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||

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

16.08.2022 м 22

Про повідомну реєстрацію колективного договору комунального закладу

вищої освіти «Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені

Михайла Грушевського»
Керуючись пл. 9 п. б ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве

самоврядуванняв Україні», Законом України «Про колективні договори 1 угоди»,

ст. 15 Кодексу законів про працю, постановою Кабінету Міністрів України від

21.08.2019 М» 768 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 лютого 2013 р. Ме 115», беручи до уваги протокол зборів трудового

колективу КЗ вищої освіти «Барського туманітарно-педагогічного коледжу імені

Михайла Грушевського» від 14.02.2022 Ме 1, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Провести повідомну реєстрацію колективного договору укладеного між

керівництвом КЗ вищої освіти «Барського гуманітарно-педагогічного коледжу

імені Михайла Грушевського» та трудовим колективом КЗ вищої освіти

«Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського» на

2022-2024 роки.
2. Начальнику управління соціальної політики та охорони здоров'я Барської

міської ради (Кушнір Т.О.) внести в реєстр колективних договорів запис про

повідомну реєстрацію колективного договору укладеного між керівництвом КЗ

вищої освіти «Барського гуманітарно-педагогічного коледжу їмені Михайла

Грушевського»та трудовим колективом КЗ вишої освіти «Барського гуманітарно-

педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського» на 2022-2024 роки,

проінформувати КЗ вищої освіти «Барського гуманітарно-педагогічного

коледжу імені Михайла Грушевського» про повідомну реєстрацію колективного

договору.
3. Начальнику відділу організаційної роботи та інформації Барської міської ради

(Демінська Т.В.) оприлюднити на офіційному веб-сайті Барської міської ради

колективний договір, укладений між керівництвом КЗ вищої освіти «Барського

гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського» та трудовим

колективом КЗ вищої освіти «Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені

Михайла Грушевськогожна; /22-2024 роки.
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Комунальний заклад вищоїосвіти

«Барський гуманітарно-педагогічний
коледж ім.Михайла Грушевського»

Про повідомпу реєстрацію
колективного договору

Відповідно до постанови Кабінету Міпістрів України від 13 лютого
2013 року  МУ115 «Про (порядок/повідомноїоресстрації|галузевих
(міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» (зі змінами
внесеними постановою Кабінету Міпістрів України від 21 сериня 2019 року
2768) управління соціальної політики та охорони здоров'я Барської міської
ради повідомляє, що згідно рішення виконавчого комітету Барської міської
ради від 16.08.2022 року Х922|колективний договір між керівництвом
Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарпо-педагогічний
коледж ім.Михайла Грушевського» та трудовим колективом Комунального
закладу|вищоїоосвіти|«Барський|гуманітарно-педагогічний|коледж
їм.Михайла Грушевського» на 2022-2024 р.р. зареєстрований 22.08.2022 року
за Мо13.

Текст колективного договору між керівництвом Комунального закладу
вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж  ім.Михайла
Грушевського» га трудовим колективом Комунального закладу вищої освіти
«Барський гуманітарно-подагогічний коледж ім.Михайла Грушенського» на
2022-2024 р.р. оприлюдиєно па офіційному веб|сайті Барської міської ради
га доступнийза посиланням: Баг-сйу. соу ма

Начальник равлі ! Гамара КУШНІРачальник управління 2 їмара К
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Протокол Ме1
профслілкових зборів первинної

профспілкової організації працівників

Комунального закладу вищоїосвіти
«Барський гуманітарно-педагогічний коледж

імені Михайла Грушевського»

14.02.2022 м. Бар

На обліку: 196 чол.
Присутні: 175 чол.
Відсутні з поважних причин: 21чол.

Президія зборів:
Савчук П.Н.

. Ковальська А.П.
3. Нечитайло М.М.
мю

я

Порядокденний:

І. Звіт про діяльність Комунального закладу вищої освіти «Барський

гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського»за 2021 рік

та завдання на 2022 рік (доповідач - Савчук П.Н., директор Комунального

закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені

Михайла Грушевського»).

2Затвердження Колективного договору між адміністрацією Комунального

закладу вищої освіти «Барський гуматітарно-педагогічний коледж імені

Михайла Грушевського і трудовим колективом на 2022-2024 рр. (далі -
Договір) (доповідач - Нечитайло М.М. голова профспілкового комітету

первинної профспілкової організації працівників Комунального закладу

вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла

Грушевського»).

Різне.

СЛУХАЛИ:
1. Савчука П.Н.- про роботу Комунального заклалу вищої освіти «Барський

гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського»у 2021 році

та завдання на 2022 рік.
Текст доповіді додається.

2. Нечитайло М.М. - про затвердження Колективного договору між

адміністрацією Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-



педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» і трудовим колективом

на 2022-2024 рр.
Текст доповіді додається.

ВИСТУПИЛИ:
Самборська О.Д., заступник директора з навчальної роботи, доктор

філософії наголосила про те, що науково-педагогічні працівники коледжу

мають право на погодинну оплату педагогічної (викладацької) роботи за

фактичну кількість годин, але не більше ніж 240 год на рік. Запропонувала

внести відповідні зміни у Колективний договір, оскільки у зв'язку З

виробничою необхідністю впродовж року може виникати потреба у вичитці

певноїкількості годин винесених на вакансію.

Мороз М.О., декан гуманітарно-педагогічного факультету, доктор

педагогічних наук зазначила, що впродовж звітного періоду коледж значно

збільшив потенціал науково-педагогічного|складу; 8 викладачів

(Саврій Ю.Ф., Гордаш АМ., Юзько Т.М., Гуд Г.О., Гуцол Д.О., Лісова А.В.,

Самборська О.Д. Поберецька В.В. захистили кандидатські дисертації та

отримали науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії); один

викладач захистив докторську дисертаціюта отримав наукове звання доктора

педагогічних наук (Мороз М.О.); 10 викладачів навчаються в аспірантурі та

готуються до захисту дисертації. Постійно вдосконалюється організація

навчально-виховного процесу та робота по нарощуванню навчальної і

науково-методичної бази. Вказалана необхідність збереження і розширення

контингенту студентів.
Гуд  Г.О., завідувач кафедри0мистецьких дисциплін, кандидат

психологічних наук відмітила, що кафедра функціонує відповідно до

Положення про кафедру КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж

імені Михайла Грушевського». Наголосила на активній участі викладачів та

студентів мистецьких спеціальностей у конкурсах, олімпіадах, фестивалях,

продемонструвалаїх значні здобутки та перемоги.
Дусь Н.А., завідувач кафедри педагогіки, психології та фахових

методик, кандидат педагогічних наук. Схвалила демократичні підходи

адміністрації щодо вільного вибору педагогічними працівниками форм

підвищення кваліфікації. Акцентувала увагу на тому, що протягом звітного

періоду|адміністрація коледжу виконувала зобов'язання|щодо

відшкодування|матеріальних|витрат працівників|на відрядження,

забезпечувала захист прав студентів. Внесла пропозицію затвердити

Колективний договір між адміністрацією Комунального закладу вищоїосвіти

«Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» і

трудовимколективом на 2022-2024 рр.
Юзько Т.М., завідувач кафедри соціально-економічних дисциплін,

доктор філософії відзначила високий рівень освітньо-виховної, науково-

методичної і господарської роботи Комунального закладу вищої освіти

«Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського».

Проаналізувала діяльність кафедри соціально-економічних дисциплін за



звітний період, зазначила, що завершено підготовку документів для

акредитації спеціальності 081 «Право», пожвавилася науково-методична,
спортивно-масова, профорієнтаційна робота викладачів.

Запропонувалавнести зміни та доповнення до Колективного договору:
1. У п.5.10. «Навчальне навантаження розподіляється на засіданні

відповідальної кафедри і не може|перевищувати загальний

максимальний обсяг».
У п.6.1.13. «Проводити тарифікацію викладачів лише після

попереднього розподілу навчального навантаження на засіданні

циклових комісій або на засіданні відповідної кафедри за

погодженням із профкомом.
3. Доповнити п.б.6.1. «Відповідно до Положення про преміювання

за професійну та наукову активність науково-педагогічних і

педагогічних працівників Комунального закладу вищої освіти

«Барський  гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла

Грушевського»: працівники коледжу преміюються за якісне,

своєчасне та виконані в повному обсязі покладені на них
обов'язки у науковій сфері, а також із урахуванням їх творчої
ініціативи, особистого внеску в досягнення загальних результатів
науково-дослідної роботи закладу вищої освіти.

4. У абз. 3 п. 8.1. «У разі відсутності вакансії прийняття на роботу
можливо лише за згодою викладачів тієї циклової комісії або

відповідної кафедри, на яку приймається працівник».

мо

Сторчак Н.А., юрисконсульт, наголосила, що відповідно до ч.| ст. 11 Закону

України «Про публічні закупівлі» уповноважена особа визначається

замовником або призначається однимз таких способів: шляхом покладення
на працівника (працівників) із штатної чисельності функцій уповноваженої
особи -ряк додаткової роботи з відповідною0доплатою згідно|із

законодавством. У зв'язку з чим запропонувала доповнити зміст

Колективного договору пунктом 6.5.4. про те, що преміювання працівників
Коледжу проводиться за виконання функцій уповноваженої особи як
додаткової роботи з організації та проведення публічних закупівель
(уповноважена особа);

- зазначила про необхідність доповнити Колективний договір пунктом
71. такого змісту: Категорія здобувачів освіти, що мають право на

матеріальну допомогу, компенсації, пільги щодо оплати проживання в

гуртожитку визначається чинним законодавством України.
- повідомила про те, що надання відпустки директору оформляється

розпорядженням Вінницької обласної ради, а іншим працівникам - наказом

директора Коледжу та про необхідність внесення даної поправки у Додаток

до Колективного договору Х» 9 Правила внутрішнього трудового розпорядку
Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний
коледж імені Михайла Грушевського».



Савчук П.Н., к.п.н., директор Комунального закладу вищої освіти
«Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського».
подякував членам трудового колективу коледжу за відповідальну і сумлінну
працю на всіх ділянках роботи. Наголосив, що в сучасних фінансово-
економічних умовах перед кожним працівником стоїть завдання бути
ощадливими і бережливими у використанні енергоносіїв, дотримуватися
норм санітарно-гігієнічного режиму.
ЗАСЛУХАЛИ
Нечитайло М.М., голову профспілкового комітету Комунального закладу
вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла
Грушевського», яка проінформувала про використання профспілкових
коштів за попередній рік та підвела підсумки за результатами дії чинного
Колективного договору.

Марія Михайлівна внесла пропозицію проголосувати за зміни та
доповнення до Колективного договору на 2022-2024 рр.
УХВАЛИЛИ:
1. Звіт директора Комунального закладу вищої освіти «Барський
гуманітарно-педагогічний|коледж|імені|Михайла|Грушевського»
СавчукаП.Н. про проведенуу 2021 році роботу взяти до відома.
2. Колективний договір між адміністрацією Комунального закладу вищої
освіти|«Барський/гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла
Грушевського»і трудовим колективомна 2022-2024 рр. схвалити.
3. Сторонам Договору:
3.1. Посилити відповідальність за виконання положень Колективного
договору між адміністрацією Комунального закладу вищоїосвіти «Барський
гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського»і трудовим
колективом на 2022-2024 рр.
3.2. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним|фінансуванням
Коледжу, педопущенням заборгованості з виплати заробітної плати і

стипендій.
33. Щоквартально аналізувати хід виконання Договору, назрілі питання
розглядати на спільному засіданні адміністраціїта профкому Коледжу.
3.4. Адміністрації Коледжу забезпечувати, відповідно до Закону України
«Про колективні договори та угоди», обов'язкове погодження з профкомом
нормативних документів, що стосуються соціально-економічних інтересів
працівників, студентськоїта учнівської молоді.
3.5. Хід і стан виконання Договору висвітліовати на сторінках газети
«Ластівка»і сайті Коледжу, у випусках радіо «Коледж-ЕМ».
4. Профспілковому комітету:
4.11. Із метою недопущення порушень чинного законодавства про оплату
праці встановити постійний контроль за попереднім та остаточним
розподілом/педагогічного навантаження і  тарифікацією|педагогічних
працівників Коледжу.



42. Забезпечувати довантаження викладачів, які не мають повної ставки
заробітної плати, за рахунок заміни тимчасово відсутніх викладачів, роботи у
творчих об'єднаннях, суміщення професій, посад, обмеження сумісництва
осіб, які за основним місцем роботи працюютьне в Коледжі.
43. Спільно з адміністрацією Коледжу забезпечувати обов'язкове
проведення атестації викладачів, бібліотекарів, працівників бухгалтерії,
робочих місць працівників, які виконують свої посадові обов'язки в

несприятливих умовах, встановити їм відповідні доплати.
5. Адміністрації та профспілковому комітету здійснювати постійний
контрольза станом охорони праці, техніки безпеки в Коледжі.
6. Узгоджувальній комісії в п'ятиденний термін систематизувати критичні
зауваження і пропозиції та в разі потреби внести зміни й доповнення до
Договору.
7. Доручити підписати|Колективний0договір між адміністрацією
Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний
коледж імені Михайла Грушевського» і трудовим колективом на 2022-2024
рр. директорові Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-
педагогічний коледж їмені Михайла Грушевського» Савчуку П.Н. та
голові профепілкового комітету первинної профспілкової організації
працівників Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-
педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» Нечитайло М.М.
8. Юрисконсульту коледжу Сторчак Н.А. зареєструвати (Договір в
установленому порядку відповідно до Закону України «Про колективні

договорита угоди».
9. Усім членам трудового колективу неухильно дотримуватися вимог
Договору, Статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових
інструкцій, які регламентують функціонування Комунального закладу вищої
освіти|«Барський  гуманітарно-педагогічний|коледж імені Михайла
Грушевського».

Голова зборів Петро САВЧУК

Секретар Алла КОВАЛЬСЬКА
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Загальні положення

Колективний договір є двосторонньою угодою між роботодавцем |і

найманими працівниками.
Колективний договір (надалі - договір) - це нормативний документ, який

відповідно до чинного законодавства регламентує та регулює трудові,
соціально-економічні відносини між роботодавцем і трудовим колективом,
гарантує захист правта інтересів усіх працівників коледжу.

