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КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВIР
}Iiж ректоратом i профспiлковим KoMiTeToM КрелrенечькоТ обласноi ryMaHiT,apHo-

пеДагогiчноiакаДемiiiм.ТарасаШевченкана20|1_2020рр.

Роздiл l. ЗАГАЛЬнI ПоЛо}IшНня

Визнаючи колективний договiр локаJIьним нормативним актом, на пiдс,гавi якоt,о

гег\._1юютЬся соцiа,rЬно-еконоМiчнi, виробничi i труловi вiдносини, cTopoHI{ ломовились

..пtl Н2СТVПН€],-- 
l. йолективний договiр уклалено на 2017- 2020 рр,

]. Колективн"и доaоuiр дiс до llcllc1.1il_1\ icttVtt),lt]l,r,) або yli-iIajt,cltli)l il{}li{)i lt

:,. .Jl l ttLJlli)t,() fiot'tlBtipy'"
].КоrективнийдоговiрзатверДяtенИйконференчiсюТрУДоВоГокоЛекl.иВУ.ПрОl'Ок()"l

.\. _:ь Bi: i2 травня 2017 р. набувас члtнностi з дня його пiлписання,

-l. СторонаN{и колективного договору с: 
демii iM. .l.apaca

- p.*rbpu, Кременеuькоi обласноi гуманiтарно-педагогlчноl ака

-iевченка 
" особi ректора Ломаковича Дфанасiя Миколайовича, який представляс

.: _еDеси власника i мас вiдповiднi повновах(ення;

- профспiЛковиЙ KoMiTeT, який вiдпОвiднО до ст. 246 КЗпП УкраТни, ст, З7 Закон1

., ..:зТнtl "Гlро професiйнi спiл_ки, iх права та гарантiТ дiяльностi" представляс iнтереси

-.:.lliBHrtKiB КремЁнецькот обласнот гуманiтuрпо-п.дuгогiчноi академii iM, Тараса

- евченка 1, галузi виробничтва, працi, ,,обу,у, культури i захищас Тх труловi, соцizutьно-

э_<lноrtiчнi права та iнтереси' 
_лл,t л-i --пвтlr] м tlовнова)i(ни.\l5. Ректорат академiТ визнас профспiлковий KoMlTeT едини

::,._],ставником ycix працiвникiв академiI

б. сторони зобов'язуються дотримуватися прин.ципiв ::_1]ч"'"_::":iiХ:l:Т:::
_=a,,rarnoari представництва, рiвноправностi cTopiH, взасмноi вlдгIовlд&пьн()ст1,

i.,J,:ч-тр\.ктIlвностl i apryMeHToBaHocTi ,,р, .,ро""ле.нli rIереговорiв (консул_ьтi_i:],::j:
,.:_.:_]ання колективного цоговору, BHeceHi]--:_Y11,1 доповнень до нього, ВиРlшенНЯ УСlХ

*il _f,Hb соцiа-rьно - економiчних i трулових вlдносин,

7. Колективний договiр уклалений згiдно з чинним законодавством, Генеральною,

- --_1 зевою. регiональною угодами,
8. по;тоження цього колектиtsного договору поширюЮТЬСЯ На ВСiХ ':l:"Р:бj::":i]

:3l}]е;(Цоuiо.,п",,"'ваУпрофспiлцiтаеобов'яЗкоВиМиякДлярекТора'ТакlДЛяВс1\
; _ 1 зlgf]iтникiв академii,

g. Зrriни та доповнення до колективного договору вносяться в обов'язково\1\

..-:я:к\ r зв'язкУ зi змiнамИ чинногО законодавства, Генерал:":];..1-:J:евоТ, регiона,rьноi

. , ,:,_ з п}Iтань. шо с предметом колективного договору, та , -]lii,i:и однiсi iз cTopirr

.._;__я проведення переговорiв (консультацiй) й досягнення згоди i набувають чинност1

-,;.-_я с\ва.lення конференuiею трудового колективу,

10. Пропозицii кожноТ iз cTopiн щодо внесення змiн i доповнень до колективного

_;,_.lзц_lр\,розглJIдаються спiль"о, 
"йпоuiднi 

рiшення приймаються у 20_ти денний TepMiH з

-_,_я :\ отрII\Iання iншою стороною,
il.Хо:наiзсторiн,ЩоУкЛаЛикоЛектИВний.договiр,".*оI::l:ТяГоМУсЬоГосТрок\

,, _, : -it в о_lносторонньомУ ,,орядкУ приймати рiшення, що змiнюютL норми, положення,

, _"1,_.з язання колективного договору або припиняють Тх виконання,

il.ПереговориЩоДоУкЛаДанняноВоГокоЛекТиВноГоДоГоВорУнанастУIlнийГерNllН
_ ;=;ii;3]r_rтъ." ";;ъ;;.l "n 

.u з мiсяцi до закiнчення стрОКУ Лii КОЛеКТИВНОГО ДОГОВОР\ '

:. -з-яка iз cTopiH повинна У цей TepMiH письY:Т'лповiдомити iншу сторону про початок

=:е_ oBopiB. Щруга сторона протягом семи днiв повинна розпочати переговори, Порядок

:<-..1iяПереГоВорiвiзпитаньрозробки'УклаДенняабоВНесеннязмiнДокоЛекТиВноГо
-_.-;J:\ВIIзНачасТЬсясТоронамиi_офорМЛяеТЬ:].вiДповiДнИМПроТокоJIоМУПоряДк}'.
:, .: :_:iзнu]\r1 ст. 10 закону укратни ,,про колективнi договори i угоди ",



l3.Розбiжностi, якi u"""nabru пiД час ведення переговорiв, вирiшуються в порядку.
перелбаченому ст. 1l Закону Украiни .,Про колективнi ло.о"ори i угоди 

;'.

l5.пiсля схвалення проекту колективного договору уповноваженi представники
cTopiH не пiзнiше як через п'ять днiв пiдписують колективний договiр.

ПiслЯ пiдписанНя колектиВний договiр спiльнО пода€тьсЯ для повiдОмноi peccTpauiT в
1,правлiння працi та соцiального захисту Кременецькоi мiськоi ради (посiанова Км
Украiни вiд |з.02.201З року JФ 115 ,,Про порядок повiдомноi реестрацiI галузевих
(rtiжгапузевих) i територiатrьних угод, колективних договорiв '').

через 14 днiв пiсля реестрацiт колдоговiр доводиться до вiдома rrрофспiлкового
KortiTeTy. працiвникiв установи.

Роздiл II. ТРУДОВl ВIДНОСИНИ

Ректорат зобов'язуеться :

l. Забезпечити ефективну дiяльнiсть академii, виходячи з фактичних обсягiв
фiнансування, та рацiональне використання спецiальних коштiв для пiдвищення
резvJьтативностi роботи академiI, полiпшення умов працi та вiдпочинку працiвникiв,

2- Забезпечити розвиток i змiцнення матерiально-технiчноi бази академiТ, створення
оптимatльних уN(ов для органiзацii освiтньо-виховного, науково-педагогiчного процесу.

з. Застосовувати (згiдно фiнансових можливостей) засоби морального та
rtатерiального стимулювання працiвникiв за показниками якостi працi, ефективного i
parrioHa_lrbHoгo використання н€UIвного обладнання, вIIровадження iнновацiйних метолiв
на},ково-педагогiчноi i навчально-виховноi роботи тощо,

4. ЗабезпечитИ розробкУ посадових iнструкцiй для Bcix категорiй працiвникiв
\,станови.

5. Забезпечити протягом одного року реалiзацiю працiвниками переважного права
на укJIаденнf трудового договору у разi повторного прийняття на роботу працiвникiв
ана_llогiчноi квалiфiкачii (ст. 42-1 КЗпП Украiни).

6. Забезпечити наставництво над молодими спецiалiстами, сприяти ix адаптацiТ в
ко.lективi та професiйному зростанню.

7. До початку роботи працiвника за укладеним трудовим договором роз'яснити його
права i обов'язки та проiнформувати пiд розписку тrро умови працi, наявнiсть на робочому
rtiсцi, де BiH буле працювати, небезпечних i шкiдливих виробничих факторiв, якi rце не
vcyнyTo' та можлиВi наслiдки ix впливУ на здоров'я, його права на пiльги i компенсацiТ за
роботу в таких умовах вiдповiдно до чинного законодавства i колективного договору.
ознайомити прачiвника з правилами внутрiшнього трудового розпорядку та колективним
-]оговором, визначити працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його необхiдними для
роботи засобами, проiнструктувати працiвника з питань охорони працi.

8. Звiльнення працiвникiв за iнiцiативою адмiнiстрачii здiйснювати за попереднiм
погодженНям з профСпiлковим KoMiTeToM у вiдповiдностi до вимог ст. 4З КЗпП УкраТни.

9. Вивiльнення науково-педагогiчних прачiвникiв у зв'язку iз скорочеr{ням
чисельностi або штату здiйснювати тiльки по закiнченню навч€lльного року (п. 4.4
Положення про порядок замiщення посад науково-педагогiчних працiвникiв виLцих
навчtulьних закладiв Украiни третього i четвертого рiвня акредитацii).

10.У TepMiH, визначений працiвником, за його власниМ бажанням розривати з ним
трудовий договiр (в тому числi строковий), якrцо в ycTaHoBi не виконусться законодавство
про працю, умови колективного чи трудового договору з цих питань з виплатою вихiдноТ
Jопомоги у розмiрi тримiсячного середнього заробiтку (ст. 44 КЗпП УкраiЪи),

l1.протягом двох днiв з часу одержання iнформачii доводити до вiдома членiв
трудового колективу HoBi нормативrii докуиенти стосовно трудових вiдносин, органiзацii
працi, роз'яснювати iх змiст, права та обов'язки працiвникiв.

