчих при наданні щорічної відпустки 

працівникам (крім педагогічних працівників ) здійснювати у разі наявності 

фонду оплати праці.  
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6.2.15.  Заробітну плату за весь період відпустки, а також матеріальну 

допомогу на оздоровлейня, виплачувати працівнику за 3 дні до початку 

відпустки. 

6.2.16.  За роботу у шкідливих умовах праці (використання деззасобів) 

здійснювати доплату до тарифної ставки (посадового оклад) у розмірі 10% 

тарифної ставки (посадового окладу). 

6.2.17.  Працівникам, яким встановлені доплати за роботу в нічний час 

та надурочний час, за роботу у шкідливих умовах праці, виплачувати 

зазначені доплати понад розмір мінімальної заробітної плати. 

6.2.18.  Якщо працівник виконав місячну норму праці, а нарахована 

заробітна плата є нижчою від законодавчо встановленого розміру 

мінімальної заробітної плати, проводити доплати до її рівня, та виплачувати 

щомісячно одночасно із заробітною платою. 

6.2.19.  Якщо працівник не виконав місячну норму праці, перебував у 

відпустці, на лікарняному, працює неповний робочий час, тощо, то оплату 

його праці проводити пропорційно виконаній нормі праці. 

6.2.20.  Для працівників, які працюють за графіком період підсумкового 

обліку робочого часу встановити - рік. Час відпрацьований понад норму 

підсумкового робочого часу оплачувати як надурочні, понад розмір 

мінімальної заробітної плати. 

6.2.21.  Забезпечувати преміювання працівників відповідно до 

Положення про преміювання, (додаток № 6) 

6.2.22.  Преміювання працівників здійснювати за рахунок економії 

фонду заробітної плати загального та спеціального фондів. 

6.2.23.  Здійснювати індексацію заробітної плати у зв'язку зі зростанням 

споживчих цін на товари і тарифів на послуги. 

6.2.24.  При звільненні працівника виплати всіх сум, що належать йому в 

Коледжі, здійснювати відповідно до чинного законодавства( ст. 116 КЗпП ). 

6.2.25.  Проводити виплату заробітної плати два рази на місяць: 15 числа 

кожного місяця - авансування в розмірі 50% посадового окладу (тарифної 

ставки) і 30 числа кожного місяця - остаточний розрахунок за поточний 

місяць. 

6.2.26.  При кожній виплаті заробітної плати інформувати працівників 

про її загальну суму з розшифруванням видів виплат, розмірів, підстав для 

здійснення відповідних утримань та сум, які підлягають виплаті. 

6.2.27.  У разі порушення термінів виплати заробітної плати з 

незалежних від Роботодавця причин виплачувати заробітну плату негайно 

після надходження коштів на рахунок. 

У разі затримки виплати заробітної плати з вини Роботодавця 

виплачувати заробітну плату з компенсацією частини заробітної плати 

відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги 

в порядку, встановленому чинним законодавством (ст. 34 Закону України 

Про оплату праці»). 
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6.2.28. Не ухвалювати в односторонньому порядку рішень, що змінюють 

встановлені чинним законодавством та цим Колективним договором умови 

оплати праці. 

 

 

6.3. Профспілковий комітет зобов'язується: 

 

6.3.1. Здійснювати контроль за дотриманням у Коледжі законодавства 

про оплату праці. 

6.3.2. Сприяти наданню працівникам необхідної консультативної 

допомоги з питань оплати праці. 

6.3.3. Ініціювати питання про залучення до дисциплінарної, 

адміністративної, матеріальної відповідальності відповідно до чинного 

законодавства осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про оплату 

праці, умов цього Колективного договору, що стосуються оплати праці. 

 

 

7. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ, КОМПЕНСАЦІЇ 

 

7.1. Роботодавець зобов'язується: 

 

7.1.1. Сприяти педагогічним працівникам у забезпеченні їх житлом. 