Укладається колективний договір на основі чинного законодавства і в
першу чергу: Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про освіту»,
«Про вищу освіту», «Про фахову передвищуосвіту», «Про наукову і науково-
технічну діяльність», «Про оплату праці», «Про охорону праці», «Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», КЗпП України, житлового
законодавства України, Генеральної угоди, Галузевої угоди між Міністерством
освіти і науки України, Профспілками працівників освіти і науки України та
Всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців у галузі вищоїосвіти,
угоди між Департаментом гуманітарної політики Вінницької обласної
державної адміністрації та комітетом Вінницької обласної організації
Профспілки працівників освіти і науки, Статуту і Правил внутрішнього
трудового розпорядку Комунального закладу вищої освіти «Барський
гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», інших
державних нормативно-правових актів.

Розділ 1. Сторони договору таїх повноваження

11. Сторонами цього договору є: директор Комунального закладу вищої
освіти|«Барський  гуманітарно-педагогічний|коледж імені|Михайла
Грушевського (надалі - Коледжу) Савчук Петро Нестерович, з однієїсторони,і
трудовий колектив Коледжу в особі голови профспілкової організації
Нечитайло Марії Михайлівни,з другої сторони (надалі - Сторони).

1.2. Метою договору є регулювання соціально-трудових та економічних
відносин, посилення соціального захиступрацівників Коледжу,

13. Предметом договору є переважно додаткові, порівняно з чинним
законодавством, положення з оплати та умов праці, соціального і житлово-
побутового забезпечення працівників Коледжу, гарантії, які надаються
власником.

14. Цей договір визначає зобов'язання сторін, що його уклали, на
створення умов для підвищення ефективності роботи, реалізації професійних,
трудових і соціально-економічних прав, інтересів і забезпечення соціально-
трудових праві гарантій членів трудового колективу Коледжу.

15. Сторони зобов'язуються дотримуватися принципів соціального
партнерства, паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної
відповідальності, конструктивності й  аргументованості при проведенні
переговорів (консультацій) шодо укладення договору, внесення змін |

доповнень до нього, вирішенні всіх питань, що є предметом договору.
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Сторони визнають договір основним документом соціального партнерства
та взаємодії, що встановлює загальні принципи проведення узгодженої
соціально-економічної політики, спрямованої на підвищення ефективної
діяльності Коледжу.

Прийняті за цим договором зобов'язання та домовленості обов'язкові для
виконання Сторонами.

Положення договору є мінімальними гарантіями, обов'язковими для
врахування сторонами під час ведення переговорів та здійснення виробничої
діяльності.

Коледж у межах своїх повноважень може встановлювати додаткові,
порівняно з чинним законодавством і цим договором, трудові і соціально-
економічні гарантії для працівників.

1.5.1. Директор забезпечує та контролює виконання договору, інформує
профорганізацію про хід його виконання, щорічно звітує про результати його
виконання на зборах трудового колективу.

1.5.2. Профорганізація контролюєі забезпечує виконання умов договору,
звітує про його виконання на зборах трудового колективу, а в разі порушень
умов цього договору направляє директору подання з вимогою усунутиці
порушення.

1.5.3. Члени трудового колективу Коледжу зобов'язуються дотримуватися
трудової дисципліни, вимог посадових інструкцій; якісно і своєчасно
виконувати виробничі та службові завдання, заслуховувати звіти директора і

голови профспілкової організації про виконання договору.

Розділ 2. Термін дії колективного договору

2.1. Цей договір укладений терміном на 3 роки і набирає чинності з дня
його підписання сторонами. Після закінчення строкудії він продовжує діяти до
часу перегляду існуючого або укладення нового колективного договору.

Усі додатки до колективного договору укладаються в письмовій
формі та є його невід'ємною частиною.

Розділ 3. Сфера дії положень договору

31. Сторони підтверджують реальність забезпечення|прийнятих
зобов'язань і обов'язковість виконання умов цього договору.

3.2. Сторони гарантують дотримання норм і гарантій, передбачених
генеральноюта галузевою угодами.

33. Положення цього договору поширюються на всіх працівників,
незалежно від членства у профспілці. та є обов'язковими як для директора, такі
для всіх працівників Коледжу.

34. Сторони визнають договір нормативним актом; його норми і

положення мають пряму дію, не потребуючи дублювання окремими наказами, і
є обов'язковими для виконання.
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3.5. Сторони домовилися дотримуватись норм і положень чинногозаконодавства, зокрема: Конституції України, Кодексу законів про працюУкраїни, законів України «Про колективні договори ї угоди», «Про порядоквирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про оплату праці»,
«Про відпустки», «Про охорону праці», «І Іро професійні спілки, їх права тагарантії діяльності», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищуосвіту»,|«Про|наукову|і науково-технічну|діяльність», «Прозагальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про індексацію
грошових доходів населення», житлового законодавства України, постановКабінету Міністрів України, Генеральної угоди, Галузевої угоди міжМіністерством освіти і науки України, Профспілками працівників освіти Ї

науки України та Всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців угалузі вищої освіти, угоди між Департаментом гуманітарної політикиВінницької обласної державної адміністрації та комітетом Вінницької обласної
організації Профспілки працівників освітиі науки, наказом Міністерства освітиї науки України від 05.10.2015 Мо1005 «Про затвердження Рекомендацій щодопроведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних/працівників та|укладання 3|ними трудових договорів(контрактів)», Статуту |і Правил внутрішнього трудового розпорядкуКомунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний

коледж імені Михайла Грушевського», інших державних нормативно-правовихактів.
3.6. Сторони домовилися будувати свої стосунки на основі чинногозаконодавства та сприяти ефективній педагогічній | виробничо-економічнійдіяльності, уживати заходи для усунення передумов виникнення колективних

трудових спорів, а в разі їх виникнення- прагнути до їх розв'язання, неприпиняючи освітньої діяльності Коледжу.

Розділ 4, Порядок внесення змін і доповнень до договору
4.1. Зміни і доповнення до договору вносяться в разі потреби тільки завзаємною згодоюСторін.
4.2. У період дії колективного договору кожназі Сторін має право вноситипропозиції щодо змін та доповнень до колективного договору із наступнимзатвердженням їх на зборах колективу.
4.3. Зацікавлена Сторона письмовоза 7 днів повідомляє іншу Сторону пропочаток проведення переговорів (консультацій) та надсилає свої пропозиції, щомають бути спільно розглянуті в 10-ленний термін з дня їх отримання іншою

стороною.
4.4. Якщо внесення змін чи доповнень до договору зумовлене зміноючинного законодавства, галузевої угоди або необхідністю поліпшення ранішечинних норм і положень договору. рішення про запровадження цих змін чидоповнень приймається на спільному засіданні профкомута адміністрації. Напідставі прийнятого рішення директор і голова профспілкової організаціїпідписують угоду про внесення змін ло колективного договору чи додаток донього.
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4.5. У всіх інших випадках рішення про внесення змін чи доповнень до
договору після проведення попередніх консультацій і переговорів та
досягнення взаємної згоди схвалюється|зборами|трудового колективу
Коледжу.

4.6. Жодна зі Сторін протягом дії договору не може в односторонньому
порядку ухвалювати рішення про зміну чинних положень і зобов'язань за
договором або призупиняти їх виконання, крім випадків прийняття нових або
внесення змін до чинних нормативно-правових актів, що унеможливлюють
виконання умов Договоруз незалежних від Сторін причин.

4.7. Після підписання договору директор забезпечує:
- доведення змісту договорудо відома всіх працівників Коледжу;
- протягом усього терміну дії договору ознайомлення з ним під підпис

щойно прийнятих працівників;
- реєстрацію договору в місцевому органі виконавчоївлади.

Розділ 5. Організація та нормування праці в Коледжі, робочий час,
зайнятість

5.1. Директор Коледжу забезпечує належні організаційні, матеріально-
технічні та соціально-побутові умови для продуктивноїпраці з метою реалізації
працівниками Коледжу інтелектуального, наукового потенціалу, поліпшення
становища працівників.

52. Директор забезпечує дотримання гласності в складанні та
використанні бюджету (кошторису) Коледжу. Звіт про результати фінансово-
господарської|діяльності|Коледжу оприлюднюється|перед|органом
громадського самоврядування навчального закладу.

5.3. Директор, голова профорганізації та заступники директора зобов'язані
не рідше одного разу на рік проводити зустрічі з представниками трудового
колективу для обговорення виробничихі соціальних питань.

5.4. Не менше ніж 1596 коштів спеціального фонду місцевого бюджету,
отриманих Коледжем від надання платних послуг за навчання (та інших),
спрямовуються, відповідно до кошторису доходів і видатків Коледжу, на
розвиток  матеріально-технічної бази та надання грошової винагороди
працівникам,

Витрати цих коштів здійснюються відповідно до кошторису, що
затверджується директором.

Відп.: директор, головний бухгалтер.
5.5. Накази, що стосуються розподілу коштів фонду споживання,

запровадження, перегляду та змін норм праці, оплати праці, охорони праці,
поліпшення умов праці, робочогочасу, відпочинку, розцінок, тарифних сіток,
схем посадових окладів, розмірів надбавок, доплат, премій, винагород, інших
заохочувальних, компенсаційних виплат, матеріально-побутового, медичного
обслуговування працівників погоджуються з профспілковою організацією.

Відп.: директор, голова профкому.
5.6. Керівники структурних підрозділів Коледжу зобов'язані здійснювати

прийом працівників підвідомчих їм підрозділів з особистих питань не менше
ніж два рази на тиждень, а з питань, що стосуються трудових відносин
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(організація та умови праці, заробітна плата, нормування праці, відпочинок,
навчально-виховна і науково-педагогічна діяльність і т. ін.) у день звернення
працівника.

5.7. Керівництво Коледжу інформує профорганізацію про передачу в

оренду чи продовження оренди приміщень, які належать Коледжу і

використовуються для цілей соціально-побутового характеру.
Відп.: директор.
5.8. За потреби (може здійснюватися перегляд і доповнення

функціональних обов'язків (посадових інструкцій) працівників, зайнятих у
навчально-виховному процесі.

5.9, Заборонено вимагати від працівників коледжу виконання роботи, не
передбаченої функціональними обов'язками (посадовими інструкціями).

Відп.: Заступники директора,керівники структурних підрозділів.
5.10. Навантаження науково-педагогічних та педагогічних працівників

коледжу складається з|навчальних занять, методичної, наукової та
організаційної роботи і плануються в індивідуальному навчальному плані

викладача.
Встановити максимальний обсяг навчального навантаження педагогічних

працівників коледжу на навчальний рік для початкового освітнього рівня
«молодший спеціаліст» та загальноосвітньої підготовки:

посада: загальне навантаження (год.):
викладач-спеціаліст - 720 год. З до 0,5 ставки(за можливості);
викладач ЇЇ категорії - 720 год. - до 0,5 ставки(за можливості);
викладачІ категорії - 720 год. - до 0,5 ставки(за можливості);
викладач- методист - 720 год. З до 0,5 ставки(за можливості);
викладач - старший викладач - 720 год. Ч до 0,5 ставки(за можливості);

директор -- 360 год. (і години викладацькоїроботи,
виконані, як виняток, у зв'язку з виробничою необхідністю понад норму
(проводиться погодинна оплата за фактичну кількість годин, але не більше ніж
240 год. нарік));

заступники директора Коледжу, директор Фахового коледжу, директор
Обласного наукового ліцею-інтернату, керівник фізичного виховання- 360 год.
(- години викладацької роботи, виконані, як виняток, у зв'язку з виробничою
необхідністю понад норму (проводиться погодинна оплата за фактичну
кількість годин, але не більше 240 год. на рік));

заступник директора з адміністративно-господарської роботи, завідувач
практики - 480 год, (б години викладацької роботи, виконані, як виняток, у

зв'язку з виробничою необхідністю понад норму (проводиться погодинна
оплата за фактичну кількість годин. але не більше 240 год. на ріку);

методист методичного кабінету - 480 год. (9 години викладацької
роботи, виконані, як виняток, у зв'язку з виробничою необхідністю понад
норму (проводиться погодинна оплата за фактичну кількість годин, але не
більше 240 год. на рік));

завідувачі  навчально-виробничої майстерні, навчальної лабораторії
інформатики, вихователь - 480гол. (7 години викладацької роботи, виконані,
як виняток, у зв'язку з виробничою необхідністю понад норму (проводиться
погодинна оплатаза фактичну кількість годин, але не більше 240 год. на рік);



сумісники аа 240 год.
Навчальне навантаження розподіляється на засіданні циклових комісій і

не може перевищувати загальний максимальний обсяг.
Відп.: заступник директораз навчальної роботи, голова профкому.

Максимальний обсяг навчального навантаження науково-педагогічних
працівників коледжу на навчальний рік для початкового та першого
(бакалаврського) рівня вищоїосвіти встановлюється так:
посада: Загальне навантаження (год.): мінімальна

кількість годин
на ставку

декан факультету|- 600 год. - до 150 год. (за можливості) - 400 год;
завідувач кафедри|- 600 год. - до 150 год. (за можливості) - 450 год;
професор - 600 год. 7 до 150 год. (за можливості) - 500 год;
доцент - 600 год. - до 150 год. (за можливості) - 550 год;
старший викладач|- 600 год. до 150 год. (за можливості) - 600 год;
вчений секретар - 600 год. - до 150 год. (за можливості) - 450 год;
викладач-асистент|- 600 год. - до 150 год. (за можливості)|- 600 год.

У зв'язку з виробничою необхідністю може проводитись погодинна оплата
викладацької роботи за фактичну кількість годин, але не більше ніж 240 год. на
рік.

Навчальне павантаження розподіляється на засіданні відповідної кафедриі
не може перевищувати загальний максимальний обсяг.

Відп.. заступник директораз навчальної роботи, голова профкому.
5.11. Директор зобов'язується:
- забезпечувати дляпрацівників умови, необхідні для успішного виконання

ними взятих на себе обов'язків; надати робочі місця, виділити необхідні для
роботи засоби та пристрої;

- напередодні святкових днів тривалість роботи працівників скорочувати
на одну годину.