12. Включати представника профкому до складу тарифiкацiйноi та атестацiйнот
комiсiй стосовно викладачiв педколеджу, який е структурним пiдроздiлом академii.



13. Затверлжувати графiки роботи (KpiM науково-педагогiчних працiвникiв), розклад
занять. розполiл навчаJIьного навантаження за погодженням з профспiлковим KoMiTeToM,

14.Забезпечити гtри складаннi розкладу навч€Lпьних занять оптимальний режим
рботи:

- дJuI батькiв, якi мають двох i бiльше дiтей BiKoM до десяти poKiB;
- цlятих, хто поеднус роботу з навчанням;.
l6. Сприяти створенню в колективi здорового морально - психологiчного

rliK,poKTiMaTy.
l7. Попереджувати виникнення iндивiдуальних та колективних трудових конфлiктiв,

а \- випадку iх виникнення забезпечити вирiшення згiдно з чинним законодавством.
l8. Не допускати дискримiнацii, стигматизацii прачiвникiв з позитивним ВIЛ-

стат\со}1. забезпечити реалiзацiю соцiальних пiльг, передбачених ст. 21 Закону Украiни
"Про запобiгання захворюванню на синдром набутого iмунолефiциту (СНlД) та
соцiапьний зЕIхист населення".

Профком зобов' язусться :

l. Роз'яснювати члена]ч{ трудовою колективу змiст нормативних документiв щодо
органiзачii прачi, iх права i обов'язки.

2. Сприяти дотриманню трудовоТ дисциплiни та правил внутрiшнього тру,:1ового

рзпорядку.
З. Забезпечувати постiйний контроль за своечасним введенням в дiю нормативних

:oKlueHTiB iз питань трудових вiдносин, органiзацiТ, нормування працi.
4. Сприяти упередженню виникнення трудових конфлiктiв.

Сторони домовились про:
Встановлення в академii п'ятиденного робочого тижнi з двома вихiдними днями в

сlботу та недiлю вiдповiдно до правил внутрiшнього трудового розпорядку (додаток NЪl)
та вимог ст,52 КЗпП Украiни.

РОЗДiЛ III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТI

Ректорат зобов'язусться:
l, Приймати рiшення про змiни в органiзачii виробництва i працi, лiквiдацiю,

реорганiзацiю, перепрофiлювання установи, скорочення чисельностi штату прачiвникiв
_lише пiсля попереднього проведення переговорiв (консультаuiй) з профкомом - не

пiзнiше як за три мiсяцi до здiйснення цих заходiв (л.4.2.2. Галузевоi угоди).
2. Надавати бажаючим можливiсть працювати на умовах неповного робочого часу

з оплатою працi пропорчiйно вiдпрацьованому часу (за фактично виконану робоr,у) без
буль-яких обмежень трудових прав працiвника, iз збереженням повноi тривалостi
оплачуваноi вiдпустки та Bcix гарантiй, пiльг, компенсацiй, встановлених колективним
.]оговором.

3. При виникненнi необхiдностi вивiльнення працiвникiв у зв'язку iз змiнами в

органiзачii виробництва i праui, в тому числi лiквiдацiею, реорганiзацiею або
перепрофiлюванням академii, скороченням чисельностi або штату працiвникiв (п. 1 ст. 40
КЗпП Украiни):

- здiйснювати вивiльнення лише пiсля використання ycix можливостей забезпечити
ix роботою на iншому робочому мiсцi, в т. ч. за рахунок звiльнення сумiсникiв, лiквiдацii
сумiщення i т. д.;

- повiдомляти не пiзнiше, як за три мiсяцi у письмовiй формi .Щержавну службу
зайнятостi ;

4. Забезпечити створення нових робочих мiсць за рахунок власних коштiв та

розширення платних послуг.
5. Застосовувати для забезпечення продуктивноi зайнятостi гнучкi режими прачi та
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-_,--" за\о_III. якi сприяють зберЬженню та розвитку систе\III робочих мiсць.

Профспi"rковий KoMiTeT зобов'язусться :

_ ' Вести роз'яснювалЬнУ роботУ З ПиТанЬ ТруДоВих ПраВ Та соцiалr,ного ЗахисТч:;::___ьн}ованих працiвникiв. - -'--'J

], ЗабеЗПеЧУВаТИ ЗаХИСТ вивiльнюваних прачiвникiв згiдно з чинним,-,,_;,,]звство\L Контрrэлювати надання працiвника}l irереважного права 3ЕLlишеFIнri на:'-'1--- Вi:ПОВiДНО ДО СТ,42 КЗПП УКРаiни. Не допускати звiльнення:]а iнiцiат.ивоrо
]с!-_ _]ЗТ\ вагiтних, жiнок, якi мають дiтей BiKoM до трьоХ poKiB (до шести poltiB - час.Iина_,:_:;TaTTi 179 КЗпП Украiни). одиноких MaTepiB за наявностi дитини BiKoM до l4 poKiB.],. -;::iiнl.r-iнва,лiда (ст. 184 КЗпП У краТни).

_], Не знiмаТи з профСпiлковогО облiкУ вивiльнених працiвникiв до моменту ix-::"'ts-lаШТvВаННЯ (KPiM ВИПаДКiВ ПоДання особистоi заяви про зняття з облiку).

CTopoHlr домовились, щО при скороченнi чисельностi чи штату працiвtlикiв-;:езз;кне право з,lлишення на роботi у випадку однаковот продуктивпо.ri працi i
. -*-:фiКаuii. KpiM передбачених законодавством, надаеться тако}к:- q]енам первинноi профспirrковоi органiзацii,

- особам передпенсiйного BiKy;
- прачiвникам. в сiм'ях яких е особи, що мають статус безробiтних, тощо.

роз:i.-l Iv. роБочиЙ чАс, рЕжим тА нормувАння прАцI

Ректорат зобов'язусться:
1, Не допускати вiдволiкання працiвникiв вiд виконання ними професiйних

]; з язкiВ (за винятКом випадКiв, передбачених чинним законодавством).
3. Заrучати працiвникiв до роботи в надурочний час, on u"rr"ron, лише з дозволу_:,: фкоrtу з оплатою iT у вiдповiлному розмiрi. 1Ьт. r Оо КЗпП УкраТни).
3, У разi запровад}кення чергування В ycTaHoBi iu"ruano узгод}кувrl'и з*:сфспi:rковим KoMiTeToM графiки, порядок чергування. компенсувати надання iгtшсlгсl лняз_:rочliнку.
-1, Залучати до роботи окремих Працiвникiв У вихiднi днi лише зi з.оди

-гофспiлкового KoMiTeTy у виняткових випадках i порядку, визначеному ст. 7l КЗпП
} кратни. Роботу у святковi i неробочi днi проводити лише за пiдстав, передбачених ст, 73i"3пП УкраiЪи"

5. Компенсувати роботу у святковий, неробочий день згiдно з чинним
l]кLrноДаВсТВоМ .

б, Визначати навчitльне навантаження викладача обсягом навча,тьFIих занять.-rrР\'ЧеНИх для проведення конкретному викладачевi, та вираженим в академiчних
"б--IiКОВИХ) 

ГОДИНаХ. ВИДИ НаВЧальних занять, що входять до обов,язкового обсягуiевчального навантаження викладача вiдповiдно до його посади, встановлк)к)ться
кафедрою(предметною або цикловою комiсiсю). Мiнiмальнийтамаксимальний обов'язкiв
,-'бсяГ навчilпьнОго наванта}кеннЯ науково-педагогiчних працiвникiв в межах ix робочогочас\ встановлюе академiя з урахуванням виконання ними iнших обов'язкiв (метЪдичних,
на\,кових, органiзацiйних) у порядку, передбаченому статутом академii та колективним
JtTГОВОРОМ, У коледrкi обсяг навчального навантаження викладачiв визнача€ться згiдно зчIlнним законодавством.

7, Установиlи, що тривалiсть робочого часу науково-педагогiчних працiвникiв iз]овним обсягом обов'язкiв становитъ не бiльше 1548 годин на наВчаJ'Iьний piK, Зб годин натIi;кдень, Встановити поступовий перехiд з 900 до 600 годин навчального навантаження.
ПОЧИНаЮЧИ З 0l ВеРеСНЯ 2015 РОКУ: У 201 5-2О16 навчальному роцi - максимzuIьне
навантаження становить 825 годин; у 2016-2017 навчальному роцi - 750 годин; у 2О17-
]018 навчалЬноМУ Роцi - б75 годин; у 2018-2019 навчальному роцi - 600 годин,

-
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8. Установити максимальний обсяг рiчного нilвчшIьного навантаження rтедагогiчним
та на},ково - педагогiчним працiвникам заJIежно вiд посад вiдповiдно до чинного
З{цоно.]авства.

9. Запроваджувати пiдсумований облiк робочого часу для працiвникiв, умови роботи
яKIl\ неможливi з додержанням щоденноТ або щотижневоi тривirлостi робочого часу
,::рrацiвники котельнi по забезпеченню теплом навчального закладу протягом
l-rПЁLIЮВ€L-IЬного сезонУ).

l0. Призначати на посади педагогiчних та науково-педагогiчних працiвникiв ш"ltяхом
\}Llа]ання контракту або обрання за конкурсом та укладанням контракту, вiдповiддно до
3artoHiB Украiни,,Про вищу ocBiTy ",,,Про ocBiTy ", постанови КМ Украiни вiд 19.03.1994

F.]ц Хе 170 ,,Про впорядкування застосування контрактноТ форми трудового договору ".