7.1.2. У разі захворювання педагогічного працівника, яке 

унеможливлює виконання ним професійних обов'язків і обмежує 

перебування в дитячому колективі, або у разі тимчасового переведення з 

певних обставин на іншу роботу зберігати за працівником попередній 

середній заробіток. У разі хвороби або каліцтва середній заробіток 

виплачувати до відновлення працездатності або встановлення інвалідності. 

7.1.3. Здійснювати відрахування профспілковому комітету на 

культурно-масову, оздоровчу і фізкультурну роботу 0,3% фонду оплати праці 

відповідно до законодавства та договору між Сторонами за рахунок коштів 

бюджетних асигнувань. 

7.1.4. Надавати працівникам Коледжу матеріальну допомогу у разі 

смерті рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) у сумі 5000 грн. за рахунок 

спеціального фонду оплати праці за наявності коштів. 

7.1.5. У разі смерті працівника надавати матеріальну допомогу рідним 

у розмірі 10000 грн., за рахунок коштів спеціального фонду. 

7.1.6. Преміювати працівників з нагоди особистих ювілеїв, державних 

та професійних свят, за підсумками роботи  за рік при умові економії фонду 

заробітної плати (додаток № 9). 

7.1.7. Надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення 

соціально-побутових питань в межах економії фонду заробітної плати. 

7.1.8. Надавати 1 вересня додаткову оплачувану відпустку у кількості 

трьох годин матерям, які мають дітей перших та випускних класів. 



15  
 

 
 

7.1.9. Надавати матеріальну підтримку працівникам Коледжу, які мають 

статус ветеранів війни, учасників бойових дій, громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи та ліквідаторам аварії на ЧАЕС у 

розмірі 1000 грн. за рахунок спеціального фонду оплати праці за наявності 

коштів. 

7.1.10. Здійснювати соціальну підтримку, психологічну реабілітацію, 

оздоровлення та адаптацію працівників, які є вимушеними переселенцями, 

учасниками АТО та членами їх сімей за наявності відповідних можливостей. 

 

7.2. Профспілковий комітет зобов'язується: 

 

7.2.1. При наявності коштів профспілкового бюджету частково 

сплачувати вартість путівки на оздоровлення і відпочинок членам 

профспілки та їх дітям. 

7.2.2. Здійснювати виділення коштів із профспілкового бюджету для 

проведення культурно-масової та спортивно-оздоровчої роботи. 

7.2.3. Сприяти в організації та проведенні дозвілля, спортивних 

змагань, виступів художньої самодіяльності. 

7.2.4. Проводити дні вшанування пенсіонерів-ветеранів праці коледжу. 

7.2.5. Здійснювати передплату видання: «Бібліотечка голови 

профспілкового комітету». 

 

7.3. Сторони домовились: 

 

7.3.1. Забезпечити роботу комісій з соціального страхування щодо 

виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 

витратами зумовленими похованням, відповідно до Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999  

№ 1105-XIV. 

8. ОХОРОНА ПРАЦІ І ЗДОРОВ’Я 

 

8.1. Роботодавець зобов'язується: 

 

8.1.1. Забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, крім випадків 

укладення між працівником та власником або уповноваженим ним органом 

трудового договору про дистанційну роботу. 

8.1.2. Впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, що запобігають 

виробничому травматизму, і забезпечувати санітарно-гігієнічні умови, що 

запобігають виникненню професійних захворювань у працівників. 

8.1.3. Не вимагати від працівника виконання роботи, що становить явну 

небезпеку для життя працівника, а також в умовах, що не відповідають 

законодавству про охорону праці. Працівник має право відмовитися від 

виконання дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, що 

становить небезпеку для життя чи здоров’я такого працівника або людей, які 

його оточують, і навколишнього середовища. 
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8.1.4. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором 

провести з ним необхідний інструктаж, роз'яснити під підпис його права, 

обов'язки, інформувати про умови праці, право на пільги та компенсації за 

роботу в особливих, шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства 

про охорону праці і цього Колективного договору. 

8.1.5. Створювати у Коледжі в цілому і на кожному робочому місці 

зокрема безпечні умови праці відповідно до встановлених норм. 