5.12. При регулюванні режиму робочого часу в Коледжі Сторони виходять
з того, що нормальна тривалість роботи не може перевищувати 40 годин на
тиждень для працівників, 36 годин - для педагогічних і науково-педагогічних
працівників і не повинно перевищувати обсяг річного робочого часу 1548

годин.
5.13. Початок роботи і її закінчення, тривалість обідньої перерви

встановлюються Правилами внутрішнього трудового розпорядку Коледжу.
5.14. Сторони домовилися, що максимальна тривалість робочої зміни не

повинна перевишувати8 годин у нормальних умовах праці.
5.15. Профком зобов'язується:
- здійснювати контрольза забезпеченням установлених режимів праці та

відпочинку;
- забезпечувати захист законних прав та інтересів працівників, а за

необхідності - і виплату їм матеріальної допомоги.
5.16. Сторони домовилися встановити в Коледжі 5-денний робочий

тижденьіз двома вихідними днями всуботута неділю.



Навчання в Коледжі не проводяться у святкові та вихідні дні згідно зі
ст.73 та 71 КЗпП України.

5.17. Директор за заявою працівника, погодженою з керівником
структурного підрозділу, може встановлювати гнучкий режим робочого часу.

Розділ 6. Оплата праці

6.1. Директор зобов'язується:
6.1.1. Здійснювати оплату праці всіх працівників Коледжу на основі

законів України та інших нормативно-правових актів, генеральної, галузевої
угод, колективного Договору.

6.1.2. Розміри заробітної плати працівників визначати згідно з тарифними
сітками і схемами посадових окладів.

6.1.3. Виплачувати заробітну плату працівникам Коледжу два рази на
місяць у такі терміни: 12 та 27 числа кожного місяця. Відповіднодоч.!1 ст. 115
КЗпП України, «заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі
дні у строки, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на
місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів ».

Відп.: головний бухгалтер.
6.1.4. Виплачувати щомісячні надбавки до посадових окладів за вислугу

років|педагогічним,  науково-педагогічним|працівникам, бібліотекарям,
медичним працівникам залежно від стажу педагогічної роботи:

понад 3 роки - у розмірі 10 У;
понад 10 років - у розмірі 20 Уб;

понад 20 років - у розмірі 30 90.

6.1.5. Враховуючи зміни до обласної колективної угоди у вигляді
доповнення стосовно встановлення та виплати протягом навчального року
надбавки за престижність праці педагогічним і  науково-педагогічним
працівникам, виплачувати щомісячні надбавки до посадових окладів у розмірі
2090 ставки заробітної плати (посадового окладу).

6.1.6. У день видачі заробітної плати обов'язково видавати кожному
працівникові розрахунок заробітної плати з визначенням суми нарахування та
відрахувань із зазначенням підстав (податки, аліменти, внески до пенсійного
фонду тощо).

Відп.: головний бухгалтер.
6.1.7. Забезпечити виплату заробітної плати та відпускних працівникам, що

йдутьу відпустку, не пізніше ніж за 3 дні доїї початку.
Відп.: головний бухгалтер.

6.1.3. Час простоюне з вини працівника оплачувати в розмірі не меншому
ніж дві третини тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

Відп.: головний бухгалтер.
6.1.9. Проводити індексацію заробітної плати в порядку, установленому

чинним законодавством, та за наявності коштів фонду заробітної плати.
Відп.: головнийбухгалтер.
6.1.10. Здійснювати доплату0педагогічним і  науково-педагогічним

працівникам за виконання обов'язків куратора групи, класного керівника;
завідування|кабінетами,|майстернями,|лабораторіями,|спортивними
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майданчиками, спортивною залою, актовою залою після атестації робочих
місць та наказу директора Коледжу.

6.1.1. Здійснювати оплатувідряджень працівникам, які направляються на

курси підвищення кваліфікації, змагання, олімпіади тощо, у розмірі,
передбаченому чинним законодавством.

6412. Не допускати в розкладі занять викладачів «вікон» тривалістю
більше ніж одна пара в одну зміну.

61.13. Проводити тарифікацію викладачів лише після попереднього
розподілу навчального навантаження на засіданні циклових комісій або
засіданні відповідної кафедри за погодженням із профкомом.

6.1.14. З метою виконання навчального плану забезпечити відпрацювання
навчальних занять відповідно до окремого графіку згідно з чинним трудовим
законодавством і Законом України «Про оплату праці», якщо день навчального
тижня є святковим або у випадку збігу святкових та вихідних днів і наступний
за ними навчальний деньє вихідним.

6.115. Про нові умови оплати праці або зміну чинних умов у бік
погіршення повідомляти працівників не пізніше як за 2 місяці до їх

запровадження, заздалегідь погодивши своє рішення з профспілковим
комітетом.

6.2 Профспілковий комітет зобов'язується:
6.2.1. Забезпечити контроль за дотриманням чинних нормативних

документів з питань оплати праці, а також за правильним визначенням
матеріальної допомогив разі тимчасової непрацездатності, вихідної допомоги,
відпускних тощо.

6.22. Звертатися до суду із заявою про захист прав працівників із

повідомленням щодо порушеннязаконодавства про працю.
6.3. Заробітна плата працівників Коледжу складається з посадових окладів.

доплат, надбавок, премій тощо. Усі накази, пов'язані із заробітною платою,
обов'язково погоджуються з профспілковим комітетом Коледжу.

6.4. Директор за погодженням із профкомом встановлює надбавки та

доплати до посадових окладів (тарифних ставок) працівників Коледжу на
підставі спільного подання керівників структурних підрозділів.

Надбавки:
- за високі досягнення в праці - до 5095 посадового окладу (ставки

заробітної плати, тарифної ставки);
- за складність і напруженість у роботі - до 5090 посадового окладу (ставки

заробітної плати, тарифної ставки);
- за виконання особливо важливої роботи (на строкїї виконання) -до 5096

посадового окладу (ставки заробітної плати. тарифної ставки);
- за класність водіям легкового і вантажного автомобілів, автобуса:
-- водіям 2 класу - 1090,
-- водіям 1 класу - 25 Ус установленої тарифної ставки (посадового окладу)

за відпрацьований водієм час.
Доплати:
-- за суміщення професій (посад), за розширення зони обслуговування або

збільшення обсягу виконуваних робіт - у розмірі до 5096 посадового окладу
(тарифної ставки) і визначаються наявністю економії за тарифними ставкамиі
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окладами, які виплачуються за умови дотримання нормативної чисельностіпрацівників;
- за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника - до 500посадового окладу (тарифної ставки) відсутнього працівника;
- за роботу у важких та шкідливих умовах праці - 4-12) посадовогоокладу;
- водіям легкового автомобіля, автобуса за ненормований робочий день-2596 посадового окладу;
- за роботув нічний час - 3590 посадового окладу;- за ненормований робочий день- у розмірі 2596 за відпрацьований час;7 за використання в роботі дезінфікуючих засобів, а також працівникам, якізайняті прибиранням туалетів, -- у розмірі 10 У посадового (місячного окладу).6.5. Преміювання працівників Коледжу проводиться:6.5.1.За результатами проведених заходів, спрямованих на підтримку і

розвиток іміджу, ділової репутації Коледжу: організація та участь у проведенніконференцій, конкурсів, олімпіад, змагань тощо (педагогічні, науково-педагогічні працівники, адміністративно-управлінський персонал, викладачі,студенти, інші категорії працівників, які задіяні у проведенні заходів);6.5.2. За якість і своєчасність підготовки навчального корпусу і

гуртожитків до навчального року, зимового періоду, виконання додатковихгосподарських робіт (працівники відповідних служб);
5.5.3. За підсумками роботита з нагоди Дня працівників освіти - у розміріне меншому замісячний оклад (працівники Коледжу);
5.5.4. За виконання функцій уповноваженої особи як додаткової роботизорганізації та проведення публічних закупівель (уповноважена особа).6.5.5. У зв'язку з економією фонду заробітної плати: премія запідсумками року в розмірі місячноїзаробітної плати (працівники коледжу).Премії максимальними розмірами не обмежуються.
Установлення розміру премій відповідно до|п.п. 6.5.1, 6.5.2., 6.5.3.6.5.4|та їх надання працівникам Коледжу здійснюється за спільним поданнямкерівників підрозділів і голови профспілки. Премії надаються працівникам, якіне мали протягом року дисциплінарних стягнень.

6.6. Адміністрація виплачує премію відповідно до Положення про порядокі розміри преміювання працівників Комунального закладу вищої освіти«Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського»,розробленого відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від30.08.2002 року М» 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиноїтарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ,закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери». Цим Положеннямпередбачаються форми заохочення, спрямовані на стимулювання працівниківза:
- забезпечення якісного виконання службових обов'язків;
- творчий підхід до виконання обов'язків та освоєння нових технологій;- результативність і продуктивність праці;
- Участь у громадському житті Коледжу.

До працівників Коледжу можуть застосовуватись такі види заохочень:- оголошення подяки;



- нагородження грамотою, дипломом;
- виплата систематичних та одноразових премій;
-розміщення фото на Дошці пошани згідно з Положенням про Дошку пошани
Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний
коледж імені Михайла Грушевського».

Преміювання проводиться за результатами роботи з урахуванням якост!
виконання, участі в громадському житті Коледжу, особистого внескув загальні
результати таініціативи кожного працівника.

На створеннярічного фонду преміювання спрямовуються кошти в розмірі
місячного фондуоплати праці згідно зі штатним розписом, а також економією
кошторисних видатків на утримання в межах наявних коштів на оплату праці.
Розрахунокпремії здійснює бухгалтерія Коледжу згідно з наказом директора.

Премії не виплачуються працівникам під час тимчасової непрацездатності
(відпусткау зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку).

Премії не виплачуються тим працівникам, які допускають грубі порушення
трудової дисципліни, мають стягнення.

Виплата премії проводиться бухгалтерією разом з виплатою заробітної
плати,

За рахунок власних коштів проводиться:
а) преміювання працівників Коледжу за зразкове виконання службових

обов'язків, активну участь у громадському житті колективу при досягненні
пенсійноговіку, згідноіз Законом України «Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування», у розмірі посадового окладу;

б) надання матеріальної допомоги працівникам Коледжу у зв'язку з

важким матеріальним становищем у разі наявності заяви відповідного змісту;
в) надання грошової допомоги інвалідам та учасникам Другої світової

війни в розмірі прожиткового мінімуму.
6.6.1. Відповідно до Положення про преміювання за професійну та наукову

активність науково-педагогічних і педагогічних працівників Комунального
закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені
Михайла Грушевського» працівники Коледжу  преміюються за якісне,
своєчасне та виконані в повному обсязі покладені на них обов'язки у науковій
сфері, а також із урахуванням їх творчої ініціативи, особистого внеску в

досягнення загальних результатів науково-дослідної роботи закладу вищої
освіти.

6.7. Згіднозіст. 57 п.1 ЗаконуУкраїни «Про освіту»:
а) працівникам надається щорічна грошова винагорода в розмірі

посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове
виконання службових обов'язків;

б) педагогічним,  науково-педагогічним|працівникам виплачується
допомогана оздоровлення в розмірі місячного окладу (ставки заробітної плати)
при наданні щорічноївідпустки;

в) диференціацію посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно
до кваліфікаційних категорій, встановлення підвищених посадових окладів
(ставок заробітної плати) за педагогічні звання, надбавок за почесні звання,
доплат за науковий ступінь кандидата наук, доктора філософії у розмірі 15
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відсотків посадового окладу, доктора наук у розмірі 25 відсотків посадового
окладу, а також за вчене звання доцента, старшого наукового співробітника,
старшого дослідника 25 відсотків посадового окладу, професора- 33 відсотки
посадового окладу. Коледжможе встановити більший розмір доплатза рахунок
власних надходжень.

6.8. Згідно з постановою КМУвід 30.08.2002 року Хо 1298 п.п. б п. 4 «Про
оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів ії

коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери» обслуговуючому персоналу Коледжу при
наданні щорічної відпустки виплачується|матеріальна|допомога на
оздоровлення в розмірі посадового окладу.

6.9. За наявності економії затвердженого фонду оплати праці працівникам
Коледжу надається одноразова грошова винагорода в розмірі місячної
заробітної плати до професійних свят; за активну участь у громадському житті
профспілковій роботі; участь в олімпіадах, художній самодіяльності,
спортивних та інших заходах.

6.10. За рахунок власних коштів Коледжу щорічно встановлюється премія
імені М. Комісарчука для кращого викладача, працівника в розмірі посадового
окладу, для студента або учня Обласного наукового ліцею-інтернату - у розмірі
підвищеної стипендії.

6.11. Економія фонду заробітної плати, що утворилась у Коледжі.
направляється|на виплату матеріальної допомоги, премій і надбавок до
зарплати працівникам.

Розділ 7. Охорона праці

7.1. Директор зобов'язується:
7141. При укладанні трудового договору забезпечити інформування

працівника про стан умов праці на робочомумісці, можливі наслідки та пільгиі
компенсації, які йому належатьза роботу в шкідливих умовах.

Відп. заступник директора з АГР, відповідальний за техніку безпеки та
охорону праці, керівники структурних підрозділів.

7.1.2. Забезпечити здорові та нешкідливі умови праці.
7.13. Забезпечити виконання в повному обсязі комплексних заходів з

охорони праці, техніки безпеки та дотримання санітарних норм.
Віди.: заступник директора з АГР. відповідальний за техніку безпеки та

охорону праці, керівники структурних підрозділів.
7.1.4. Здійснювати організацію проведення періодичних медичних оглядів

працівників згідно з вимогами законодавства.
Відп.: медична сестра.
7.1.5. Проводити щорічні навчання та атестацію працівників, зайнятих на

роботах із підвищеною небезпекою.
Відп.: заступник директора з АГР, відповідальний за техніку безпеки та

охорону праці.
7.1.6, Забезпечити встановлений нормами тепловий режим у приміщеннях

Коледжу, підготовку до експлуатації їх у зимовий період.
Відп.: заступник директора з АГР.
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7.1.7. Забезпечити|суворездотримання|посадовими особами та
працівниками вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних актів,
технологічних|процесів, графіків|ремонту|устаткування, вентиляції
навчального, спортивного інвентаря.