Први:l внутрiшнього трудового розпорядку.
11. Спрямувати контрактну форму трудового договору на cTвopeнHrl ум()в дjIя

зIuIв-.lення iнiцiативностi працiвника, враховуючи його iндивiдуальнi здiбrrостi. правову i

c.]цia.tbнy захиIценiсть. Забезпечувати додатковi порiвняно iз чинним законодавством
:Lrьги. гарантii та компенсацii для працiвникiв, з яким укладено контракт.

12. Запровадження, змiну та перегляд норм працi проводити за погодженням з
:рrфспiлковим KoMiTeToM.

13. Забезпечити гласнiсть Bcix заходiв щодо нормування працi, роз'яснення
:iрвuiвникам причин перегляду норм працi та умов застосування нових норм.

14. Про запровадження нових норм чи змiну чинних норм працi повiдомляти
:раuiвникiв не пiзнiше як за 2 мiсяцi до Тх запровадження.

15. Попереднiй розподiл навчального навантаження на наступний навча,тьний piK
:!роводити в кiнцi поточного навчального року, про що повiдомляти працiвникiв
з"ез:апегiдь.

l6. Створити умови матерiально-вiдповiдzulьним Ьсобам для
збсреження довiреного iM майна.

17. Забезпечити вiдповiдно до санiтарно-гiгiенiчних норм

забезпечення

температурний,
повiтряний, свiтловий i водний режими в закладi.

18. Встановлювати скорочену тривалiсть робочого тижня працiвникам, якi
прilIюють в шкiдливих умовах праui (ГIерелiк виробництв, цехiв, професiй i посад iз
шкi_Lrивими умовами працi, робота в яких дае trраво на скорочену тривалiст,ь робочого
пl;кня, затверджений постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 21 лютого 2001 р. Nч

163 ) вiдповiдно до результатiв атестацii робочих мiсць.
19. Виключити внесення принципових змiн в органiзачiю трудового та науково-

ше.fагогiчного процесу пiсля затвердження вiдповiдних органiзацiйно-нормативних
:oKlMeHTiB, в першу чергу робочих навчальних планiв.

20. Забезпечити унiфiкацiю i стабiльнiсть протягом звiтного року планово-звiтноi
:ок}ментацii, що стосусться науково-педагогiчноI роботи.

Роздiл V. ОПЛАТА ПРАЦI

Ректорат зобов' язусться :

1.Забезпечити в ycTaHoBi гласнiсть умов оплати працi, порядку виплати доплат,
наJбавок, винагород, iнших заохочувальних чи компеЕсацiйних виплат, положень про
премiювання.

2.Вiдповiдно до ст. 15 Закону Украiни "Про оплату працi " погоджувати з

профспiлковим KoMiTeToM умови оплати прачi в ycTaHoBi.
3. Виплачувати працiвникам установи заробiтну плату у грошовому вираженнi за

rtiсцем роботи двiчi на мiсяць: (при yMoBi свосчасного фiнансування)
Аванс 16 числа, остаточний розрахунок 30 -31 числа.
4. При збiгу TepMiHiB виплати авансу чи заробiтноi плати з вихiдними днями

виплачувати ix напередоднi (при yMoBi свосчасного фiнансування).



5. ЗаРОбiТНУ ПЛаТУ За весь час щорiчноТ вiдпустки вI{п_-Iачувати за з днi до початку,--;rстки (ст. 115 КЗпП Украiни) при yMoBi .uo."u.*ro.o фiнансування.}- випадку порушення TepMiHy повiдомлеrrr" npurriurrnu npo oua пuоuпrя вiдпустки.:::ЗIi\{КI'I ВИПЛаТИ uia:I:I"{x, ВiДПУСТКа На вимогу праuiвника ,'овинна бути переIlесена..-: 1нtllltй перiод (ст. 80 КЗпП Украiни).
6, При кожнiй виплатi заробiтноi плати повiдом;тяти працiвникiв прtl загальну суму,::tlбiтноI плати з розшифровкою .u :ч{uyy виплат. розмiри i пiдстави утримань, суму],:рп.-Iати. що належить до виплати (ст. 110 КЗпП Украiни;.
7, ЗабеЗПеЧИТИ ВСТаНОВЛеННЯ i виплату мiнiмЙьноi заробiтнот плати вiлгtовi,(гtсl .(tl],]коно_]авства.

8. Забезпечити оплату прачi за
;,r5с.lr,гов}точого персоналу) у'зв'язку

]зконоJаВсТВа.

замiну тимчасово вiдсутнiх rtрацiвнttкitз
з ix вiдпусткою вiдповiдно ;,,, LIинноI-()

9. Встановити TaKi розмiри допJIат за:
- сумiцення професiй, посад до 50 7о;

i,''] о : розширенНя зонИ обслуговУваннЯ або збiльШення обсЯгiв виконУ]]аних робiт до
_ виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнiх працiвникiв без звiльнення вiд основноi:.,,,tlоти до 50 Yо .

- шкiДливi Умови працi (Додаток J\lЪ 6) (доплати за несприятливi )мови праuiз!,тановлюються за результатами проведенот атестацii робочих riсцu)"- несприятливi. умови працi (додаток Nч 5) (iHcTp1.,Kirii' rlptr порялO}i {>бчltс.,lgtlttя,li'tlбitнtli tUlitl]lt ttpztцiBtrltKiB tlcBiTr,r- заrтверлжелlоi нак;rзtlл,t IV{it,tic:repc,гBa tlcBi.,'lt YK;l;ii'ltи. ] _;,0-{.l99З р. ЛЪ l02.).
конкретний розмiр доплат працiвникам встановлюсться керiвником за погодженнямз профспiлковим KoMiTeToM
10. Здiйснювати оплатч

lондiв навчi}льного закладу;
прачi викладачiв за рахунок загального та спецiа.;lьнtlt.tl

11,здiйснювати за час роботи в перiод канiкул оплату працi педагогiчних, науково-;lе:агогiчних та iнших працiвникiв' nnr' доa"оп"rrо вести викладацькУ роботу, зпозрахунку заробiтнот плати. встановленоi при тарифiкачii, rцо 
'ý.оуваца поча,гкуканiкул (п, 71 Iнструкцii про порядок обчислеrrrо .upobiTHoТ плати працiвникiв освiти).12 Здiйснювати оплату працi у випадках, коли заняття не проводиться з незалежнихBi: працiвНика причин (несприяrп"Ъi метеорологiчнi умови, епiдемii, i т. Д.), з розрахункузаробiтноi плати, встановленоi при тарифiкачii, за умови виконання працiвниками iншоторганiзацiйно - педагогiчнот роботи вiдповiдно оо Ь бупrпцiональних обов'язкiв.1З, ПедагОгiчним, науково-ПедагогiчнИм працiuНикам, у яких iз незалеrкних вiд нихпричин протягом навчального року навантаження зменшуеться порiвняно з встановлеI]им:ри тарифiкацii, вiдповiдно до п. 76 Iнструкцii про порядок обчислення заробiтноi платипрацiвникiв освiти виплачувати до кiнця-,ruuчu""urого року в межах видiленого фондуоп.-tати працi:

- у випадку, коли наванта}кення, що залишилось, вище встановленоi норми на с.гавку- заробiтну плату за фактичну кiлькiсть годин;
- у випадку, коли навантаження, що залишилось, нижче встановленоi норми наставку - заробiтну плату за ставку, коли цих науково-педагогiчних i педагогiчнихпраuiвникiв нема€ можливостi дованта}кити навчальною роботою в данiй мiсцевостi за\,\{овИ виконаннЯ iншоi органiзацiйно-педагогiчноi роботи;- у випадку, коли при тарифiкацii навчальне навантarкення було встановлено нижченорми на ставку, - заробiтну плату, встановлену при тарифiкацiт.а y*ou, виконання iншоторганiзацiйно-методичноi роботи.
14, Не допускати компенсацiю надурочних робiт шляхом надання вiдryлу.15, Час простою не з вини .rрuцi".r"пu оrrrru"уuати в розмiрi не менше тарифноiставки (посадового окладу) (п. 8.3.3. ГалузевоТ у.оди1.

]
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За час простою, коли виникла виробнича ситуацiя. небезпечна для життя чи здоров'я
_::,iBHllKa. або длЯ людей, якi його оточують. i навко-rишнього природного середовиlца
_:, r BIlH}l працiвниКа, за працiвникоМ зберiгатИ серелнiЙ заробiток. (ст. б Закону Украiни
*:,_r ОХОРОНУ ПРаЦi").

16. Зберiгати запрацiвниками мiсце робо,rи iсере:нiй заробiток за час проходження,.l.-;lчного огjrяду (Додаток N9 1 1).
17,Забезпечити свосчасне i прави.ltьне встановлення i виплату ttрацiвникам

"::,,,,5iTHoi пJIатИ з урахуваНням змiнИ розмiрУ мiнiмальНоi заробiтНоТ плати. освiти. стажу
:,_ -it Tll. категорiТ, звань, наукових ступенiв Тощо згiдно п.6 IнструкцiТ про .,ор"доп
- ]-;:;--lенНя заробiтНоi платИ працiвникiв освiти та iнших директивних докумеrtтiв.

18. Перелбачити у кошторисi академiТ:
- видатки на премiювання. надання матерiальноi допомоги працiвникам.