8.1.6. Розробляти комплексні заходи щодо досягнення встановлення 

нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, існуючого 

рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, 

професійних захворювань, аварій і пожеж (додаток №10). 

8.1.7. Забезпечувати дотримання посадовими особами та працівниками 

вимог законодавчих актів, які регулюють питання охорони праці та прав 

працівників у сфері охорони праці. 

8.1.8. Призначати посадових осіб для забезпечення вирішення 

конкретних питань з охорони праці, розробляти і затверджувати інструкції 

про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них 

функцій, забезпечувати навчання (перенавчання) з питань охорони праці. 

8.1.9. Організовувати своєчасне та якісне розслідування нещасних 

випадків на виробництві, професійних захворювань відповідно до вимог 

чинного законодавства про охорону праці. Не допускати проведення таких 

розслідувань без участі представників Профспілкового комітету. 

8.1.10. Забезпечувати усунення причин, що викликають нещасні 

випадки, професійні захворювання, та здійснювати профілактичні заходи для 

їх попередження. 

8.1.11. За погодженням з Профспілковим комітетом розробляти і 

затверджувати положення, інструкції, інші акти з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, що діють у межах закладу освіти і встановлюють правила 

виконання робіт та поведінки працівників на території Коледжу, в 

приміщеннях, кабінетах, на робочих місцях відповідно до нормативно-

правових актів з охорони праці. 

8.1.12. Видавати накази з охорони праці й безпеки життєдіяльності і 

забезпечувати їх виконання. 

8.1.13. Забезпечити: 

1) контроль за проведенням обов’язкових профілактичних щеплень проти 

COVID-19 працівниками Коледжу, обов’язковість профілактичних щеплень яких 

передбачена переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких 

підлягають обов’язковим профілактичним щепленням, затвердженим наказом 

Міністерства охорони здоров’я від 4 жовтня 2021 р. № 2153 (далі - перелік); 

2) відсторонення від роботи (виконання робіт) працівників, обов’язковість 

профілактичних щеплень проти COVID-19 яких визначена переліком та які 

відмовляються або ухиляються від проведення таких обов’язкових 

профілактичних щеплень проти COVID-19 відповідно до статті 46 Кодексу законів 

про працю України, частини другої статті 12 Закону України “Про захист 

населення від інфекційних хвороб”, крім тих, які мають абсолютні протипоказання 
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до проведення таких профілактичних щеплень проти COVID-19 та надали 

медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти COVID-19, 

виданий закладом охорони здоров’я. 

8.1.14. Забезпечувати проведення періодичних медичних оглядів 

працівників Коледжу. Користуватися правом притягнення до дисциплінарної 

відповідальності у встановленому законом порядку працівників, що 

ухиляються від проходження обов'язкового медичного огляду, а також 

забезпечувати відсторонення їх від роботи без збереження при цьому 

заробітної плати до проходження медичного огляду. 

На час проходження медичного огляду зберігати за працівником місце 

роботи і середній заробіток. 

Забезпечувати профілактику ВІЛ/СНІДУ та туберкульозу, 

недопущення випадків дискримінації працівників із такими захворюваннями. 

8.1.15. Проводити навчання і перевірку знань з питань охорони праці 

працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою. Не допускати до 

роботи осіб, які не пройшли інструктаж з охорони праці, а у разі необхідності 

— навчання та перевірку знань. 

8.1.16. Здійснювати, відповідно до затверджених норм, забезпечення у 

визначені терміни спецодягом та миючими засобами. (додаток №11) 

8.1.17. Надавати представникам Профспілкового комітету Коледжу всю 

необхідну їм інформацію з питань умов, охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, санітарно-побутового і медичного забезпечення, витрачання 

коштів, передбачених для здійснення заходів з охорони праці. Своєчасно 

вживати заходів для врахування подань та висновків, надавати аргументовані 

відповіді в семиденний термін після їх отримання. 

8.1.18. Здійснювати контроль за дотриманням працівниками Коледжу 

норм і правил з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час освітнього 

процесу, а також за використанням засобів захисту. 