Відп.: заступник директораз АГР, відповідальний за техніку безпеки та
охорону праці, керівники структурних підрозділів.

7.2. Профспілковий комітет зобов'язується:
7.2.1. Організувати контроль за використанням коштів фонду охорони

праці.
7.2.2. Здійснювати контроль за правильним нарахуванням розміру

компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю працівника, та за своєчасним
забезпеченням працівників спецодягом.

7.2.3. Проводити аналізі перевірку умов праці.
7.2.4. Брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та

профзахворювань.
7.2.5. Здійснювати контроль за станом виробничої санітарії, побутових

умов працівників, виконанням нормз охорони праці.
7.3. Працівники Коледжу зобов'язані:
73.1. Дотримуватись норм та умов охорони праці, визначених

законодавчими та іншими нормативними актами України, а також правилами.
інструкціямиз охорони праці.

73.2. Належним чином застосовувати засоби індивідуального та
колективного захисту.

7.3.3. Проходити навчання та перевірку знань з охорони праці, техніки
безпеки.

73.4. Терміново|повідомляти|свого безпосереднього керівника,
керівництво Коледжу про виникнення ситуації, яка загрожує життюі здоров'ю
людей.

73.5. Проходити обов'язкові попередні (під час прийняття на роботу) і

періодичні (протягом трудової діяльності) безкоштовні медичні огляди(п. 2.5
«Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»,
затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 р. Хо 246 - медичний огляд
проводити за кошти Коледжу).

7.3.6. Знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці,
правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими
засобами, що використовуються при виконанні функціональних обов'язків;
користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.

7.3.7. Додержуватися зобов'язань щодо охорони праці, передбачених
Договором та Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

73.8. Проходити у встановленому порядку інструктажі (навчання) з
техніки безпеки та охорони праці.

7.4. Сторони зобов'язуються укласти «Угоду з охорони праці», яка є
додатком до колективного договору і його невід'ємною частиною.

7.5. Директор забезпечує проведення безкоштовного медичного огляду
працівників, які працюють у шкідливих умовах праці, а також комплектування
медичних аптечоку структурних підрозділах.

7.6. Сторони погоджуються:
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7.6.1. Ремонт усіх будівель, споруд і приміщень Коледжу здійснювати
відповідно до графіку його проведення, який щорічно затверджується
директором. У першу чергу забезпечувати ремонт будівель, споруд |і

приміщень, визначених у додатку з охорони праці.
7.62. Визначати кількість робочих місць, що підлягають атестації за

умовами праці, та з 01.01. кожного поточного року проводити їх атестацію.
7.63. Відповідно до статті 19 Закону України «Про охорону праці»

передбачати в кошторисі Коледжу на кожен наступний рік видатки для
вирішення питань з охорони праці в розмірі, не меншому ніж 0,295 від фонду
оплати праці. У кошторисі на кожний наступний рік передбачати кошти на

відповідну статтю видатків на зазначені цілі. Забезпечити цільове виділення
коштів для виконання заходів з охорони праці, у тому числі для проведення
атестації та паспортизації кабінетів, лабораторій, майстерень, робочих місць за

умовами праці; навчання та атестації працівників з питань охорони праці;
забезпечення працівників спеціальним одягом, засобами індивідуального
захисту, а також миючими знешкоджувальними засобами відповідно до
санітарно-гігієнічних вимогі норм.

Доплати особам, які працюють у шкідливих умовах, здійснювати за

рахунок фонду оплати праці в першочерговому порядку.
Відп.: директор, заступник директораз АГР, головний бухгалтер.
7.6.4. При зниженні температури повітря в приміщеннях коледжу протягом

трьох наступних днів нижче -177С під час опалювального сезону директор за
поданням профкому переводить працівників на скорочений робочий день зі
збереженням середньої заробітної плати; заняття зі студентами при цьому
відміняються або переводяться в аудиторії з температурним режимом не

нижчим за 1172Сабо переведення студентів на дистанційне навчання.
На вимогу працівників або студентів керівники структурних підрозділів

зобов'язані скласти акт про температурний режим у вказаному приміщенні.
При пониженні температури в цьому приміщенні нижче від санітарної норми
(Н159С) робота в ньому припиняється. У такому випадку за працівником
зберігається середній заробіток.

Роботу не припиняють працівники Коледжу, які забезпечують зберігання
матеріальних цінностей, функціонування систем водопостачання.
електропостачання, газопостачання, каналізації, зв'язку та протипожежної
безпеки.

7.6.5. Забезпечити прання, хімчистку, знежирювання, відновлення та

ремонтспеціального одягу, спецвзуття, індивідуального захисту.
7.6.6. Не допускати працівників(у тому числі й за їх згоди) до роботи, яка

їм протипоказана за результатами медичногоогляду.
7.67. Проводити навчання і перевірку знань працівників, зайнятих на

роботах з підвищеною небезпекою, відповідно до вимог Закону України «Про
охорону праці».

7.6.8. Надавати працівникам, що працюють за комп'ютерами та
оргтехнікою, 8095 робочого часу, відповідно ло функціональних обов'язків,
регламентовані перерви для відпочинку тривалістю по 10 хвилин після кожної

години роботи.
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У випадках, коли службові обставини не дозволяють використовувати
регламентовані0перерви, тривалість безперервної роботи із засобами
обчислювальної техніки допускати не більше ніж 4 години підряд.

7.6.9. Дотримуватися вимог техніки безпеки при використанні лазерних
принтерів, копіювальних апаратів і сканерів.

7.6.10. Проводити аналіз втрат робочого часу у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю працівників. Про наслідки інформувати членів колективу для
вживання заходів про зниження захворіованості.

Розділ 8. Порядок найманнята звільнення працівників Коледжу

8.1. Приймати на роботу педагогічних, науково-педагогічних працівників
згідно Закону України «Про освіту» та відповідно до Положення про порядок
укладення контрактів при прийнятті (найманні) на роботу, затвердженого
постановою КМУ від 19.03.94 р. Хе 170, Рекомендацій щодо проведення
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних
працівників ота укладання з ними трудових/договорів (контрактів),
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.10.2015
201005 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 26.1 1.2015

Х» 1230).
Прийняття на посаду педагогічного, науково педагогічного працівника

здійснюється за контрактом:
- з молодими спеціалістами строкомна І рік;
- з викладачами, які досягли пенсійного віку, строком від 1 до 3-х років.
У разі відсутності вакансії прийняття на роботу можливе лише за згодою

викладачів тієї циклової комісії або відповідної кафедри, на яку приймається
працівник.

8.2. Відповідно до ст. 23 КЗпП України застосовувати з урахуванням
характеру роботи різні види трудового договору.

8.3. Прийняття на роботупедагогічних, науково-педагогічних працівників
за сумісництвом проводити на весь час фактичного виконання ними
педагогічного навантаження, включаючи залікову та екзаменаційну сесії.

8.4. При прийнятті працівника на роботу або переведенні Його в

установленому порядку на іншу роботу помічник директораз кадрової роботи
зобов'язаний у п'ятиденний термін ознайомити працівника з Правилами
внутрішнього трудового розпорядкута Колективним договором, його правами.
обов'язками і пільгами.

8.5. Звільнення педагогічних, науково-педагогічних працівників у зв'язку
зі скороченням обсягу роботи може матимісцетільки в кінці навчального року.

8.6. Вважати недопустимим застосування заходів адміністративного
впливу до працівників у випадкувідстоювання ними законних прав та інтересів

трудового колективу.
8.7. При звільненні з посад  науково-педагогічних, педагогічних

працівників проводити їх першочергове заміщення найбільш кваліфікованими
педагогічними працівниками Коледжу.
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8.8. Трудові відносини з працівниками не припиняються, якщо немає
законних підстав для такого припинення, пов'язаних зі здібностями чи
поведінкою працівника або викликаних виробничою потребою Коледжу.

8.9. Директор Коледжу не менше ніж за місяць письмово повідомляє
профспілкову організацію про майбутні зміни в організації навчання і праці
(запровадження новихі зміну чинних нормпраці), про переведення працівників
на неповний робочий час.

Розділ 9. Підвищення кваліфікації

9.1. Працівники Коледжуодинразна п'ять років мають право за поданням
заступників директора пройти курси підвищення кваліфікації і стажування за
кошти Коледжу(згідно графіку).

Відп.: заступники директора з навчальної роботи, АГР, головний
бухгалтер, завідувач бібліотекою. Термін: до 01.01. поточного року.

Розділ 10. Відпустки

10.1 Надавати працівникам щорічні основні відпустки тривалістю,
передбаченою ст. 6 Закону України «Про відпустки». Сторони зобов'язуються
до 15 січня узгоджувати, затверджувати і доводити до відома працівників
графік щорічних основнихта додаткових відпусток.

102. Відповідно до ст. 25 Закону України «Про відпустки» надавати
відпустки без збереження заробітної плати за бажанням працівника в
обов'язковому порядку.

10.3, За заявою працівника надавати додаткову неоплачувану відпустку, не
передбачену чинним законодавством:

- у зв'язку з одруженням дітей - 3 дні.
10.4. У зв'язку з ненормованим робочим днем може надаватися додаткова

відпустка працівникам відповідно до «Орієнтовного переліку посад працівників
з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти і науки України,
яким може надаватись додаткова відпустка»від 11.03.1998 року.

10.5. Згідно із Законом України «Про відпустки», установити для
працівників із ненормованим робочим днем щорічну додаткову відпустку
тривалістю до 7-ми календарних днів згідно з переліком посад (додаток до
колективного договору ХО3).

10.6. Установити окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з
підвищеним  нервово-смоційним та інтелектуальним навантаженням або
виконується в умовах підвищеного ризику для здоров'я, додаткову відпусткуза
особливий характер праці (згідно з додатком до колективного договору Ме 4).

10.7. Установити працівникам, які виконують роботи в шкідливих умовах
праці, що негативно впливають на стан здоров'я, додаткову оплачувану
відпустку (згідно з додатком до колективного договору Х? 5).

10.8 Установити працівникам за поданням релігійних громад інших
(неправославних) конфесій, зареєстрованих в області, надання працівникам, які
сповідують відповідні релігії, до трьох днів відпочинку протягом року для
святкування їх великих свят з відпрацюванням зацідні.
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10.9. Помічник директора з кадрової роботи Коледжу зобов'язаний
письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за
два тижні до встановленогографіком терміну.

Відпускні повинні бути сплачені працівникові за три дні до початку
відпустки. У випадку порушення визначених у цьому пункті строків працівник
має право перенести відпустку на інший термін.

Графіки відпусток погоджуються з профорганізацією і складаються з

чітким визначенням термінів початку та закінчення відпустки, робочого року,
за який надається відпустка.

Відя.: заступник директора з навчальної роботи, старший інспектор з

кадрів, головний бухгалтер, голова профкому.
1010. Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України «Про відпустки», за

бажанням матері, батька дитини або баби, діда чи інших родичів, які фактично
доглядають за дитиною, або особи, яка усиновила чи взяла під опіку дитину,
одного із прийомних батьків чи батьків-вихователів, у період перебування їх у
відпустці для догляду за дитиноювони можуть працювати на умовах неповного
робочого часу або вдома. При цьомуза ними зберігається право на одержання
допомоги в період відпустки по догляду за дитиною. Тарифікація таких
педагогічних, науково-педагогічних працівників здійснюється до 1-го вересня
на рівні з іншими педагогами.

10.11. У разі необхідності, як виняток, здійснювати грошову компенсацію
частини|невикористаної відпустки|педагогічних,  науково-педагогічних
працівників за умови, що працівник відбув у відпустці не менше як 24

календарні дні (правова підстава - ч.4 ст.24 Закону України «Про відпустки»).
10.12. Ветеранам праці Коледжу надавати щорічну відпустку в зручний

для них час (крім викладачів).

Розділ 11, Соціально-трудові гарантії, оздоровлення та відпочинок

111. Адміністрація Коледжу проводить атестацію,  тарифікацію,
преміювання та інші види морального і матеріального заохочення працівників
лише за погодженняміз профкомом.

11.2. Директор зобов'язується за погодженням із профкомом спрямовувати
частину власне зароблених Коледжем коштів на:

-- придбання, відшкодування, здешевлення путівок у санаторії, пансіонати,
будинки відпочинку для працівників Коледжу, їх дітей, студентів;

- надання матеріальної допомоги;
- виплату винагороди ветеранам Другої світової війни в розмірі

прожиткового мінімуму.
11.2. Голова профкому зобов'язується:
- організовувати разом із роботодавцем відпочинок дітей у літній період, а

також проводити для них новорічні свята;
- інформувати трудовий колектив про наявність путівок у санаторії,

пансіонати та про їх розподіл;
- здійснювати контроль за своєчасною виплатою допомоги з тимчасової

непрацездатності;
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- здійснювати контрольза своєчасним поданням роботодавцем до органів
Пенсійного фонду достовірних відомостей про стаж і заробіток працівників,
страхові внески; інформуванням роботодавцем працівників про суму сплачених
страховихвнесків.

11.3. В обов'язки профкому входить:
113.41. Надавати безкоштовну консультативну допомогу працівникам із

питань соціального і правового захисту.
11.3.2. Безкоштовно і першочергово надавати в користування працівникам,

студентам, учням спортивну залу, споруди та майданчики з наявним
спортивним обладнанням для занять спортом. Графіки занять і списки
бажаючих займатися спортом|у|позанавчальний|час затверджуються
профкомом Коледжу.

Профком здійснює перевірку дотримання затверджених графіків.
113.3. Забезпечувати виділення автотранспорту0працівникам|для

похованняріднихза рахунок Коледжу.
11.4. Директор зобов'язується своєчасно і в повному обсязі сплачувати

страхові (внески до/персоніфікованого обліку відомостей|узсистемі
обов'язкового державного пенсійного страхування та інформувати працівників
про суму сплачених страхових внесків.