: ,11.1\_lювання творчоТ прачi й ltедагогiчного нова.tорства керiвних i педагогiчних
_:=-,iBHltKiB вiдповiдно до Наказу моН УкраТни Nъ 557 вiд26.О9.2ООS pony.

- вI{-]атки на надбавки працiвникам за високi досягнення у rrрацi. за виконання
-,:-,,5.ritBo важливоi роботи, за складнiсть, напруженiсть в роботi вiдповiдно до пос.ганови
:,\f }'краiни вiд 05.06.2000 року JФ 898 та Наказу моН УкраТни N'q 557 вiд26.09.2005 року: ,.1.,лах затвердженого фонду оплати працi.

l9. Виплачувати педагогiчним та науково-педагогiчним працiвникам допомогу на
-::сDоВ--Iення в розмiрi мiсячного посадового окладу rrри наданнi щорiчноi вiдпустки (ст.
: - Ззкону УкраiЪи "Про ocBiTy").

]0. Виплачувати працiвникам вихiдну дошомогу при
_:,:t-lBopy (ст.44 КЗпП УкраТни):

- з пlдстав, зазначених У п.6 ст. З6, п.п. l, 2, б ст. 40 КЗпП Украiни у розмiрi:.:е_]нього мiсячного заробiтку;
- }, випадку, якщо працiвники вимушенi розiрвати iруловий

:.з;tконання власником або уповноваженим ним органом вимог
,,_'бов'язань колективного договору з охорони працi (ст. ст. 38 i 39
:,_,зrliрi тримiсячного середнього заробiтку (ст. 44 КЗпП УкраiЪи).

]1. У випадках припинення трудового договору з пiдстав, зzвначених у п.6 ст. Зб,
- -, 1- 2. б СТ. 40 КЗПП УКРаiни, працiвниковi, якому встановлена iнвалiднiстi, пов'язана iз
]i -]ови}I калiцтвом або ушкодженням здоров'я на виробництвi, виплаlIувати вихiдну
- _^]t-l\Iогу у розмiрi двомiсячного заробiтку.

]2, Забезпечити працiвникам, якi за графiком роботи працIоють у нiчний час,
-.,:].laT}, у розмiрi:

40Ой посадового окладу вiдповiдно до ст. 108 КЗпП УкраiЪи,
35% посадового окладу /ставки заробiтноi плати вiдповiдно до п. 94 IHc,rpyKuiT про

_,_,эя.]ок обчислення заробiтноi плат,и працiвникiв освiти.
нiчним вва}каеться час з 10 годин вечора до б годин ранку.

Профком зобов'язусться:
1. Здiйснювати контроль за дотриманням в ycTaнoBi законодавства про оплату rrpaui.
2. Сприяти в наданнi працiвникам установи необхiдноi консультативноi допомоги'--t]_]O ПиТанЬ З оплаТи працi.
3. Iнiцiювати питання про притягнення до дисциплiнарноi, адмiнiстративноi

з::повiдальностi згiдно iз законодавством осiб, винних у невиконаннi вимог
]f,конодавства про оплату працi, умов даного колективного договору, що стосуються
-rп--Iати праui (ст.ст. 45, 141l, 147-1 КЗпП Украiни, ст. 36 Закону Украiни "l1po оплату
:Dацi". ст. 18 Закону УкраТни "Про колективнi договори i угоди'').

-l. Прелставляти iнтереси працiвника при розглядi його трулового спору щодо оплати
-пецi в KoMicii з трудових спорiв (ст.226 КЗпП Украiни) (додаток j\b12)

5. ПредставлятИ iнтересИ працiвника при реа-lliзацii ним конститучiйного права на
ззернення за захистом прав до судових органiв, Уповноваженого BepxoBHoi Ради Украiни

припиненнl трудового

договlр з tIричин
законодавства i

КЗпП Украiни) у,



_::з,.Iюдини у порядку, передбаченомУ ст. 19 Закону Украiни ,,Про професiйнi спiлки, ikl:: з гарантiТ дiяльностi''.
э, Повiдомляти про факти порушень щодо оп,lатl1 праui державну iнспекцiю прачi.: 

"',::_ 
ЗтII притягнення дО вiдповiдальностi пocaJoвIix осiб. винних в tlopylltettHi::' n.-r_]аBCTBa ПРО ОПЛаТУ ПРаЧi.

Роз:i.r VI. охоРонд ПРАЦI

Ректорат зобов'язуеться:
-. Забезпечити своечасну розробку i виконання заходiв для створення безпе.tних та-___:"],lI1Вих умов працi вiдповiдllо llo вимог нормативних докумепiiu, охорони прашi__ _:lок,Yч7).
], Провести аналiз виробничого травматизму i профзахворювань. Розробити, :::]еTHi заходи щодо запобiгання нещасних випадкiв та профзахворIоваFIь Ila. : _,,-iHlIцTBi.
j, Провести навчання i перевiрку знань працiвникiв. якi зайнятi на робот.ах з. -Jiiщеною небезпекою.
-l. Забезпечити дотримання посадовими особами та праrliвниками вимог ljaKorry-'',::iHl't "ПРО ОХОРОНУ ПРаЦi", НОРМативних aKTiB про охорону працi, технологiчних-: _, r3gi3, графiкiВ планово-ПопереджуВальних peMoHTiB устаткування та вентиляцii.5. Своечасно видавати працюючим вiдпЬвiдно до норм спецодяг, спецвзуттrt, iHшIi:-,_,бlt iндивiдуаЛьногО захисту" У випадкУ дострокоВого ix зносу не з виI{и прашiвникiв_.,.1.нюв&ти за рахунок установи (!одатки J\ъ9, J\ъl0).
6, З метою покращення умов працi x<iHoK рu-i.уuurи TaKi заходи:а) не допускати я<iнок на BaTtKi роботй ,u рЬбоr" з шкiдливими i небезпс.tt-lими,"1,rва}tи працi вiдповiдно ло Перелiку ва}кких робii i робiт з шкiдливими i небезпечними,t,l,_аза\{и працi, на яких заборонясться застосуuurr"" прапi жiнок (затверлх<ений наказомl.l.нiстеpстBaoхopoниздopoв'яУкpaiнивiд29.i2'1g9Зp.N25б);
б) не допУскатИ жiноК до пiднiмання i переп.a.r"" вантажу, вага якого перевицIу.]_::iilЧНо допуст,имi норми вiдповiдно до граничних норМ пiднiмання i перемiutепr,":-,::Klt\ предметiв_жiнками (затвердяtенi наказом MiHicTepcTBa охорони здоров'я Уrtраirrи. _ 10.12.1993 р. Nэ 241).
7, ВiДШКОДОВУВаТИ ШРаЦiвниковi шкоду, заподiяну йому калiцтвом, або iнrпим

_,"-коJженням здоров'я. пов'язаним з виконанням трудових обов'язкiв, у повt1ому розмiрi-_]3ЧеноГо заробiтку вiдповiдно до законодавства, а також сплачувати потерпiлому
1-]енам сiм'i та утриманцям загиблого) одноразову допомогу вiдповiдно до ст. 9 Закоrrу

.. ::раiни "Про охорону працi''.
8. Зберiгати за працiвниками,_якi втратили працездатнiсть у зв'язку з нешIасним:;lПаJКОМ на виробНицтвi, мiсце роботИ та середню заробiтrrу .rnury на весь перiод до:__]ноВлення працездатностi без визнання ix в установленому порядку iнвалiдами. V разi-,еrtо;кливостi виконання потерпiлим попередньоi роботи забьзпечиrи вiдповi;:но ,rlo,,1е_]Ilчних рекомендацiй його перепiдr,отовку i ,рuuЪоrru-тування, встановити пiльговi

" 
\:L]ви та режим роботи (ст. 9 Закону УкраiЪи "Про охорону прачi'')"

9, Надавати матерiальну допомогу прачiвrr"*u' у ""rruдпу 
хвороби внаслiдок травм-э вllробництвi залежно вiд тривалостi хвороби.

10, Запроваджувати систему стимулювання працiвникiв, якi дотримую'ьсяj]конодавства З питань охорони працi, не порушують вимог особистот i кьлекr.ивноiiезпеки' беруть активну участь в здiйсненrri заходiu щодо пiдвищення рiвriя охорони Працi
з академii - моральне та MaTepia.qbнe заохочення.

l1, За коштИ установи органiзувати лроведення перiодичних медичних оглядiв,рацiвникiв: зайнятих на ва}кких роботах, роботах з шкiдливими i небезпечними умовами-_рацi або тих, де € потреба у професiйньму вiдборi, а також щорiчного обов'язItового
\lе_]I,1чного огляду осiб BiKoM до 2| року (ст. 17 Закону УкраiЪи ''ПроЪхорону праui'').
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1]. На прохання працiвника органiзувати позачерговий медичний огляд, якщо
,:.,-iBHltK пов'язу€ погiршення стану свого здоров'я з Y\{овами прачi (ст. 17 Закону
_.i:::Hit "Про охорону прачi").

1j. Виконати Bci запланованi заходи з пiдготовки J,o роботи в зимових умовах.
1-1. Прилбати для кабiнетiв, куточкiв з охорони праui технiчнi засоби навчання.

...;,:,l5il агiтацii i пропаганди, плакати, пам'ятки i т.п, видати iHcTpyKuiT з охорони працi.
1 -i. Забезпечити належне утримання санiтарно-побутових примiшtень.
]6. НаДаВаТИ ПРаuiвникам, зайнятим на роботах з ва)tкими i шtсiд.lrивими умовами

_::-i. .lo.]aTKoBi пiльги та компенсацii, передбаченi ст. ст. 7, 8 Закону УкраТни .,[1ро
_ i.iГr-rН) працi""

Профком зобов'язусться:
1. ПровесТи в устанОвленi строкИ виборИ громадсьКих iнспекТорiв, затвердити скJIад

, _'.l:cii та представникiв профспiлки з питань охорони працi. Провести навчання активу
:;:н раз 1, пiврiччяl.