8.1.19. Вживати термінових і необхідних заходів для надання допомоги 

потерпілим у разі виникнення нещасних випадків у закладі освіти, залучаючи 

у разі потреби аварійно-рятувальні формування. 

8.1.20. Зберігати за працівником, що втратив працездатність у зв'язку з 

нещасним випадком на виробництві або профзахворюванням, місце роботи 

(посаду) і середню заробітну плату на весь період до відновлення 

працездатності або визнання його в установленому порядку особою з 

інвалідністю. У разі неможливості виконання потерпілим колишньої роботи 

забезпечити його перепідготовку та працевлаштування, встановити пільгові 

умови і режим роботи. 

8.1.21. Дотримуватися нормативних актів у сфері охорони праці щодо 

прав жінок, неповнолітніх та осіб з інвалідністю. 

8.1.22. Не рідше одного разу на рік аналізувати стан захворюваності 

працівників з тимчасовою втратою працездатності та розробляти заходи 

щодо їх зниження. 

8.1.23. Створити щорічний фонд охорони праці з урахуванням фінансових 

можливостей Коледжу. 
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8.1.24. Проводити, у разі необхідності, атестацію робочих місць за умовами 

праці відповідно до постанови КМУ від 01.08.1992  р. №442 не рідше одного 

разу у 5 років. 

 

 

 

Профспілковий комітет зобов'язується: 

 

8.1.25. Забезпечити активну участь представників профспілкової 

організації Коледжу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

соціального страхування у розв'язанні питань створення безпечних умов 

праці, попередження випадків травматизму і захворювань, оздоровлення та 

працевлаштування у разі погіршення стану здоров'я працівників. 

8.1.26. Захищати права працівників Коледжу на безпечні умови праці.     

У разі виникнення небезпеки для життя і здоров'я працівників вимагати 

припинення відповідних робіт. 

8.1.27. Сприяти Роботодавцеві, профспілковим і державним органам у 

здійсненні заходів для забезпечення виконання у Коледжі вимог 

законодавства України про охорону праці і здоров'я. 

8.1.28. Вносити пропозиції Роботодавцю про заохочення посадових осіб 

і працівників, а також стимулювати їх за активну участь у здійсненні заходів, 

спрямованих на поліпшення умов і охорони праці з урахуванням 

можливостей профспілкової організації. 

8.1.29. Вносити пропозиції для попередження виникнення можливих 

аварійних ситуацій, виробничого травматизму і професійних захворювань. 

8.1.30. Організовувати роботу для надання допомоги травмованим і 

хворим працівникам закладу освіти, зокрема для розв'язання побутових 

питань, придбання медикаментів, отримання своєчасної медичної допомоги. 

8.1.31. Сприяти працівникам у виконанні ними зобов'язань з охорони 

праці та організовувати відповідний контроль. 

8.1.32. Перевіряти виконання Роботодавцем і адміністрацією Коледжу 

пропозицій представників профорганізації з питань охорони праці, 

домагаючись їх реалізації. 

8.1.33. Не рідше 1 разу на рік виносити на обговорення трудового 

колективу результати спільної роботи щодо забезпечення контролю за 

охороною праці. 

 

8.2. Працівники Коледжу зобов'язуються: 

 

8.2.1. Піклуватися про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку 

студентів, оточуючих. 

8.2.2. Вивчати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з 

охорони праці, безпеки життєдіяльності, правила поводження з 

устаткуванням і технічними засобами навчання, користуватися засобами 

колективного та індивідуального захисту. 



19  
 

 
 

8.2.3. Проходити у встановленому чинним законодавством порядку 

попередні та періодичні медичні огляди. 

8.2.4. Не відмовлятися або не ухилятися від проведення обов’язкових 

профілактичних щеплень проти COVID-19, крім тих, які мають абсолютні 

протипоказання до проведення таких профілактичних щеплень проти COVID-19 та 

надали медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти 

COVID-19, виданий закладом охорони здоров’я 

8.2.5. Негайно повідомляти Роботодавця про небезпеку, нещасний 

випадок; вживати заходів щодо їх попередження та ліквідації, надавати першу 

допомогу потерпілим. 