Розділ 12. Гарант яльності профспілкової організації

121. Профспілкова організація Коледжу є представником трудового
колективу Коледжу і здійснює всі повноваження щодо представництва
трудового колективу в правовідносинахіз роботодавцем.

122. Для реалізації своїх повноважень, передбачених ст. 247 КЗпії
України та ст. 40 Закону України «Про професійні спілки, їх права тагарантії
діяльності») від 15.09.1999 року Хо 1045-ХІМ, члени профкомута повноважні
представники мають право:

1) безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи в усіх структурних
підрозділах Коледжу;

2) вимагати та отримувати від роботодавця або іншої посадової особи
відповідні документи, відомості і пояснення, що стосуються умов праці,
виконання Договору та Галузевої угоди, додержання законодавства про працю;

3) безпосередньо звертатися усно або письмово до роботодавця та
посадових осіб;

4) перевіряти роботу їдальніі гуртожитків;
5) розміщувати власну інформацію в приміщеннях і на території Коледжу

в доступних для працівників місцях;
6) перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального

страхування, ефективність використання коштів для соціальних і культурних
заходів; здійснювати інші дії, передбачені законодавством України.

123. Для забезпечення діяльності профкому (згідно зі ст. 249 КЗпП
України) директор Коледжу надає профкомітету: необхідне обладнання та
меблі, засоби зв'язку, доступ до локальної комп'ютерної мережі, електронної
пошти, канцтовари та оргтехніку, автотранспорт і пальне.



124. Бухгалтер
ьких внесків Ба

шляхом утримаї

проводить перерахування профспілкових
організації Профспілки працівників освіти

їх із заробітної плати членів профспілки за їх

цівникам бухгалтерії, які безпосередньо здійснюють роботу з
рахунку профспілкових внесків, профспілкова організація може надаватигороду.

5. Профорганізації надаються нормативні документи, які надходять уі видані в Коледжі (накази, розпорядження та ін), що маютьмшення до питань праці та заробітної плати, охорони праці, відпочинку,зного виду надбавок, доплаті компенсацій, розрахунків відпускних, витратнарядження.
Директор, його заступники, керівники структурних підрозділів надають Уй термін інформацію на усні або письмові запити профспілковоїнізації з питань, що стосуються трудових, соціально-економічних прав і

законних інтересів|членів профспілки,|інформацію про результатигосподарської діяльності Коледжу, інформацію з питань умов праці, оплатипраці працівників та виконання умов колективного договору.12.6. Профспілковий комітет Коледжу:
12.6.1. Разом із роботодавцем розробляє напрями розподілу коштів фондуспоживання; бере участь у вирішенні питань оплати праці працівниківКоледжу, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умовзапровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших

заохочувальних і компенсаційних виплат; вирішує питання робочого часуі часувідпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток; бере участь увирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні перелікуі порядку надання працівникам соціальних пільг.
12.6.2. Дає згоду або відмовляє у наданні згоди на розірвання трудовогодоговору з працівникомз ініціативи роботодавця у випадках, передбаченихзаконом; здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Пропрофесійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
12.6.3. Забезпечує контроль за дотриманням принципу добровільності приукладанні контрактівіз працівниками (згідно з Листом від 06.05.2000 р. Ме 06/2- 94/66 Міністерства праціі соціальної політики України). При цьому контрактповинен передбачати додаткові соціально-побутові пільги для працівниківзгідно з існуючими нормами.
12.6.4. Перевіряє роботу їдальні, буфету, гуртожитків, тощо.

Розділ 13. Правові гарантії колективного договору
13.1. Трудовий колектив уповноважує:
13.11. Профспілковий комітет Коледжу під час ведення переговорів зпідготовки та укладання колективного договору:

- здійснювати контроль за виконанням зобов'язань сторін у період його дії;- представляти інтереси колективу Коледжуу вирішенні питань щодо оплатипраці, зайнятості, умов та охорони праці, оздоровлення, відпочинку.



20

13.12. Голову профкому: від імені трудового колективу підписати з

директором Коледжу колективний договір.
13.2. Положення колективного договору та його додатків мають пріоритет

переддіншими локальними|нормативними актами Коледжу. Накази,

розпорядження та інші локальні нормативні акти Коледжу, що суперечать
положенням цього колективного договору, є недійсними і не виконуються та
підлягають негайному скасуванню. Норми 1 положення колективного
Договору обов'язкові для директора, керівників структурних підрозділів, усіх
працівників та членів профкому Коледжу. За порушення і невиконання
зобов'язань|колективного|договору встановлено0адміністративну4|та
дисциплінарну відповідальність, аж до звільнення з роботи (Закон України
Про колективні договориі угоди».

13.3. У Коледжі діє комісія з трудових спорів, яка обирається на зборах
трудового колективуна термін дії колективного договору у складі5 осіб.

13.4. За невиконання умов колективного договору заступниками директора
або керівниками структурних підрозділів вони притягаються директором до
аисциплінарної відповідальності.

13.5. Колективний договір підписаний у 2-х примірниках, які зберігаються
у кожноїзі сторін і мають однакову юридичну силу.

Колективний Договір підписали :

Директо Головар
1

Комунального закладу вищої, освіти про оводо комітету

їя НЕЧИТАЙЛ

І, Чл тоджувальної комісії:
від адміністрації: о від профкому:

1. Олена САМБОРСЬКА да або 1. Марія НЕЧИТАЙЛО
2. Налія БЛІДЧЕНКО

 /, г, 2. Галина МАНІТА)77;
3. Людмила ХІЛІНСЬКА 3. Тетяна ЮЗЬКО
4. Юрій МАЛІНОВСЬКИЙ
5. Петро МАКСІМОВ б/
П, Комісія з вирішення

. Марія НЕЧИТАЙЛ

. Олена САМБОРСЬ 7 на

. Наталія СТОРЧАК ./7
. Тетяна ЮЗЬКО т
. Галина ДАЦЬК

Ж

1

м
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Додаток до колективного договору М» 1

Перелік
питань соціально-економічногоі трудового характеру,

що погоджуються із профкомом
Комунального закладу вищоїосвіти «Барський гуманітарно-педагогічний

коледж імені Михайла Грушевського»

Питаннята документи Підстава Приміт
ка

|

Правила
|

внутрішнього і-йСт. 142 КЗпП України

Їж зозпорядку
2. Попередній та|остаточний розподіл 63. Інструкції про порядок

навчального навантаження обчислення заробітної плати

І працівників освіти
3 Погодження графіка роботи|ст.ст. 52, 67, 69, 247 КЗпП,

коледжу, графіків змінності, режиму | ст.38 Закону «Про професійні
роботи, розкладу занять, графіка|спілки, їх права та гарантії
чергування діяльності», п. 24 Типових

правил БУРЕтрудового розпорядку... 1.2 Залучення працівників У виняткових| Ст.71 КЗпП України
випадках до роботи у святкові,
вихідні дніта надурочний час р р|Графіквідпусто 0 б 79 КЗпП України
Прийомна роботу неповнолітніх г.188 КЗпП України |Склад атестаційної комісії ба Типового|положення

|про атестацію педагогічних

М. ||| працівників
5. Розірвання трудового договоруз Ст.43 КЗпії України

працівниками з ініціативи
адміністрації з підстав,
передбачених пунктами І (крім |

випадку ліквідації організації), 2-5, 7 |

ст.А0 ї пунктами 2 і 3 ст.41 КЗпП!

України. Тобто при :

п. 1 ст.40 - зміні в організації
виробництва і праці, у тому числі

| реорганізації, банкрутства або
перепрофілювання організації,
скорочення чисельності або штату
працівників;
п. 2 ст.40 - виявленої

|

невідповідності працівника посаді
| або виконуваній роботі внаслідок 8
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недостатньої кваліфікації або стану
здоров'я, які перешкоджають
продовженнюцієї роботи;
п. 3 ст.40 - систематичного
невиконання працівником без
поважних причин обов'язків,
покладених на нього трудовим
договором або правилами
внутрішнього трудового розпорядку,
якщо до працівника раніше
застосовувалися заходи
дисциплінарного чи громадського
стягнення;
п. 4 ст.40 - прогулу (у тому числі
відсутності на роботі більше трьох
годин протягом робочогодня) без
поважних причин;
п. 5 ст. 40 - нез'явлення на роботу
протягом більше як 4-х місяців
підряд унаслідок тимчасової
непрацездатності, не враховуючи
відпустки по вагітності і пологах,
якщо законодавством не
встановлений триваліший строк!
збереження місця роботи (посади)
при певному захворюванні;
п. 7 ст. 40 - появи на роботі в

нетверезому стані, у|стані
наркотичного або токсичного
сп'яніння;
п. 2 ст. 41 - винних дій працівника,

|який|безпосередньо обслуговує
грошові, товарні або культурні
цінності, якщоці дії дають підстави
для втрати довір'я до нього з боку
власника або уповноваженого ним
органу;

п, 3 ст. 41 - вчинення працівником,
якийовиконує виховні|функції,

стягнень на членів профкому (на
голову профкому-за погодженням

аморального проступку, не
сумісного з|продовженням цієї|
роботи.

Підстави, передбачені контрактом. |
Накладання дисциплінарних| Ст. 252 КЗпП України



ю о

районноїради голів профкомів) |Заходів з охорони праці і техніки Ст.161 КЗпП України
безпеки Ми ДО

11. Правила з техніки|безпеки(|в|Типові правила з техніки
навчальних кабінетах, майстернях, | безпеки
спортивній та актовій залахі т.Л.
Тарифікаційні списки

Перелік|працівників|із|числа
адміністративно-господарського,
навчально-допоміжного персоналу,
які мають право на підвищення
посадових|окладів|згідно з

розмірами підвищень

П.А додатки 1,2,3 Інструкції
про|порядок|обчислення

(заробітної плати працівників
освіти|П.31 Інструкції про порядок
обчислення заробітної плати
працівників освіти
(на 15-2590)

Доплати за суміщення професій
(посад), розширення зони
обслуговування|чи|збільшення
обсягів виконуваних робіт, а також
за виконання поряд з основною
роботою|обов'язків|тимчасово
відсутніх працівників без
обмеження розмірів цих доплат та
переліків  суміщуваних професій| посад(0115.|Положення про преміювання,
розміри матеріальної допомоги тапремій що16.|Перелік робіт, на які встановлюється
доплати за важкі і несприятливі
умови праці.
Атестація робочих місць. Розміри

| доплат за видами робіт.|17.|Перенесення щорічних відпусток

18.|Інші питання, передбачені
| колективним овором і

законодавсти

П.52 Інструкції про порядок
обчислення заробітної плати
працівників освіти

П.53 Інструкції про порядок
обчислення заробітної плати
працівників освіти||Додаток 9 Інструкції про
порядок обчислення
заробітної плати працівників
освіти

С. Закону України «Про|відпустки» |

прафкому
Марія НЕЧИТАЙЛО

и
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Додаток до колективного договору М» 2

Перелік посад з ненормованим робочим днем
Директор.
Заступники директора.
Декан.
Директор Обласного наукового ліцею-інтернату.
Завідувачі кафедр.
Практичний психолог.
Соціальний педагог,
Провідні спеціалісти (бухгалтер, економіст, юрисконсульт, завідувач
бібліотеки (провідний), бібліотекар), головний бухгалтер.

9. Старші спеціалісти і спеціалісти (бухгалтер, економіст, юрисконсульт,
бібліотекар).

10. Помічник директораз кадровоїроботи.
11.Завідувач навчальної лабораторії інформатики.
12. Діловод, секретар навчальної частини, завідувач господарства, завідувач

гуртожитку.
13.Заступник директораз адміністративно-господарськоїроботи,
14. Вихователь гуртожитку, помічник вихователя ліцею.
15. Інспекторизкадрів (з обліку студентів).
16. Лаборант.
17.Комірник.
18. Завідувач навчально-виробничої майстерні.
19.Секретар-друкарка.

20. Архіваріус.
21.Адміністратор бази даних (обслуговування єдиної державної електронної

бази з питань освіти (ЄДЕБО)).
22.Інженер з мобілізаційної роботи.

Примітки:
1. Ненормований робочий день - це особливий режим робочогочасу, який

встановлюється для певної категорії працівників у разі неможливості
нормування часу трудового процесу. У разі потреби ця категорія працівників
виконує роботу понад нормальну тривалість робочого часу (ця робота не
вважається надурочною). Міра праці в цьому випадку визначається не тільки
тривалістю робочого часу, але також колом обов'язків і обсягом виконаних
робіт (навантаженням).

2. На працівників із ненормованим робочим днем поширюється
встановлений режим робочогочасу.