]. Встановити контроль за виконанням вимог нормативних aKTiB з охорони праui
:;,-la\lll громадських iнспекторiв, комiсiй, представникiв профспiлки з IIитань охорони
-_--,;,_f,Jl.

З. ВiДЗначити кращих громадських iнспекторiв, членiв KoMicili, гtредставникiв
::ОфСпiлки З питань охорони прачi (зzвначити види мораJ,Iьного i матерiа;lьного
.-.'ХОЧеННЯ).

-l. Органiзувати контроль та сприяння працiвникам у виконаннi ними зобов'язань
--J]o охорони працi.

5. Розглядати на засiданнi профспiлкового KoMiTeTy зaulвки на спецвзуття та iншi
-;JtrбIl iндивiдуального захисту, а також здiйснювати контроль за ix застосуванням,

6. Перевiряти виконання господарськими керiвниками пропозицiй громадських
,._спекторiв комiсiЙ, представникiв профспiлки з питань охорони працi. домагатись iх
,"| r ксIl\lальноi реалiзачii.

7. Виносити на розгляд конференцiй. засiдань профкомiв питання стану умов i
_ \Lrрони працi.

Сторони домовились:
Встановлювати працiвникам за Тх активну участь та iнiцiативу у здiйсненнi заходiв

- .я пiдвишення безпеки та полiпшення умов працi види заохочень (згiдно ст, 25 Закону
Ipo охорону працi"):

- подяка,
- нагородженняграмотою,
- нагородження грошовою премiею.

Пiсля проведення у встановленому законодавством порядку атестацii робочих мiсць
]нослlти вiдповiднi змiни в колективниЙ договiр стосовно умов прачi та встановлення
:i--tьг. доплат, проведення медичних оглядiв, забезпечення засобами iндивiдуа,rьного
]e\IlcTy, передбачених Законами УкраiЪи ,,Про охорону працi ", ,,Про вiдпустки ". .,Про
_.cBiT)"', ,,Про оплату працi ", iншими нормативними актами.

Роздiл VII. ЧАС ВIДПОЧИНКУ

Ректорат зобов'язуеться:
1. Графiк щорiчних оплачуваних вiдпусток затверд}кувати за погодженr{ям з

-рофспiлковим KoMiTeToM i доводити до вiдома Bcix працiвникiв. При складаннi графiку
зDа\овувати iнтереси академii та особливостi навчального процесу, а також особистi
_нтереси працiвникiв та можливостi для iх вiдпочинку. Кожен прачiвник особисто подае
ззJIву про вiдпустку. .Щля працiвникiв академii встановлено тривалiсть вiдпус,гок зl,iдно з

]t'l_]aTKOM J\Ъ З.
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] Повiдомляти працiвника про дату початку вiлпустки не пiзнiше нiж за 2 титснi до
:r :_:.1з_-1еного графiком TepMiHy (ст. 10 Закону Украiни "Про вiдпустки").

_: На вимогу працiвника переносити щорiчнr, вiлпустку на iнший, нiж tle
- _:,: - _i:чено графiком, перiод у випадках:

- _tlp} шення TepMiHy повiдомлення працiвника про час надання вiдпустки;
- зесво€часноi виплати заробiтноi плати за перiол вiлпустки. тобто не пiзнiше, Hiltc :за

-:,,, --_ _]о початку вiдпустки (ст.ст. 10. 2l Закону Украiни "Про вiдлустки").
:. }- випадку перенесення щорiчноТ QcHoBHoi вiдпустки, подiлу iT на частини та

.-.-_j.кання з вiдпустки дотримуtsатись умов, передбачених ст.ст.|1. 12 Закогrу УкраТни
_._--:,_ зi:пr,стки ". За умови rrодiлу основноТ rчорiчноТ вiдпустки невикористану ii частину
:: - -j^]]ii пе_]агогiчним та науково-педагогiчним прачiвникам у перiод лiтнiх KaHiKy.;r. або
": ,- 1з;ыанням в iнший канiкулярrrий перiол (п. 4 постанови Кабiнету MiHicT,piB Украiни
: _ _ 

j хвiтня 1 997 року N9 346).
]еэенесення щорiчноi вiдпустки здiйснювати у порядку, передбаченому ст. 1 l

:: _ -:\ }-краiни "Про вiдпустки".
j. Надавати щорiчну основну вiдпустку (або if частину) керiвним, педагогiчним.

:,;-.]..rtsо-педагогiчним та науковим працiвникам протягом навчаJIьного року у зв'язку з

.:_.iч_.:нiстю санаторно-курортного лiкування (постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiл
_ _",:_lня 1997 року Jю 34б).

5. Надавати особам, якi прачюють на умовах неповного робочого часу. в т,ч, тим,
- '.еэебrвас у вiдпустчi по догляду за дитиною до досягнення HeIo трирiчного BiKlr.

- .:.j-j]} основну вiдпустку повноi тривалостi.
-.,,ftiнцi, яка працюе i мас двох або бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB, або литину-

-.;.i:а- або яка усиновила дитину, MaTepi iнвалiда з дитинства пiдгрупи А I групи,
_ -.l:tr{il"{ rtaTepi, батьку дитини або iнвалiда з дитинства пiдгрупи А I групи, який виховус

1зз lraTepi (у тому числi у разi тривалого перебування MaTepi в лiкувальному закладi), а
-:,-;{ особi. яка взяла пiд опiку дитину або iнвалiда з дитинства пiдгрупи А I групи, чи
_ -,_-_:,}I\ iз прийомних батькiв надаеться щорiчно додаткова оплачувана вiдпустка
-:,.:i]iстю l0 каленларних днiв без урахування святкових i неробочих днiв Надавати
-i _ зi:пl,стки понад щорiчнi вiдпустки, передбаченi статтями 6, 7 i 8 Закогrу Украiни
_ _:... вi:пyстки", а також понад щорiчнi вiдпустки, передбаченi iншими Flормативно-
т;::_rвII\Iи актами вiдповiдно до вимог ст. 20 Закону Украiни ,,Про вiдпустки".

8. Надавати жiнкам (батькам), якi мають дiтей (литину) BiKoM до 15 poKiB, черговi
--1 g-ТКIl }' ЗрУЧнии ДЛя них Час.

9. Вiдповiдно до вимог ст. 9-1 КЗпП Украiни надавати працiвникам додатковi
-_i c-TKIl. не передбаченi Законом Украiни "Про вiдпустки", а саме:

-.]онорам-3днi;
- особистого шлюбу - 3 днi
- crtepTi близьких -3 днi (п. 5.3. l 1 ГалузевоТ угоди).
10.Здiйснювати вiдкликання працiвника iз вiдпустки лише за його згодою у

,....-ка\. передбачених чинним законодавством (ст. 12 Закону Украiни "Про вiдпустки").
11.За бажанням працiвника виплачувати йому грошову компенсацiю за частину

_::чноi вiдпустки (при yMoBi, що тривалiсть наданоi працiвниковi rшорiчноТ та
-_ -.]кових вiдпусток не повинна бути меншою, нiж 24 календарних днi) у порядку,
: ll :::ч€но\rу ст. 24 Закону Украiни ,,Про вiдпустки ".

1]. Надавати щорiчну додаткову вiдпустку за роботу iз шкiдливими i важкими
. 1-1],зе\lII працi тривалiстю до 35 календарних днiв працiвникам, зайнятим на роботах,
_ _: язанIiх iз негативним впливом на здоров'я шкiдливих виробни.tих факторiв зале}кно
: _ ]ез},.-Iьтатiв атестацii робочих мiсць за умовами прачi та зайнятостi праuiвникiв в цих
_,l"L_-зе\. (Списки виробництв, цехiв, професiй i посад, затвердженi постановою Кабiнету
n.1..-:.-TpiB УкраiЪи вiд 17.I|.1997 р. Nb l290, додаток N9 З).

1З. Надавати щорiчну додаткову вiдпустку працiвникам з ненормованим робочим
-_пз\l трIiвалiстю до 7 календарних днiв, виходячи iз фактичного облiку робочого часу

I



'J;iснтовний перелiк посад працiвникiв з HeHopмoвaнll\l робочим днем. розроблений
\llHicTepcTBoM освiти Украiни (1 1.0З.1998 р.) за погоJженням з ЦК l1рофсгli;rки
_:зцiвникiв освiти i науки УкраТни (0б.03.1998 р.)), Конкретна трива_шiсr,ь щорi.rноi
-,:.:атковоi вiдпустки за особливий характер прачi (ненормований робочий день) по
i _,,кHo\{y виду робiт, професiй та посад наводиться у додатку Jф 5 даного flог,овору.
-}__-тат}, за час додатковоi щорiчноi вiдпустки проводити в межах видiленого фопду
_,::t-.бiтноТ плати.

14. Надавати вiдпустки без збереження заробiтноТ плати за бажанням працiвникiв в
_.]...в'язковому порядку вiдповiдно до вимог ст,25 Закону УкраТни ,,Про вiдпустки " або за
-,,-r-]ою cTopiH в порядку визначеному ст. 26 Закону Украiни,,Про вiдпустки за
--зностi особистоi заяви працiвника,

роздiл VIII. соцIАльно-поБутовl гАрАнтIi, пIльги, компЕнсАцIi

Ректорат зобов'язусться:
1. Сприяти педагогiчним, науково-педагогiчним, науковим працiвникам у

_..iззпеченнi iх житлом при його наявностi у першочерговому порядку та наданнi
: ",.хбового житла (ст,24 Закону Украiни "Про наукову i науково-технiчну лiяльнiсть", ст.
:: Закону УкраiЪи "Про ocBiTy").