8.2.6. Відповідати за порушення вимог, зазначених у цьому розділі 

Колективного договору. 

 

 

9. ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В КОЛЕДЖІ 

 

9.1. Сторони домовились: 

 

9.1.1.  Ураховувати, що відносини між Роботодавцем і працівниками, а 

також між працівниками Коледжу будуються  на засадах ґендерної рівності 

та недопущення будь-яких дискримінаційних дій. 

9.1.2. Вживати заходів, спрямованих на формування ґендерної культури 

трудового колективу. 

 

9.2. Роботодавець зобов’язується: 

9.2.1. Забезпечити рівні права та можливості жінок і чоловіків (ст. 18 

Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків»). 
9.2.2. Покласти обов'язки уповноваженого з ґендерних питань – радника 

директора Коледжу на громадських засадах на голову  профспілкового 

комітету. 

9.2.3. Залучати уповноваженого з ґендерних питань до участі у 

співбесіді при прийнятті на роботу для усунення дискримінації та 

забезпечення комплектування кадрами з наданням переваги особі тієї статі, 

щодо якої в них існує дисбаланс. 

9.2.4 Надавати для узгодження уповноваженому з ґендерних питань –

оголошення про вакансії в Коледжі для уникнення статевих або вікових 

стереотипів. 

9.2.5. Створювати умови праці, які дозволять жінкам і чоловікам 

здійснювати трудову діяльність на рівній основі. 

9.2.6. Здійснювати просування працівників по роботі з дотриманням 

принципу надання переваги особі тієї статі, щодо якої в них існує дисбаланс. 

9.2.7. Забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову 

діяльність із сімейними обов'язками; у межах політики, «дружньої до сім’ї», 

забезпечити надання працівникам з особливими сімейними обов’язками: 
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часу на догляд у вигляді перерви у професійній діяльності, батьківської 

відпустки, можливості роботи на умовах неповного робочого часу, 

оформлення гнучкого робочого графіку. 

9.2.8. Здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій 

кваліфікації та однакових умовах праці. 

9.2.9. Вживати заходів щодо унеможливлення випадків сексуальних 

домагань. Забезпечити невідкладне вжиття заходів для усунення проявів 

дискримінації у випадку надходження відповідних скарг працівників до 

уповноваженого з гендерних питань. 

 

9.3. Профком зобов’язується: 

 

9.3.1. Забезпечити виконання обов’язків уповноваженого з ґендерних 

питань – радника директора Коледжу щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків. 

9.3.2. Проводити ґендерну перевірку всіх рішень, резолюцій, 

рекомендацій, заходів на підприємстві до їх оформлення та затвердження. 

9.3.3. Забезпечити розгляд скарг працівників Коледжу на випадки 

дискримінації протягом 5 днів з дня надходження скарги та контролювати 

вжиття адміністрацією заходів щодо усунення проявів дискримінації за її 

наявності. 

 

 

10. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

10.1. Роботодавець зобов'язується: 

 

10.1.1. Утримуватися від будь-яких дій, що можуть вважатися втручанням 

у статутну діяльність профспілки. 

Створювати необхідні умови для нормальної діяльності профспілкової 

організації та Профспілкового комітету: 

− надавати приміщення для проведення профспілкових зборів і 

засідань Профспілкового комітету; 

− сприяти друкуванню і розмноженню відповідної інформації; 

− безкоштовно надавати приміщення для потреб Профспілкового 

комітету (з опаленням, освітленням, забезпеченням прибирання]; 

− за наявності умов надавати приміщення для обладнання кабінету 

Профспілкового комітету; 

− безкоштовно надавати Профспілковому комітету можливість 

користуватися технічними засобами, засобами зв'язку, транспортом, 

розмножувальною технікою тощо. 