У зв'язку з цим сиетемутичне залучення працівників до роботи понад
встановлену триваліраф-р

з

ол

ж

оо

о

юю

Ї. ) кому
ро САВЧУК Марія НЕЧИТАЙЛОв
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Додатокдо колективного договору М» 3

ПЕРЕЛІК
посад працівників, для яких встановлюється ненормований робочий день

та тривалість відпустки

Посади

Директор
Заступники директора
Декан

Кількість днів

3 календарні дні
3 календарні дні
З календарні дні

Директор Обласного наукового ліцею-інтернату 3 календарнідні
Завідувачвачікафедр

гичний психолог|с оціальний педагог

3 календарні дні
3 календарні дні
3 календарні дні

Провідні спеціалісти (бухгалтер, економіст,
юрисконсульт, завідувач бібліотеки

(провідний), бібліотекар), головнийбухгал"
Старшіспеціалісти і спеціалісти (бухгалт! ери,
економісти,

ер

юрисконсульт, бібліотекарі,

|в; тарший інспектор з кадрів | рЗавідувач навчальної лабораторії інформатики|

7 календарних днів

7 календарних днів

2 календарних
д
днів

|

Й
7 календарних днів

Діловод, секретар навчальної частини, завідувач

. господарства, завідувач гуртожитку
4 календарні дні

13. Заступник|директора|з адміністративно- 4 календарні дні
господарської роботи 0 о14. Вихователь гуртожитку, помічник вихователя | 4 календарні дні

р. ліцею
й и М

15.
|

Інспектор З кадрів!(з обліку студентів). | 4 календарні дні
16.

|

Лаборанти  |4календарнідні
17.|Комірник 4 календарні дні

| Завідувач навчально- -виробничої майст! орпі| 4 календарні дні
19.|Секретар-лрукарка

С -| 4 календарні дні
20.|Архіваріус и 4 календарнідні
21.|Адміністратор бази даних (обслуговування | 7 календарних днів

єдиної державної електронної бази з питань|освіти(ЄДЕБО) -- ПН |72; ілі 7 календарних днів
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Додаток до колективного договору М» 4

ПЕРЕЛІК

підвищеного ризику для здоров'я, що дає право
ку за особливий характер праці та її тривалість

Посади

професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним
зово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в

на щорічну додаткову

Кількість днів

Прибиральник службових приміщень, зайнятий
прибиранням загальних убираленьі санвузлів|| Працівники, якізайняті ремонтом та
обслуговуванням водопровідних, каналізаційних
систем, газових котелень

3 Водії автомобілів вантажністювід 1,5 тонн до 3-х

4 календарні дні
ГА календарні дні

4 календарні дні
тонн 0 р р2 Водії автомобілів вантажністію від 3-х тонн і|7 календарних днів
вище; водії автобуса || 1БУ, Сестра медична 7 календарних днів

7

у 1785 профкому ороСАВЧУК
/. Марія НЕЧИТАЙЛО
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Додаток до колективного договору М» 5

ПЕРЕЛІК
зиробництв, професій і посад зі шкідливими і важкими умовами праці,

бнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову
устку таїї тривалість( за результатами атестації робочих місць за умовами
і) відповідно до Закону України «Про відпустки» стаття 7 та Постанови

сту Міністрів України від 17.11.1997 року Хе 1290 із змінами «Про
рдження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість

иків в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із
кідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці»:

ш

М Посади Кількість днів

Шеф-кухар; кухар, що стоїть біля плити 5 календарних днів

їй кому М

Марія НЕЧИТАЙЛО
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Додатокдо колективного договору Мо6
Угода з охорони праці

и колективного договору:з однісї сторони - директор Комунального
шщої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені
рушевського», з другої сторони -- голова профкому як представник

о колективу Комунального закладу вищої освіти «Барський
рно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» (надалі -- уклали цю угоду про перелікі забезпечення фінансування заходів з
праці:

Уточнювати щороку перелік робочих місць зі шкідливими і важкими
праці.
ін виконання - до 01.0/.протягом року та протягом терміну дії

зного Договору.
Коледжу проводити атестацію місць зі шкідливими умовами праці.

Гермін виконання- один раз на 5 років.
13. Перед початком навчального року проводити перевірку технічного

зу навчальноїбази, спортивних споруд, інвентаря, тренажерів тощо.
Термін виконання -- до 31.08. кожного року.
1Я. Перед/початком опалювального сезону|проводити перевірку

нічного стану систем опалення та гарячого водопостачання в навчальному
корпусі, гуртожитках Коледжу.

Термін виконання - до І жовтня кожного року.
1.5, Підтримувати норми освітлення в приміщеннях, аудиторіях Коледжу.

За необхідності здійснювати ремонт.
Термін виконання -- постійно.
1.6. Закуповувати літературу та нормативні документи з питань охорони

праці. Доводити нормативні документи з охорони праці до відома всіх
працівників та профкому Коледжу.

Термін виконання--постійно.
1.7. При плануванні ремонтних робіт виділяти частину коштів на

виконання робіт з охорони праці.
Термін виконання -- до31.12 кожного року.
2. Доплати особам, які працюють у шкідливих і особливих умовах праці,

здійснювати за рахунок фонду оплати праці у першочерговому порядку.
Термін виконання -- постійно.
Ця угода чиннана весьчас дії колективного договору, є його додаткоміневід'ємною частиною

Марія НЕЧИТАЙЛО



Додаток до колективного договору М» 7

Угода щодо здобувачів повної загальної середньоїосвіти та вищоїосвіти

І. Загальні положення
ІЛ. Здобувачі освіти є учасниками освітнього процесу та педагогічноїдіяльності в Комунальному закладі вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського».
1.2. Права та обов'язки здобувачів освіти на час навчання в Комунальномузакладі вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж іменіМихайла Грушевського» закріплені в Законі України «Про освіту», «Про вищуосвіту», «Про фахову передвищу освіту», Статуті, Правилах внутрішньоготрудового розпорядку Комунального закладу вищої освіти «Барськийгуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» та іншихнормативних актахпро освіту.

І. Освітній процес.
2.1. Адміністрація, декан, завідувачі кафедр, циклові комісії забезпечуютьздобувачів|освіти необхідними навчально-методичними посібниками.Комунальний заклад вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний колели:їмені Михайла Грушевського» надає можливість безкоштовно користуватисябібліотечним фондом, лабораторіями, комп'ютерними класами, виставкатощо.

І. Стипендіальне забезпечення
3.1. Здобувачі вищої освіти Комунального закладу вищої освіти «Барсьгуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського»забезпечуються стипендіями згідноіз законодавством України про вищу освіту.3.2. Директор зобов'язується своєчасно та в повному обсязі виплачуватистипендію здобувачам. Накази про стипендіальне забезпечення погоджуватизпрофкомом студентів коледжу, інформувати його про зміни в умовахнормування розмірів стипендії,
33. Профком здійснює контроль за своєчасною виплатою стипендій.доплат, надбавок, індексації, а також за їх підвищенням.

ТУ. Фонд соціальної допомоги здобувачів вищої освіти.41. Кошти фондусоціальної допомоги (далі - ФСД) складаються: з неменше як 1090 стипендіального фонду, усіх коштів економії стипендіальногофонду.
42. Адміністрація коледжу та профком Комунального закладу вищоїосвіти|«Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені|МихайлаГрушевського» щорічно розробляють і затверджують кошторис ФСД.43. Розподіл і контроль за використанням коштів ФСД проходить вУмовах гласності з обов'язковою участю профкому Комунального закладу



вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла
Грушевського».

У. База даних окремих категорій здобувачів вищої освіти коледжу
5.1. До бази даних окремих категорій здобувачів вищої освіти коледжу

можуть бути внесені здобувачі, які навчаються в Комунальному закладі вищої
освіти|«Барський|гуманітарно-педагогічний|коледж|імені|Михайла
Грушевського» на денній формі навчання й потребують постійної матеріальної
допомоги.

Підставою для подання заяви про внесення до бази даних окремих
категорій здобувачів може бути складний матеріальний чи родинний стан
здобувача, стан його здоров'я. Першочергове право на внесення до бази даних
окремих категорій студентів мають:

- студенти-сироти;
- студенти-інваліди;
- студенти з багатодітних родин(3 і більше дітей);
- студенти, які мають дітей;
- студенти-чорнобильці;
- студенти, які мають батьків-інвалідів, батьків-пенсіонерів, учасників

АТО, бойових дій;
- студенти з неповних родин;
- студенти, які перебувають на диспансерному обліку з хронічними

захворюваннями.
5.2. Студенти, які бажають бути внесеними до бази даних окремих

категорій студентів уперше, повинні заповнити в профкомі Карткусоціального
забезпечення студента. На зворотному боці Картки студент пише особисту
заяву. У заяві зазначаються причини потреби матеріальної допомоги. До заяви
обов'язково додаються документи, що підтверджують право на отримання
матеріальної допомоги (довідка ЛТЕК; довідка про склад сім'ї; довідка з

диспансеру, медичного закладу про перебування па обліку з хронічними
захворюваннями; копії посвідчення про смерть батьків чи народження дитини:
інші документи). Карта засвідчується в профкомі та навчальній частині.5.3. Студенти, які раніше були внесені до бази даних окремих категорій
студентів, повинні перереєструватися на початку кожного семестру. Для цього
їм необхідно звернутися в профком, написати на зворотному боці своєї Картки
або на чистому папері нову заяву і знову подати необхідні документи (якщо
термін дії попередніх закінчився). У випадку, якщо в матеріальному.
родинному стані чи стані здоров'я студента, який був раніше внесений до бази
даних окремих категорій студентів, відбулися зміни, він зобов'язаний
заповнити нову Картку соціального забезпечення.

МІ, Умови проживання
6.1. Здобувачі освіти у разі необхідності, за особистою заявою

забезпечуються житлом у гуртожитках Комунального закладу вищої освіти
«Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», що
відповідають санітарним|нормам, які визначені в Положенні «Про
гуртожиток».



6.2. Адміністрація забезпечує та підтримує належні умови проживання
здобувачів освіти у гуртожитках Комунального закладу вищої освіти «Барський
гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського». Своєчасно

проводить поточний та капітальний ремонт будівель, приміщень, комунікацій,
меблів у гуртожиткахі кімнатах.

6.3. При поселенні здобувачів освіти в гуртожиток проводиться опис усіх
меблів та інших предметів у кімнаті, із обов'язковим зазначецням їх стану.
Здобувачі освіти проживають у кімнатах, які по закінченню навчального року
здають у належному стані (відповідно до опису, проведеному при поселенні).

6.4. Заборонено переселення здобувачів освіти без їх згоди з кімнати в
кімнату протягом навчального року. У випадках крайньоїнеобхідності, а саме,
капітального ремонту чи затоплення, адміністрація може проводити таке
переселення, але лише за згодою профкому.

6.5. У разі порушення здобувачами вищої освіти Правил внутрішнього
трудового розпорядку в гуртожитку, адміністрація не мас праваїх виселяти без
згоди профкому Комунального закладу вищоїосвіти «Барський гуманітарно-
педагогічний коледж імені Михайла Грушевського».

6.6. У першу чергу поселенню підлягають іногородні студенти, у
сироти, інваліди, особи, які постраждали від наслідків Чорнобильської аварії (1-
П категорії), студенти, учні нового набору (І курс, 10 клас), студенти, учні у
яких одинз батьків помер (загинув), студенти, учні учасників АТО, студентів
учнів з неповних сімей, студенти контрактної форминавчання, студенти, якімешкають у віддалених районах України, студенти, учні з малозабезпечених
сімей (за наявності довідки), учні Обласного наукового ліцею-інтернату.

УП. Матеріальна допомога. Компенсації. Пільги щодо оплати
проживання

7.41. Категорія здобувачівосвіти, що мають правона матеріальну допомогу.
компенсації, пільги щодо оплати проживання в гуртожитку визначається
чиннимзаконодавством України.

7.2. Підвищення вартості проживання в гуртожитках за одне ліжко-міс
обов'язково погоджується з профкомом Комунального закладу вищої ос
«Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського».

Контролює: адміністрація, бухгалтерія, профком.

УПШІ, Культурно-масова робота
8.1. Провідником культурно-масової роботи в Комунальному закл

вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михай
Грушевського»є адміністрація, завідувачі кафедр, циклові комісії, студентська
й учнівська ради, студентський профком.

8.2. Вони забезпечують роботу творчих колективів аматорської творчості,
гуртків і студій, мистецьких об'єднань; організовують та забезпечують
проведення святкових вечорів, ювілейних засідань, тематичних зустрічей тощо:
залучають всіх студентів і учнів Обласного наукового ліцею-інтернату до
художньої творчості та культурно-масових заходів.

3.3. Усі студенти й учні Обласного наукового ліцею-інтернату
користуються послугами, матеріальними цінностями безкоштовно. Коледж
надає їм у користування всю необхідну апаратуру, приладдя тощо,



32

5.4. Коледж свою роботу спрямовує на максимальне задоволення потреб
зентів та учнів Обласного наукового ліцею-інтернату в культурному,

з дожньому, естетичному напрямках вихованняі самовираження особистості.

ІХ. Спортивна робота
9.1. Викладачі фізичної культури, фізичного виховання, захисту Вітчизни

ізовують олімпіади, спартакіади, свята та інші спортивні змагання в
холелжі, проводить агітаційну та роз'яснювальну роботу щодо здорового
способу життя.

90. Студенти, учні Обласного наукового ліцею-інтернату для занять
спортом та фізичною культурою безкоштовно користуються всіма об'єктами
спортивного комплексу коледжу.

Х. Оздоровлення та відпочинок
101 Не допускати в коледжі продажу напоїв, до складу яких входить

алкоголь (пиво таін.) і тютюнових виробів.
10.2. Студенти охоплюються програмами адміністрації і профспілкового

комітету щодо оздоровлення та профілактики захворювань шляхом надання
путівок у санаторні, курортні та лікувальні заклади України з оплатою послуг
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ЗАТВЕРДЖУЮ
ткового комітету Директор Комунального закладу
арія НЕЧИТАЙЛО ї осві 5 й гуманітарно-

їмені Михайла

пОГОДЖРНО

Петро САВЧУК

про порядокі розміри преміювання працівників
Комунального закладу вищоїосвіти «Барський гуманітарно-педагогічний

коледж імені Михайла Грушевського»

1. Загальні положення
11. Положення про систему заохочення працівників Комунального
лу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені

кайла Грушевського» (надалі - Положення) розроблене відповідно :

танови Кабінету Міністрів України Хо 1298 від 30.08.2002 р. «Про оплату
щі працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів І коефіцієнтів з

лати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галуз
о;з сфери».

2. Цим положенням передбачаються форми заохочення, спрямовані на
стимулювання працівників Комунального закладу вищої освіти «Барсь
уманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» (надалі

Коледж):
- за забезпечення якісного виконання службових обов'язків:
- за творчий підхід та освоєння нових технологій;
- результативністьі продуктивність праці;
- за участь у громадському житті Коледжу.
2. Форми заохочення
2.1. До працівників Коледжу можуть застосовуватисьтакі види заохочень:
- оголошення подяки;
- нагородження грамотою, дипломом;
- виплата систематичних та одноразових премій;
- розміщення фото особи на Дошці пошани згідно з Положенням про

Дошку пошани Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-
педагогічний коледж імені Михайла Грушевського».

3. Преміювання
3.1. Преміювання працівників проводиться за результатами роботи з

урахуванням якості її виконання, особистого внеску та ініціативи кожного
працівника, його участі в громадському житті Коледжу та за підсумками
навчальної, навчально-методичної і фінансово-господарської діяльності за
місяць, квартал, півріччя, рік.