2. У разi захворювання педагогiчних та науково-педагогiчних працiвникiв. яке
..:.\tоjri"-Iивлюс виконання ними професiЙних обов'язкiв i обмежуе перебування в
:].:ентському колективi, або тимчасового переведення за цих чи iнших обставин на iншу
1,-.]""-i11. зберiгати за ними попереднiй середнiй заробiток, У разi хвороби чи калiцтва

, _ -ере:нiй серелнiй заробiток виплачувати до вiдновлення працездатностi або
:* _fнов.-lення iнвалiдностi (ст. 57 Закону Украiни "Про ocBiTy")"

З. Надавати працiвникам в межах видiленого фонду зарЬбiтноi плати:
- rtатерiальну допомогу, в т.ч. на оздоровлення в розмiрi, встановленому чинним

..:_.:t.'HO-]aBCTBOM;

- rtaTepia-пbнy допомогу на поховання.
-l. Використовувати кошти загального та спецiального фондiв за призначенням

.. , -HL] з чинним законодавством. Не допускати вилучення спецiальних кошl,iв на гlокри,tTrt

.,,:зткiв. що мають здiЙснюватися за рахунок загального фонлу.
-i. Проволити полiтику чiноутворення за надання навчальним закладом ocBiTHix,

_-.1}тових, транспортних, житлово-комунальних послуг за участю профспiлкового
,:- rлi:ец,. ( ст. 2З Закону " Про професiйнi спiлки, ix гrрава та гарантii дiяльностi").

б. Рiшення про передачу в оренду споруд, примiщень та обладнання приймати за
:.--тю профспiлкового KoMiTeTy, не допускаючи при цьому погiршення умов прачi та

:;:13ннЯ.
Забезпечити пiдготовку та подання документiв, необхiдних для призначення

=-;lii праuiвникам та членам ix сiмеЙ.
8. Сприяти працiвникам у призначеннi iм пенсiй за вислугу poKiB та за BiKoM.
9, Проволити постiйну роботу з правового навчання працiвникiв iз за-гtученням

::._{it\. представникiв правозахисних та iнших органiзацiй в галузi права. ("f{ачiоншьна
_:,:+а\{а правовоТ освiти населення", затверджена Указом Президента УкраТни вiд 18

ii _:lчя 2001 р. J\Ъ 992).
10. Встановлювати для студентiв академii плату за проживання в студентських

-:_,_./hItTKax у розмiрi до 40 вiдсоткiв розмiру мiнiмальноi ординарноi (зви.rайноI)
i, : --\liчноi стипендii вiдповiдного типу вищого навчального закладу.

Профком зобов'язуеться:
i. Сприяти членам трудового колективу у вiлведеннi iM земельних дiляноl< пiл

:::_з:{Ilцькi товариства, городи, }китлове булiвничтво.
]. Здiйснювати контроль за сво€часним наданням гарантiй iз комунальних послуг

L2
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i*j-l--:_]ПНII\l Та наУкоВо-педагоГiчним працiвникам, iнформувати про стан справ мiсцевi
;гr- " ar1 almll.

-: На:авати допомоГу у вирiшеннi побутових пробJем пенсiонерам, якi стоять на
,tI- ,.. :. :рофспiлкових органiзацiях.

: f;трltяти органiзацiТ санаторно-курортного лiкr,вання та вiдпочинttу членiв
1;r_,;,;-,1цlt та ix сiмей, перш за все тих, хто часто i тривалий час xBopie, хронiчно хворий.

-1.1__ i..J леребувас на диспансерному облiку.
i ОрганiзУвати проведення "днiв здоров'я'l, виiзди на природу, Забезпечи,ги

_-f(-:е::aя гр},п здоров'я тощо.
: Органiзувати проведення лекцiй, зустрiчей iз спецiалiстами щодо нетрадиuiйних

цrlлЁ] _ -_з _riкl'вання.
- Органiзувати сiмейнi вечори, вечори вiдпочинку, присвяченi flню працiвникiв

jц:"1, f,:- S Березня. Нового року тощо.
i- Провести день шанування людей похилого BiKy. Забезпечити запрошення на свято

lg:-:-lв прашi.

Роздiл Ix. ГАрАнтIi дIяльностI проФсшлковоi оргднIздцIi

Ректорат зобов'язусться:
_ На:авати профкому всю необхiдну iнформацiю з питань, що е прелметом цього

,i . -;:._iiВНОГО ДОГОВОрУ, сПрияти реалiзацiТ права профспiлки по захисту трудових i

: _, _1зно-економiчних iHTepeciB працiвникiв.
]. Безоплатно надавати профспiлковому KoMiTeTy обладнане примiщення, :засоби

:Е i]1\. сейф, оргтехнiку, канцтовари, при необхiдностi транспорт для забезпечення його
- L-,i:trcTi. примitцення для проведення зборiв, засiдань тощо (ст. 249 КЗп1-I УкраТни, ст.
-- 1:<oHl, Украiни " Про профспiлки, ix права та гарантii дiяльностi").

-:. Згiдно з заявами членiв профспiлки проводити безготiвкову сплату членських
t,=;;i:iз та перераховувати ix протягом 5 днiв пiсля виплати зарплати.

-l. Забезпечити звiльнення вiд основноi роботи представникiв або позаштатних
;;:,-:зникiв профспiлкових органiв для участi у статутних заходах на рiзних рiвнях, а
::*i:_-;{ на час короткострокового навчання iз збереженням заробiтноТ плати.

5. Надавати працiвникам, обраним до складу виборного профспiлкового органу,
-- -;lxoBy вiдпустку тривалiстю до б календарних днiв iз збереженням середньоi
:с:._,бiтноi плати на час профспiлкового навчання,

б. Гарантувати надання працiвникам, звiльненим з роботи у зв'язку з обранням iх до
-.i_., -} виборних профспiлкових органiв установи, пiсля закiнчення ,гермiну iх
:_:;LrBa/\eHb попередньоТ роботи (посади) або за згодою працiвника iншоi piBHorliHHoT
:,_,:.:"III 1посали).

-. Притягувати до дисциплiнарноi вiдповiдальностi, змiнювати умови трудового
- _ _ ..вор\,. оплати прачi працiвникiв, якi с членами rrрофспiлкового KoMiTeTy, лише за

- -зDе-]ньою згодою профкому.
8. Не допускати звiльнення з роботи працiвникiв, якi обранi до складу

-:._,.:спi.rкових органiв i не звiльненi вiд виробничоi роботи, без згоди вiдповiдного
.:,_ ;,t-lрг&ну l ст. 252 КЗпП Украiни/.

9, Забезпечити вiльний доступ до матерiа"гtiв, документiв, а тако}к до ycix пiдрtlздiлiв
, _1,ь_б установи (Iдальня, медпункт) для здiйснення профкомом наданих профсrriлкам

_:,.з контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праui. виконання
i- _ _ iктивного договору.

10.Погоджувати з виборним'органом первинноi профспiлковоi органiзацiI стулентiв
,r:':eltiT питання:

- поселення осiб, якi навчаються в академiТ, у гурто}Iшток i виселення Тх з

-_.::tr/\иТкУ;
- вiлрахування студентiв (членiв профспiлки) з академii;

1з



- затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку академiТ в частинi, що
ь"тос}€ться осiб, якi навчаються;

- призначення стипеНдiй, органiзацii довкiлля, оздоровлення, побуту.I,а харчування.

Роздiл х. конТРоЛъ ЗА ВИкоНАнняМ коЛЕкТиВного ДоГоВоРУ

Сторони зобов'язуються:
l. Визначити осiб, вiдповiдальних за виконання окремих положень к()JIективного

_]оговору, та встановити TepMiH виконання зобов'язань cTopiH .

2, Перiодично (не рiдше одного разу на мiсяць) проводити зустрiчi керiвника та
прфкому, на яких iнформувати сторони про хiд виконання колективного логовору.

з. !вiчi на pik (липень, сiчень-лютий) спiльно аналiзувати стан виконання
liо-lективного договору, вносити пропозицii керiвнику Щодо виконання умов колективного
_]оговору. В кiнцi каJIендарНого рокУ заслуховуВати звiти керiвника та голови профкому
:ро реапiзацiю взятих зобов'язань на конференцii трудового колективу.

4. У разi несвоечасногО виконання, невиконання зобов'язань (полохtень)
проаналiзувати причини та вживати TepMiHoBi заходи щодо забезпечення ix реалiзачii.осiб, винних У невиконаннi положень колективного договору, притягати до
вi:повiдальностi згiдно з чинним законодавством.

Профком зобов'язусться:
вимагати вiд власника або уповноваженого ним органу розiрвання трудового

JоговорУ з керiвниКом устанОви, якщО BiH порушу€ законоДавство про працю i не виконус
зобов'язань за колективним договором (ст. 45 КЗпП УкраiЪи).

керiвник зобов'язусться: надрукувати, забезпечити реестрацiю та розповсюдх(ення
к0_-Iективного договору.

колективу
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_ -.,_rза первинноi профспiлковоТ
:. :i{lЗаЦ11 ПРаЦlВНИКlВ

- :е}lенецькоi обласноj
,.t":iiTap

]]

Додаток ЛЪ 1

До колективного договору

ЗАТВЕРДЖЕНО
Ректор Крелtенецькоi обласноi
гуман iтарно-педагогiчноТ аrсадем iT

iM. Тараса ТТlgз.{gццз

_ 2017 р.