10.1.2. Забезпечувати голові та членам Профспілкового комітету 

безперешкодний доступ для спілкування з Роботодавцем, надавати для 

здійснення контролю книги наказів, трудові книжки працівників, документи 
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щодо обліку робочого часу, відпусток, заяви й скарги працівників та книгу їх 

реєстрації, документи з тарифікації, атестації працівників, відомості та інші 

документи з питань заробітної плати тощо. 

10.1.3. Голові й членам Профспілкового комітету, не звільненим від 

основної роботи, надавати вільний від роботи час (не менше двох годин на 

тиждень) із збереженням середнього заробітку для виконання громадських 

обов'язків на користь трудового колективу, участі в консультаціях і 

переговорах, роботі виборних профспілкових органів, зокрема вищих. 

10.1.4. Не перешкоджати відвідуванню та огляду виробничих, 

побутових, інших приміщень, робочих місць Профспілковим комітетом, 

перевіркам дотримання законодавства України про працю, охорону та оплату 

праці, ведення трудових книжок, надання, облік і використання відпусток 

тощо, розміщенню інформації Профспілкового комітету в приміщеннях і на 

території Коледжу в доступних для працівників місцях, своєчасно (у 

тижневий термін) розглядати пропозиції Профспілкового комітету про 

усунення виявлених ними порушень, в такий самий термін надавати йому 

письмову відповідь щодо вжитих заходів. 

10.1.5. Не змінювати умови трудового договору, не притягати до 

дисциплінарної відповідальності членів Профспілкового комітету без згоди 

на це Профспілкового комітету. 

10.1.6. Звільнення членів Профспілкового комітету, його голови 

(профорганізатора), крім випадків дотримання загального порядку, 

здійснювати за попередньою згодою Профспілкового комітету і вищого 

профспілкового органу. 

10.1.7. Звільнення (з ініціативи Роботодавця) працівників, яких було 

обрано до Профспілкового комітету не допускати протягом року після 

закінчення терміну обрання, окрім випадків, передбачених частиною 4 статті 

41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (в 

редакції Закону № 2886-ІІІ від 13.12.2001). Така гарантія не надається 

працівникам у разі дострокового припинення повноважень через неналежне 

виконання своїх обов'язків як членів Профспілкового комітету або за власним 

бажанням, крім випадків, коли це зумовлено станом здоров'я. 

10.1.8. Відповідно до письмових заяв працівників, які є членами 

профспілки, щомісячно і безоплатно утримувати із заробітної плати і 

перераховувати на рахунок обласної та первинної профспілкової організації 

членські профспілкові внески, а саме 1 % від заробітної плати не пізніше 

наступного за днем виплати заробітної плати дня. 

10.1.9. Погоджувати з Профспілковим комітетом зміну умов трудового 

договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності 

працівників, які є членами Профспілкового комітету. 

 

10.2. Профспілковий комітет зобов'язується: 

 

10.2.1. Використовувати надані чинним законодавством України про 

працю,освіту, профспілки, а також цим Колективним договором права для 
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захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників 

Коледжу. 

 

11. КОНТРОЛЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

11.1. Сторони зобов'язуються: 

 

11.1.1. Спільно визначати необхідні заходи для організації виконання 

цього Колективного договору. 

11.1.2. Здійснювати контроль за виконанням цього Колективного 

договору як самостійно кожною із сторін, так і спільно. 

11.1.3. Взаємно і одночасно звітувати про виконання цього 

Колективного договору на загальних зборах трудового колективу в такі 

терміни: 

за перше півріччя поточного року не пізніше 2 липня; 

за підсумками року — не пізніше 27 лютого наступного року. 

Визначити осіб, відповідальних за виконання окремих положень Колек-

тивного договору, і встановити строки виконання зобов'язань сторін. 

(додаток № 12, 13 ) 

11.1.4. Періодично проводити зустрічі для взаємного інформування про 

стан виконання зобов'язань. 

11.1.5. При невчасному виконанні або невиконанні зобов'язань 

(положень) цього Колективного договору аналізувати причини та вживати 

необхідних заходів для забезпечення реалізації його положень. 
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