3.1.1. Підставоюдля надання грошовоїпреміїє:
- сумлінна творча праця, зразкове виконання посадових обов'язків;



гактивна участь у зміцненні матеріальної бази Коледжу, зразковадготовка навчального корпусу та гуртожитків до нового навчального року,мового періоду, виконання додаткових господарських робіт;активна участь у проведенні коледжевих, районних, обласних святІаходів, конкурсів, виставок, змагань, конференцій;
- участь у районних, обласних оглядах художньої самодіяльності;- підготовка студентів-призерів районних, обласних та Всеукраїнськихтредметних олімпіад;
- Участь у конкурсі «Кращий за професією»;
- Упровадження в практику роботи інноваційних технологій;
з Участь у громадському житті Коледжу;
- Участь у профспілковій роботі.
3.12. За рахунок власних коштів Коледжу проводиться преміюванняпрацівників Коледжу за зразкове виконання службових обов'язків, активнучасть у громадському житті колективу при досягненні пенсійного віку згідноіз Законом України «І Тро загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»в розмірі посадового окладу;
3.13. Вручення грошової премії у розмірі не меншому від місячногоокладу проводиться за підсумками роботита з нагоди Дня працівника освітощо.
3.1.4. У зв'язку з економією фонду заробітної плати: премія за підсумкамирокув розмірі місячної заробітної плати (працівники Коледжу).3.1.5.За рахунок власних коштів Коледжу встановлено щорічну премімені М. Комісарчука для кращого викладача, працівника в розмірі посадовогоокладу, для студента - у розмірі підвищеної стипендії.
3.2. Порядок визначення фонду преміювання.
3.2.1. На створення річного фонду преміювання спрямовуються коштрозмірі місячного фонду і 3-місячного фонду заробітної плати згіштатним розписом, а також асигнування на преміювання передбачених |кошторисах видатків на утримання бухгалтерії в межах наявних коштів наоплату праці.
3.2.1. Преміювання здійснюється в межах наявних коштів на оплатпраці.

3.3. Порядок визначення розміру премії.
3.3.1. Розрахунок премії виконує бухгалтерія згідно з наказом директораКоледжу.
3.3.2. Премії не виплачуються працівникам|під час тимчасовоїнепрацездатності (відпусткау зв'язкуз вагітиістю та пологами,відпустка длядогляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).333. Премії не виплачуються працівникам, які допускають грубіпорушення трудової дисципліни, мають дисциплінарні стягнення.3.4. Строки виплати премії,
Виплату премії проводить бухгалтерія Коледжу разом із виплатоюзаробітної плати.
4. Це Положення діє з моменту його затвердження.

о зі
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погод но ЗАТВЕРДЖУЮ
йИїлкового комітету Директор конуюунє ого закладу вищої

освіти «Барський гума ітарно-Марія НЕЧИТАЙЛО|педагогічийй леджимені Михайла

ПРАВИЛА
ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУКомунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського»

1. Загальні положення

11. У Комунальному закладі вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» (надалі - Коледж) трудовадисципліна грунтується на свідомому| сумлінному виконанні працівникамисвоїх трудових обов'язківі є необхідною умовою організації ефективної праціта освітнього процесу.
12. Трудова|дисципліна забезпечується|методами переконаннязаохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуютьсязаходи дисциплінарного і громадського впливу.13. Усі питання, пов'язані із застосуванням Правил внутрішньоготрудового розпорядку Комунального закладу вищої освіти «Барськийгуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» (надалі -Правил), вирішує директор Коледжу в межах наданих йому повноважень,а1

випадках, передбачених чинним законодавствомі цими Правилами, спільноабоза погодженням із профспілковим комітетом.

2. Порядок прийманняі звільнення працівників
2.1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не забороненізаконодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїхздібностей.
22. Працівники Коледжу приймаються |на роботу за трудовимидоговорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинногозаконодавства.
2.3. При прийманні на роботу директор зобов'язаний вимагати від особи,що працевлаштовується:

7 подання трудової книжки, оформленої У встановленому порядку;- пред'явлення паспорта, диплома або іншого документа про освіту чи
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професійну підготовку.
Військовослужбовці, звільнені зі Збройних сил України, Служби безпеки

України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України,
Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових
формувань, створених|відповідно|до|законодавства|України, |та
військовослужбовці, звільнені зі Збройних сил колишнього Союзу РСР і

Збройних сил держав-учасниць СНД, пред'являють військовий квиток.
2.4. Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань,зобов'язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку

(диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються директором Коледжуізалишаються в особовій справі працівника.
2.5. Особи, які приймаються на роботу, зобов'язані подати медичний

висновокпро відсутність протипоказань для роботи в Коледжі.
2.6. При укладанні трудового договору забороняється вимагативід осіб.

які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну
приналежність, походження та документи, подання яких не передбачене
законодавством.

2.7. Посади педагогічних, науково-педагогічних працівників заміщуються
відповідно до вимог Закону України «Про освіту», Положення про порядок
укладення контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників.
затвердженого постановою КМУвід 19.03.94 р. Хе 170 та Рекомендацій шодо
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників та укладанняз ними трудових договорів (контрактів).
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.10.2015
Ме1005.

2.8. Працівники коледжу можуть працювати за сумісництвом відповідно
до чинного законодавства.

2.9. Прийняття на роботу оформляється наказом директора, як
оголошується працівнику під розписку.

2.10. На осіб, які пропрацювали понад п'ять днів, заводяться тру
книжки,

На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основн
місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трулова
книжка ведеться за умови, якщоця роботає основною.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом
проводиться за бажанням працівника директоромза місцем основної роботи.

Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідноз Інструкцією про
порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою спільним
наказом Мінпраці, Мін'юсту і Міністерства соціального захисту населення
України від 29 липня 1993 року М 58.

Трудові книжки працівниківзберігаються як документи суворої звітності в
Коледжі. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу
трудових книжок покладається на директора.

2411. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому
порядкуна іншу роботу, директор зобов'язаний:

а) роз'яснити працівникові його права, обов'язки та істотні умови праці,
наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих
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їчих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх упливу не

я: його права на пільги і компенсацію за роботу в таких умовах
ілно до чинного законодавства і колективноїугоди;

5) знайомитирпрацівника з/правилами1внутрішнього  трудовог:

зозпорядку та колективним договором;
з) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідним!

зя роботи засобами;
г) проінструктувати працівника з технікою безпеки, виробничоїсанітарії
зи праці та протипожежної охорони.
2.12. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах

передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в контракті.
2.13. Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації Коледж)

допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовам!
контракту.

Звільнення педагогічних, науково-педагогічних працівників у зв'язку з

скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року
Звільненняїх за результатами атестації, а також у випадках ліквідації Коледжу
скорочення чисельності або штату працівників здійснюється відповідно

інного законодавства.
2.14. Припинення трудового договору оформляється наказом директора.
2.15. Директор зобов'язаний у день звільнення видати працівников

належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок згідно
чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій кни
повинні проводитись відповідно до формулювань чинного законодавства
посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважаєтьс:
останній день роботи.

3. Основні права та обов'язки працівників

3.1. Педагогічні, науково-педагогічні працівники мають право на:
- захист професійної честі, гідності;
- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічн

ініціативи;
- індивідуальну педагогічну діяльність;
- участь у громадському самоврядуванні;
- користування подовженою оплачуваною відпусткою;
- пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством
- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програ»

форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікац
і перепідготовку.

3.2, Працівники закладуосвіти зобов'язані:
а) працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статут

закладу освіти і правила внутрішнього трудового розпорядку, дотримуватис
дисципліни праці:

б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничі:

санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами 7

інструкціями;



в) берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо;виховуватив учнів і студентів шанобливе ставлення до Коледжу.г) в установлені строки проходити медичний огляд згідно з чиннимзаконодавством.
3.3. Педагогічні та науково-педагогічні працівники коледжуповинні:а) забезпечувати умови для засвоєння студентами, учнями навчальнихпрограмнарівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностейстудентів таучнів;
б) настановами та особистим прикладом утверджувати повагу допринципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості.патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості.інших доброчинностей;
в) виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних.духовних, історичних цінностей України, країни походження; державного|соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних; дбайливе ставлення лонавколишнього середовища;
г) готувати молодь до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, мирх.злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групамд) додержуватися педагогічної етики, моралі; поважати гідність учстудента;

є) захищати молодь від будь-яких форм фізичного або психічногснасильства, запобігати проявам шкідливих звичок;ж) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстернісзагальну культуру.
34. Коло обов'язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєкспеціальністю, кваліфікацією|чи посадою, визначається|посадовінструкціями | положеннями, затвердженими в установленому поряїкваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно-кваліфікацідовідниками робіт ії професій робітників, положеннями і праввнутрішнього трудового розпорядку відповідного закладу та умовамконтракту, де ці обов'язки конкретизуються.

4. Основні обов'язки директора Коледжу
4.1. Директор зобов'язаний:
а) забезпечити необхідні організаційніта економічні умови для проведосвітнього процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективіроботи педагогічних та інших працівників закладу освіти відповідно до їхн!спеціальності чи кваліфікації;
б) визначити педагогічним, науково-педагогічним працівникам робочімісця, своєчасно доводити до їх відома розклад занять, забезпечуватинеобхідними засобами роботи;
в) удосконалювати освітній процес, упроваджувати в практику кращийдосвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані наполіпшення роботи закладу освіти;
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г) організувати підготовку необхідної кількості науково- педагогічних 1

педагогічних кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання як у своєму

навчальному закладі, такі, відповідно до угод, в інших навчальних закладах;

д) укладати і розривати договори, контракти з керівниками структурних

підрозділів, педагогічними і науково-педагоггічними працівниками відповідно

до чинного законодавства, Закону України «Про освіту» та Положення про

порядок укладення контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників,

затвердженого постановою КМУ від 19.03.94 р. Мо 170;

є) доводити до відома педагогічних, науково--педагогічних працівників у

кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в

наступному навчальному році;
Є) видавати заробітну плату педагогічним, науково- педагогічним та іншим

працівникам у встановлені строки; надавати відпустки всім працівникам

закладу освіти відповідно до графіка відпусток;
ж) 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;

з) дотримуватися чинного законодавства, активно використовувати засоби

щодо вдосконалення управління, зміцнення договірноїі трудової дисципліни;

и) додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитися ло

повсякденних потреб працівників0закладу освіти, студентів,/учнів:

забезпечувати наданняїм установлених пільг і привілеїв;
ї) організувати харчування учнів, студентів і працівників Коледжу;

ї) своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади

встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхі

відомості про роботуі стан Коледжу;
к) забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення.

вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього

одягу працівниківколеджу, учнів, студентів.

5, Робочий час і його використання

541. Для працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень із

двома вихідними днями. При п'ятиденному робочому тижні тривалість

щоденної роботи (зміни) визначається цими Правилами за погодженням із

профспілковим комітетом Коледжу з додержанням тривалості робочого тижня.

52. Розпорядок роботи для штатних працівників, які не задіяні в

освітньому процесі такий:
- початок роботи: 8.00;
- перерва для відпочинкута харчування: з 12.00 до 13.00;
- закінчення роботи: 17.15 (п'ятниця 16.00).
За погодженням із профспілковим комітетом окремим працівникам

установлюється інший час початкуі кінця роботи відповідно до затвердженого

графіка роботи.
5.3.Для викладацького складу тривалість робочого дня регламентується

розкладом занять та графіком консультацій із розрахунку, що середньотижнева
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тривалість робочого часу складає 36 годин. Навчально-методична та інші види
роботи викладача виконується за індивідуальним планом.Робота викладача передбачає обов'язкове виконання ним індивідуальногоробочого плану роботи.

5.4. Несвоєчасне оформлення викладачем індивідуального робочого плану
без поважної причини розглядається яко неналежне виконання посадових
обов'язків.

При невиконанні або неналежному виконанні індивідуального плану
роботи без поважних причин До викладача можуть бути застосовані заходи
дисциплінарного стягнення.5.5. У разі перевиконання викладачем запланованого навантаженнята за
кафедри може звернутися з клопотанням до директора коледжу щодо
матеріального заохоченнятакого працівника.5.6. Робота за сумісництвом повинна виконуватись у вільний від основної

роботи час.
5.7. Час початку занять студентів, учнів і роботи педагогічних, науково-5.8. У межах робочого дня педагогічні, науково-педагогічні працівники

Коледжу повинні вести всі види освітньої, навчально-методичної, науково-
дослідної та організаційної роботи відповідно до посади, індивідуального плану
роботи викладача.

3.9. За відсутності педагога або іншого працівника Коледжу директор
(заступник директора за його дорученням) зобов'язаний терміново вжити
заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.5.10, Надурочна роботаі робота У Вихідні та святкові дні не допускається.
Залучення окремих працівників до роботи в Коледжі У вихідні дні допускається

У виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом
директораз дозволу профспілкового комітету. Робота У вихідний день може
компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у
грошовій формі в подвійному розмірі.5.11. Директор залучає педагогічних, науково-педагогічних працівників до
чергування в закладі. Графік чергуванняі його тривалість затверджує керівник
закладу за погодженням з педагогічним колективом |і профспілковим
комітетом,

Забороняється залучати до чергування у вихідні Її святкові дні вагітних
жінок і жінок,які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей-
інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть
залучатися до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.5.12. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, директор
залучає педагогічних, науково-педагогічних працівників до педагогічної та
організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального
навантаження до початку канікул,5.13.|Робота органів самоврядування Коледжу регламентується
Положеннями про відповідні заклади освіти, затвердженими Кабінетом
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Міністрів України,і Статутом Комунального закладу вищоїосвіти «Барськийгуманітарно-педагогічний коледжімені Михайла Грушевського».5.14. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковимкомітетомі складається на кожний календарний рік.Надання відпустки директору оформляється розпорядженням Вінницькоїобласної ради, а іншим працівникам -- наказом директора Коледжу.Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено начастини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частинастановитиме не менше ніж 14 календарних днів. Перенесення відпустки на

також ненадання відпустки працівникам, молодшим вісімнадцяти років.5135. Педагогічним, науково-педагогічним працівникам забороняється:а) змінювати на свій розсуд розклад занять, графіки роботи таіндивідуальний план роботи викладача;6) подовжувати або скорочувати тривалістьзанять Ї перерв між ними;в) передоручати виконання трудових обов'язків.27. Забороняється в робочий час:а) відволікати педагогічних, науково-педагогічних працівників від їхбезпосередніх обов'язків для участі в різних господарських роботах, заходах, непов'язаних з навчальним процесом;
6) відволікати працівників Коледжу від виконання професійних обов'язків,а також учнів, студентів за рахунок навчального часу на роботу і здійсненнязаходів, не пов'язаних із процесом навчання, за винятком випадків,передбачених чинним законодавством.