В.М.Трифонюк
l ,r,lL,

прАвилА
шrгrтрiшньоЙffiлового трудового розпорядку КременецькоТ обласноi гуманiт,арно-

педагогiчноi академiТ iM. Тараса IIIggqgнца

1. зАгАльнI положЕння
1.1. Правила внутрiшнього трудового розпорядку КременецькоТ обласноi

-.r-iтарно-педагогiчноi академii iM. Тараса Шевченка (датli - академiя) розрсlблено
. -__-.Bi.]Ho до законодавства УкраТни та Статуту академiТ.

1.2. Правилами внутрiшнього трудового розпорядку передбачасться створення

: JM формування мотивацiТ до ефективноi працi i навчання, для змiцненtlя трулОвоТ.

_:авськоi та навч€}льноi дисциплiни, ефективноi органiзаЦii прачi, якостi виробництва i

:аlьного процесу.
Tpl,roBa дисциплiна забезпечусться методами переконання та заохочення до

--_::ноi прачi. Що поруШникiВ дисциплiни застосоВуються заходи дисциплiнарного ,[а

,.l:_]ського впливу.
1.j. yci питання, пов'язанi iз застосуванням правил внутрlшнього трулового

:|. _ - ]iяfку, вирiшуе ректор академii в межах наданих йому повноважень, а у випадках.

::,::Liзчених чинним законодавством i правилами внутрiшнього трудовоГо роЗПоряДкУ"

_ - -,: jtr або за погодженням з профспiлковим KoMiTeToM.

2. порядок приЙняття i звIльнЕння прАцIвникIв
1.1. Прачiвники академii приймаються на роботу за безстроковими, строковими

-: -1зI{\{и договорами i контрактами; науково-педагогiчнi працiвники - на конкурснiй

.л-: _ зi. вi.lповiдно до чинного законодавства,
З.2, ПрИ прийняттi на роботу ректор академii або уповноважений ним орган (вiддiл

i:, ::_з i зобов'язаний витребувати вiд особи, що працевлаштовусться:

э) подання оригiналу трудовоi книжки, оформленоi у встановленому порядку.
-,:L=::та..fиплома або iншого документа про ocBiTy чи професiйпу пiдготовку;

' 
.-.,'.Uо..rl,жбовцi, звiльненi iз ЗбройнИх сиЛ УкраiЪи, НацiональноТ гварлii УкраТни,

_ .. +:j;l безпеки Украiни, .Щержавноi прикорлонноi слуrкби Украiни, I-\ивiльноТ оборони

,:..fIi. Управлiння охорони вищих посадових осiб Украiни, iнrrrих вiйськових

Е,,]'"I-.ЗзНь. створених вiдповiдно до законодавства Украiни, та вiйськовослужбовцi,
'l _ ..знi iз Збройних сил колишнього СРСР, пред'являють вiйськовий квиток;

бt особи, якi влаштовуються на роботу, lцо передбачас спецiальнi знання,

о_,1,_. язанi подати вiдповiднi документи: автобiографiю, особовий листок, докумеI{т про

с_: ,-. ЧII професiйНу пiдготоВку (диплоМ, атестат, посвiдчення), копii яких засвiдчуIоться
,i;T, :.-_iiцTBort i залишаються в особовiй справi працiвника;

з l \ ВИПадках, передбачених законодавством - документ про стан здоров'я.
-l 
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прlr укладаннi трудового договору заборонясться вимагатрI вiл осiб. якi,:' -з-lаштовУються, вiдомостi про Тх партiйн1' та нацiональну tlpиHaJte;tttticTb., 
_ -]{ення та документи, подання яких не передбачено законодавством.

ПсlсзJи професорсько-викладацького складу замiщуються вiдповiдно до вимог
, . :.,. }-краiни <Про виtцу ocBiTy>.

пrс--lя обрання за конкурсом особи призначаються на посади наказом рек1ора на
-,i !^трокових договорlв, KoHTpaKTiB вiдповiдно до чинноl,о законода]]ства.

i.3. Праuiвники академiт мо}куть Працювати за сумiсництвом або сумiщенняп,t
-:_;j (посад) вiдповiдно до чинного законодавства.

:]а осiб. якi пропрацювали понад п'ять днiв. ВеДуться трудовi книжки.
:-{а тих. хто працюс за сумiсництвом, труловi кни}кки ведуться за основним мiсцем

_.l. На осiб, якi працюють на умовах погодинноТ оплати, трудова книжка ведеl.ься :]а
,.. якцо чя робота с ocHoBHoIo.

З;пlтС у трудовУ книжкУ вiдомостеЙ про робоТу за сумiсництвоМ (сумiщеннrrм
:- "ii ( посад)) проводиться За бахtанням працiвника вiддiлом кадрiв за мiсцем основнот

ПрltirrtаюЧи працiвНика абО переводяЧи йогО в устаноВленому порядку на iншу
:-. . ректор (проректор, керiвник структурного пiдроздiлу) зобов'язаний:

зiроз'яснити працiвниковi його права й обов'язки та icToTHi умови праui. наявнi на
-_:rIr rticцi, де BiH буле працюва.ги, небезпечнi i шкiдливi виробничi ф-актори, якi ще-,:\lo та можливi наслiдки Тх впливу на здоров'я, його права на пiльги i ttсlмпенсацiТ
1:ц в таких умовах вiдповiдно до чинного законодавства i колективного 11оговору;

б t ознайомити працiвника пiд пiдпис з правилами внутрiшньог,о .грудового
]t - ]i]к). колективним договором та посадовою iнструкцiсю;

Зl ВIIЗнаЧИти праuiвНиковi робоче мiсце, забезпечиТи йогО необхiдними для роботи
,-- ''-:-'.til:

_ ] провести iнструктаж прачiвника з питань охорони праui.
i.-1. Припинення трудового договору може мати мiсце лише на пiдставах.'::; -1:чен}lх чинним законодавством. та умовами, передбаченими в KoHTpaKTi.
розiрвання трудового договору з iнiцiативи ректора допуска€ться у випадках.

:":: -::ченI,Iх чинним законодавством та умовами контракту.
ззi_-tьнення працiвникiв професорсько-викладацького складу за результатами

_-;,_.'--ii. а також у випадках лiквiдацiТ академii, скорочення кiлькостi або штату
- : -_.;;tKiB здiйснюсться вiдповiдно до чинного законодавства"

ПDltпинення трудового договору оформлясться наказом ректора академiТ.
_\:rriнiстраuiя зобов'язана в день звiльнення видати працiвниковi належно

,:,_:,,t__eH}, трудову книжку i провести з ним розрахунок вiдповiдно до чинного
, , j: -звства. Записи про причини звiльнення у труловiй кния<цi повиннi проводитися

j 
- _ :: -но :о формулювання чинного законодавства iз посиланням на вiдповiдний пунк1.

*-:].:_, jзкон\,. !нем звiльнення вважа€ться останнiй день роботи.

3. OCHOBHI ПРАВА Й ОЬОВ,ЯЗКИ ПРАЦIВНИКIВ ТА СТУДЕНТIВ
-:. 1 .НаУково-пеДагогiчнi, HayKoBi та педагогiчнi працiвники мають право:
- на академiчну свободу, що реалiзуеться в iHTepecax особи, суспiльства та людства

- на академiчну мобiльнiсть для провадження професiйноi дiяльностi;
- эа захист професiйноi честi та гiдностi;
- _ipaTrt участь в управлiннi академi€Ю, у тому числi обирати та бути обраним лсl

_ _. _- органу громадського самоврядування, вченоi ради академiт чи if структурного
_ -j --_.-_',:*.],\.
- tlбltрати методи та засоби навчання. що забезпечутоть високу якiсть }Iавчального

- за забезпечення створення вiдповiдних умов працi, пiдвищення свого
()



:,_, iесiйнОго рiвня, органiзацiю вiдпочинку та побл.rv. встановлених законодавством.
: _ ]\{ативними актами академiТ, умовами iндивiдуа-цьного трудового доI.овору та
j _ __.ктLIвного договору;

- безоплатно користуватися бiблiотечними, iнфорлtацiйними ресурgами. посJIугами
:.: ..а-tЬНИХ, наукових, спортивних. культурно-освiтнiх пiлрозлiлiв вищого IIавчаlьного
, -_.- - l f \,,

] nu.u*"aT права iнтелектуальноi власностi;
- на пiдвИщеннЯ квалiфiкаЦii,га стажУваннЯ не рiдше одногО разу на п'ять poKiB;

- оJержувати житло, У тому числi службове, в установленому законодавством
- _ :яJк},:

- отримуватИ пiльговi довгостроковi кредитИ на будiвництвО (реконс1рчкцiю)
_:;l:бання житла в установленому законодавством порядку;

- брати участь в об'сднаннях громадян;
- на соцiальне та пенсiйне забезпечення в установленому законодавством rIорядку.

науково-педагогiчнi, HaykoBi та педагогiчнi прачiвники академiт мають також iншi
:.за. передбаченi законодавством i статутом академii.

HaykoBi та науково-педагогiчнi працiвники академiт мають право на пенсiйне
-ЭiеЗПеЧеННЯ ВiДПОвiДНО До Закону УкраiЪи <Про наукову i HayKoBo-r"*riu*ry дiяльнiсть>.