6. Заохочення за успіхи в роботі
6.1. За зразкове виконання посадових обов'язків, тривалу ї бездоганнуроботу, новаторство в праці та за інші досягнення в роботі можутьзастосовуватися заохочення, передбачені цими Правилами.6.2. За досягнення високих результатів в освітній діяльності педагогічні,науково-педагогічні працівники представляються до нагородження державниминагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями,знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.6.3. Працівникам, які успішно їі сумлінно виконують свої трудовіобов'язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межахповноважень і за рахунок власних коштів Коледжу. Таким працівникамнадається перевага при просуванні по роботі.6.4. Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всьогоколективу Коледжу і заносятьсядо трудової книжкипрацівника,

А Стягнення за по шеннят дової дисциплінир
71. За порушення трудової дисципліни до працівника може бутизастосовано один із таких заходів стягнення:- догана;



- звільнення.
Звільнення, яко дисциплінарне стягнення, може бути застосованевідповідно допп. 3,4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 Кодексу законів про працю України.то Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені відвиробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню безпопередньої згоди органу, членами якого вони є; керівники профспілковихорганів у підрозділах Коледжу - без попередньої згоди відповідногопрофспілкового органу в Коледжі; профорганізатори - без попередньої згоди

органу відповідного профспілкового об'єднання.73. До застосування дисциплінарного стягнення директор повинен
зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку
відмови працівника дати Письмові пояснення складається відповідний акт.Дисциплінарні стягнення застосовуються директором безпосередньо післявиявлення проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не

рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з
дня вчинення проступку.74. За кожне порушення трудової Дисципліни накладається тільки однедисциплінарне стягненця.8 Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі Іі повідомляєтьсяпрацівникові під розписку.7.6. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення

працівника не було піддано новому дисциплінарному стягненню, то вінвважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.7.7. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліниіПРОЯВив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до
закінчення одного року.

7.8. Протягом строкудії дисциплінарного стягненнязаходи заохочення до
працівника не застосовуються.

7.9. Директор має|право, замість накладання|на працівникадисциплінарного стягнення, передати питання про порушення трудовоїдисципліни на розгляд трудового колективу або його органу,
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Додаток до колективного договору Х» 10
ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮГолова профкому працівників Директор Комунального закладуКомунального закладу вищої освіти вищої освіти «Барський гуманітарно-«Барський гуманітарно-педагогічний педагогічний кол імені Михайлаколеджімені Михайла Грушевського» Грушевсько22 р. х

Марія НЕЧИТАЙЛО
Петро САВЧУК

Пп ння
про премію імені Миколи Комісарчука

Премія заснована адміністрацією і профкомом Комунального закладувищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені МихайлаГрушевського» (надалі - Коледж) 19 лис топада 2007 року.
І. Премія імені Миколи Комісарчука, заслуженого працівника освітиУкраїни, першого директора Коледжу, запроваджена з метою відзначення|стимулювання значних особистих досягнень педагогічних працівників у справінавчання і виховання студентів Коледжу таучнів Обласного наукового ліцею-інтернату, упровадження в практику роботи інноваційних технологій, творчоївисококваліфікованої праці представників трудового колективу, наполегливогонавчання учнівсько-студентської молоді.

2. Премія присуджується в трьох номінаціях.24.У номінації «Кращий викладач коледжу»за:7 ВИСОКИЙ якісний показник успішності студентів та учнів (не нижче 75 Уа) ізнавчальних дисциплін;
-. розробку і впровадження нових педагогічних технологій освітньоїдіяльності,|високий професіоналізм (випуск посібників, програм,методрозробок тощо);
- результативну роботу з обдарованою молоддю у творчих об'єднаннях заінтересами;
- зайняті студентами, бакалаврами, ліцеїстами призові місця в обласних ірегіональних олімпіадах та конкурсах;- якісну підготовку студентів, бакалаврів, ліцеїстів до участі в міжвузівських,міжнародних науково-практичних | теоретичних конференціях та особистуучасть у них із публікацією напрацьованих матеріалів;-. пропаганду здорового способу життя й особистий приклад у ньому;- активну участь у громадському житті трудового колективу Коледжу.



44

22.У номінації «Кращий працівник коледжу»за:- сумлінну працю (неухильне виконання правил внутрішнього трудовогорозпорядку, посадових інструкцій);- відповідальне ставлення до професійної справи (збереження майна,інвентаря, техніки тощо);
- ініціативність (упровадження пропозицій і новітніх енергозберігаючихтехнологій);

7 високі моральні якості та ведення здорового способу життя;- активну участь у громадському житті Коледжу (участь у заходах, щопроводяться в колективі).

23.У номінації «Кращий студент, ліцеїст коледжу»за:- відмінні показники в навчанні, високий рівень знань, наполегливість,сумління, творчу ініціативу, дисциплінованість;- активну участь у Всеукраїнських та міжвузівських конференціях, конкурсахнаукових студентських та учнівських робіт, предметних олімпіадах різнихрівнів, студентських конференціях (виступи, публікації матеріалів, призовімісця);
2. ведення здорового способу життя (пропаганда, особистий приклад);7 прояв толерантності |і доброзичливості (неконфліктність, допомогаслабшому, товариськість, повага) У міжособистісних стосунках;- активну участь у громадському житті Коледжу (роботав студентському таучнівському самоврядуванні, відповідальне ставлення до виконання доручень).3. Висунення кандидатур претендентів на присудження премії іменіМиколи Комісарчука проводиться|цикловими комісіями, керівникамигруктурних підрозділів, студентською та учнівською Радами в період із І січнящо 1 лютого поточногороку.

4. Експертизу поданих матеріалів У період із І лютого до 16 березнядійснює комісія з присудження премії, до складу якої входить директорсоледжу (голова комісії), заступники директора, голова профкому працівників і
олова профкому студентів Коледжу, завідувачі відділень, голови студентськоїз учнівської ради.

Рішення комісіїз питань присудження преміїє дійсним за Умови наявності; Членів комісії.

5. Рішення комісії про присудження премії імені Миколи Комісарчукадається на підпис директорові Коледжуне лізніше 30 березня. До рішеннядаються: довідка, у якій зазначаються заслуги номінанта; короткі відомостіо його трудову (навчальну) діяльність,

7. Вручення премії проводиться в урочистій обстановців березні до дняодження М.Х. Комісарчука.



45

8. Премії виплачуютьсяза рахунок власних коштів КолеГрошовий розмір премії викладачеві ірозмірі посадового окладу; студентові,стипендії.

джу.
працівнику встановлюється вУчню - у розмірі підвищеної місячної

9. Положення про присудження премії іменізалишається чинним до прийняття новоги
Миколи Комісарчукао.
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Додаток до колективного договору М» 11

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮГолова профкому працівників Директор Комунального закладуКомунального закладу вищої освіти вищоїосвіти «Барський гуманітарно-«Барський гуманітарно-педагогічний педагогічний коледжімені Михайлаколедж імені Михайла Грушевського» Грушевського»«4упютого

2802
р, « "фетото

/з Марія НЕЧИТАЙЛО Петро САВЧУК

КЕННЯ
про Дошку пошани Комунального закладу вищоїосвіти «Барськийгуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського»

1Загальні положенняІ. Дошка пошани Комунального закладу вищої освіти «Барськийгуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» (надалі -Дошка пошани) створена з метою відзначення | стимулювання творчоївисококваліфікованої праці, наполегливого навчання, упровадження в практикуінноваційних технологій, значні особисті досягнення в справі навчання Івиховання студентів|Комунального закладу вищої освіти «Барськийгуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» (надалі -Коледж) та учнів Обласного наукового ліцею-інтернату.
2. Фото кращого викладача Коледжу розміщується на Дошку пошани за:високий якісний показник успішностіз предметів (не нижче 75 У);розробкуі впровадження нових педагогічних технологій навчанняЇ виховання,исокий професіоналізм (випуск посібників, програм, методрозробок тощо);роботуз обдарованою молоддю утворчих об'єднаннях за інтересами;призові місця, зайняті студентами, бакалаврами,  ліцеїстами в обласних таегіональних олімпіадах і конкурсах;

якісну підготовку студентів, бакалаврів, ліцеїстів до участі в міжвузівських,їжнародних науково-практичних і теоретичних конференціях та особистучасть у них із публікацією напрацьованих матеріалів;пропаганду здорового способу життя й особистий приклад у ньому;хктивну участь у громадському житті трудового колективу.3. Фото кращого працівника Коледжу розміщується на Дошку пошаниКомунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічнийсоледж імені Михайла Грушевського»за:сумлінну працю (неухильне виконання правил внутрішнього трудовогоюзпорядку, посадових інструкцій);
відповідальне|ставлення до професійної справи (збереження|майна,нвентаря, техніки тощо);
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- ініціативність (упровадження пропозицій і новітніх енергозберігаючихтехнологій);
- високі моральні якості та ведення здорового способу життя;- активну участь у громадському житті Коледжу (участь у заходах, щопроводяться в колективі).

4. Фото кращого студента, ліцеїста коледжу розміщується на Дошкупошани Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледжімені Михайла Грушевського» за:- відмінні показники в навчанні, високий рівень знань, наполегливість,сумління, творчу ініціативу, дисциплінованість;- активну участь у Всеукраїнських та міжвузівських конференціях, конкурсахнаукових студентських та учнівських робіт, предметних олімпіадах різнихрівнів, студентських конференціях (виступи, публікації матеріалів, призовімісця);
7 ведення здорового способу життя (пропаганда, особистий приклад);- прояв толерантності | доброзичливості (неконфліктність,|допомогаслабшому, товариськість, повага) у міжособистісних стосунках;- активну участь у громадському житті Коледжу (робота в студентському таучнівському самоврядуванні, відповідальне ставлення до виконання доручень).

5. Висунення кандидатур претендентів на розміщення фото особи наДошку пошани проводиться цикловими комісіями, керівниками структурнихпідрозділів, студентською радою в періодіз І січня до І березня поточногороку.

6. Експертизу поданих матеріалів у період із І березня до 30 березняздійснює комісія з розгляду кандидатур осіб, фото яких буде розміщено наДошці пошани. До складу комісії входять: директор Коледжу (голова комісії),заступники директора, голова профкому працівників коледжу, завідувачікафедр, голова студентського профкому, голова студентської ради. Результатиекспертизи подаються на Розгляд загальних зборів колективу працівниківКоледжу. Рішення комісії з розгляду кандидатур осіб, фото яких будерозміщено на Дошці пошани, є дійсним за наявності З членів комісії, Питанняпро розміщення фото особи на Дошку пошани розглядається відкритимголосуванням,

7. Обговорення висунутих кандидатур на розміщення їх фото на Дошкупошани здійснюється на відкритих зборах циклової комісії до 30 березняцорічно.

8. Подання(витяг із протоколу відкритих зборів циклових комісій) пророзміщення фото особи на Дошці пошани подається на підпис директоровіКоледжу не пізніше 30 березня. До подання додаються: довідка, у якійазначаються заслуги особи; короткі відомості про її трудову (навчальну)ІЯЛЬНІСТЬ.



аб
б

48

9. На підставі протоколу видається наказ по Коледжу про розміщення
-

-фото особи на Дошці пошани.

10. Фото особи на Дошці пошани розміщується до 30 березня кожного
року.

11. Зміст цього Положення залишається чинним до прийняття нового.



Додатокдо колективного договору М» 12
ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮГолова профкому працівників Директор Комунального закладу вищоїКомунального закладу|вищої освіти освіти «Барський гуманітарно-«Барський гуманітарно-педагогічний педагогічний коледж імені Михайлаколедж імені Михайла Грушевського» Грушевського«14» ото
Марія НЕЧИТАЙЛО

поло
;Про порядокі розміри премі працівників бухгалтеріїКомунального закладу вищої освіт арський гуманітарно - педагогічнийколедж імені Михайла Грушевського»

1. Загальні положенняДане Положення розроблене відповідно до Постанови Кабінету МіністрівУкраїни «Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів ікоефіцієнтів з оплати праці працівників установ. закладів та організацій окремихгалузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. Хе 1298. Цим положеннямпередбачаються форми заохочення спрямованні на стимулювання працівників:за творчийпідхід та освосння нових техполої ій;результативністьі продуктивність праці:
участь у громадському житті коледжу.

2. Форми заохочення.До працівників бухгалтерії Комунального закладу вищої освіти «Барськийгуманітарно |- педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» можутьзастосовуватись такі види заохочень:оголошення подяки;
нагородження грамотою:
систематичні виплати премій.

3. Преміювання.Преміювання проводиться систематично за результатами роботи за місяць Зурахуванням творчого підходу, результативності та продуктивності праці, освоєннянових технологій, участь в громадському життіта ініціативи кожного працівника.34. Порядок визначення фонду преміювання,На  створения річного фонду|преміювання працівників бухгалтеріїтрямовуються кошти в розмірі посадового окладу за рахунок асигнувань напреміювання передбачених У кошторисах видатків на Утримання бухгалтерії,Іреміювання здійснюється У межах наявних коштів на оплатупраці3.2. Порядок визначення розміру премРозрахунок премії виконує бухгалтерія, згідно наказу директора коледжу.Премії не виплачуються працівникам під час тимчасової пепрацездатності таеребування їх у відпустках. Премії не виплачуються тим працівникам. щоопускають грубі порушення трудової дисципліни. мають стягнення.3.3. Строки виплати премії.Виплату премії бухгалтерії проводити щомісячно.

4. Дане положення діє з моменту його затвердження.
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