3.2 Працiвники академiТ зобов'язанi:
- -]отримуватися правил внутрiшнього трудового розпорядку, статуту академii, iнших

: _ ]\{?тивно-IIравових aKTiB;
- забезпечувати високу ефективнiсть навчально-виховнот роботи та наукових

--с--;iJжень, створювати на_гlежнi умови для засвосння студентами, слухачами навчально-j-:iкоВих програМ на piBHi вимоГ ocBiTHix стандартiв, сприяти розвиткУ iх самостiйностi.
.., _--iатIlви i творчих здiбностей;

JотримуватисЯ норМ педагогiчноТ етики, моралi. поважати гiднiсть учасникiв
{з:тньо-наукового процесу, прищеплювати iм любов до Украiни, виховувати ii в дусi

. .:зiнського патрiотизму i поваги до Конституцii Украiни та державних символiв
-, ;эаiни; виявляти турботу про ix культурний, духовний i фiзичний розвиток;

- особистим прикладом виховувати У студентiв повагу до принципiв зага"rьнолюдськот
,"r.:,эа-li. культурно-нацiональних, духовних, iсторичних цiнностей украiнськоl.о та iнших
:,]t]_]lB; до державного устрою УкраТни;

- виховувати стулентiв до свiдомого життя в дусi,..,l\fa народами; захищати студентiв вiд будь-яких
: _чlрового способу життя;

- постiйно пiдвищувати професiйний piBeHb, педагогiчну майстернiсть, наукову
]-...ьтуру (для науково-педагогiчних працiвникiв), громадянську культуру;

- проводити HayKoBi дослiдrкення, якi забезпечують високий piBeHb науковоi та
t-{ето.]ичнОi роботи у вiдповiднiй галузi, активно заJ,Iучати до цiеi роботи студентiв;

- виконувати рiшення конференuiт трулового колективу, вченоi ради академiт;
- дотримуватись труловоi дисциплiни (вчасно з'являтись на робоче мiсце, працювати

:.J:ановленУ тривалiсть робочого часу, повнiстю використовувати робочий час для
r;:.{онання свотх обов'язкiв, вчасно i якiсно виконувати розпорядження, накази i

:,:, р\,чення алмiнiстрацiТ академii) ;- виконувати вимоги охорони працi, технiки безпеки, виробничоi caHiTapiT та
_]ОТИПОЖеЖНОi безпеки, передбачених вiдповiдними правилами та iнструкцiями;

- вживати ефективних заходiв щодо запобiгання виникненню i лiквiдацii аварiйно
-_ зt1 ез печних ситуацiй ;

- дбайливо ставитись ло примiщень, обладнання, майна;
- економно витрачати електроенергiю, г€lз, воду, теплоресурси тощо;
- ефективно i доцiльно використовувати TexHiKy, обладнання, книrкковий сРонл.

:зхнiчнi засоби, iHcTpyMeHT, iHBeHTap.

взаеморозумiння, миру i злагоди Miltt

форм насильства, вести пропаганлу

L]



:Ж:т;1r"11,"т::r;,,"y^,:уj1.::_i:""оuми. визначенi посадовими iнструкцiями i
.,л,'..'У::Y1;*?_1]"9РОженими. в усlановленому поряJк].:;,фно-ква.гliфiкацiйним" ооuiоп"',;й;;;;'.r';d#fiJ;Ж'J, Ж*:Д:':ii:О""'" 

i
робiнавчально-оо.,о*i*Б"i;;;;;;"Ж;;lJ#';ъfi 

H]";H;".*)]::l"-'i?:но пlдтримувати навчальнi
l -iiHHT##:" "_ ::9::: 

м у стан i, 
", 

no n у" u,; ;;";;;; ", ;;i;fi'i#n 
"" 

а:;: н :-. -::]Il\,1увати чистоту та порядок"
3.4 Здобувачi вищот освiти академii мають право на:
- вибiр форми навчання пiд час вступу до академiТ.
- безпечнi i нешкiдливi умови навчання. працi та побуту;
- трудову дiяльнiсть у позанавчальний час:

додатковУ оплачуваНУ вiдпусТку. у зв'язку з навчанням за основIiим мiсrцем:, ],:Il. скорочений робочий час .га it{шl пlльгИ, передбаченi законодавст]]ом л.lrя осiб. якi-,-, -н\,ють роботу з навчанням:

- участь в обговореннi та вирiшеннi питань удосконаJтIення навчаJIьного Проr(есу.'_,':.T;:;'i""' РОботи, np".ruo.""" стипендiй, органiзацiт дозвiлля, побу,rу,

- внесення пропозицiй щодо умов i розмiру плати за навчання;
- \,часть у громадських об'еднаннях:

- безоплатне користування бiблiот.еками.
-:,":,trвою та спортивною базами академii;

iнсРормацi йними сЬондами. }iaBLIa,Ibll()I().

- оезоплатне забезпечення iнформацiсю для навчанн,
станням технопогiй тттл DhачлБ\*^-- ^Е--_ 

{ у доступних формаl,ах ,l,.,,..liт2;#х#тл"*"Jli:::.."|r"й," об*ежЬ;";;",;;;;;";"";1]:ffi"r."J,lХ'frJ- ]trВ'я (для осiб з особливими bcBiTHir, 
"оrрйr"J,- користування виробничою, культурно-освiтньою, побутовою, оздоровчою базами._, . -eltii у порядкУ, передбаЧеному статутом академii;

._,,, n..,r-u'"f,ffi'nn" 
ГУРТОЖИТКОМ На строк навчання в порядку, установленому

,_.;;Тi",Ж#":":;*:::'j1'}лjЗЗill_ 1*СТЧIКТо9:ьких роботах, конференцiях.

:1_11"11 ] ЗаХОДаХ З ocBiTHboi, науковоТ, rruупоuо-дЪ слiдноit, спортивноit, мистецькоi.:,...IaJcb*oi дiяльностi, що проволять;" 
" i*;;i; доном, у l]с.гаI{овленому: _ :ОJZIВСТRОМ ПОРЯДКУ;

)

- ),чаU,I'Ь у дlяльноСтt органiВ громадсьКого самоВрядування академiТ" факулы.етiв., _, . 
]"_1ij:":_'лрзi"-адемiТ, орган iB студентського самоврядування 

;

-: ":.,*"лбJ.:,:l::"i"-у |.::::"чот освiти;Ф;;й;;#й;#;"ЬТ1 iilli#;"1i,',I
. _:,зi:ного ,Punynuiry ;;;#;;; l освlти, за погодженням з керiвником

1,часть у дi

- навчаннЯ одночаснО за декiльКома освiтНiми прогРамами, а також у декiлькох',:\ наВчаJIьних закладах, за умови отримання тiльки однiеТ Вищоi освiти за кожним-- -зне\{ за кошти державного (мiсцевого) бюлжету;
- академiчну мобiльнiсть, 1,тому числi мiжнародну;
- отримаНня соцiа,rЬноi догtомоги у випадках, встановлених законодавс,Iвом;- зарахування до страхового стажу вiдповiдно до Закону УкраТни кПро--, _ьнообов'язкове державне пенсiйне страхування> перiодi" пu".rurЙ на деннiй формi-: -, ,,{нЯ в академii, за умовИ добровiльНоiЪплати страхових BHecKiB;

,,,.#НlIЁ"J.;ffrrх":::,:.1.:j:_:,1тilт: t. ;б;;;Ьп,.,"l, окремих tlpaB-"5dча ВиЩо1 осВlТи, а Також на ПоноВлення наВчання У ПоряДкУ, Вс'аноВЛеноМУ::аlьним органом виконавчоТ влади у сферi освiти i науки;
- }часть у формуваннi iндивiдуfu,Iьного навчального плану;
- \fop€L,IbHe та/або матерiальне заохочення за успiхи у навчаннi, науково-дослiднiй

] i]l



-:i_ iJ -- --- K'}"l роботi, за мистецькi та спортивнi досягнення тощо:
- за\I1ст вiд будь-яких форм експлуатацii, фiзичного та психiчного насильстtsа;

- ,_1езоп-татне проходження практики на пiдприс\Iствах. в установах, закладах та
:-_-_-::..iях. а також на оплату праui пiд qn. виконання виробничих функчiй згiлнсt iз
iiд . : _:trBCTBOM;

- канiкчлярну вiдпустку тривалiстю не менш як BiciM календарних тижгtiв на
; , ; _.-_ _;1;i11 рiц;

- trтри\.Iання цiльових пiльгових державних кредитiв для здобуття вищоi освiти у
, :;_i:,.. вIIзначеному Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни;

- t-lск&рження дiй органiв управлiння академiт та Тх посадових осiб. педагсlгiчних
- :,, _, зt\-пе_]агогiчних працiвникiв:

- спецiальний навчально-реабiлiтачiйний супровiд та вiльний доступ до
.: I ],:- _l\тт},ри академii вiдповiдно до медико-соцiальних показань за наявност,i обпlелtеtlt,
fi:!-= -_ -:яlьностi, зумовлених станом здоров'я.

_:.5. Злобувачi вищоТ освiти, якi навчаються в академiТ за деFII{оIо формокl
:;jij -_:jlя. }lають право на пiльговий проiзд у транспортi у порядку, вс,Iановленому
, д1 _-з.оrt MiHicTpiB Украiни,

Сц,:енти академiТ мають право на отримання студентського квитка, зразок якого
j*:€: -к\ сться MiHicTepcTBoM освiти i науки.

_. б. З:обувачi вищоi освiти академii зобов'язанi:
- _]отримуватися вимог законодавства, Статуту академii, Правил внутрiшнього

:l, . -::лк},. моральних та етичних норм;

- вIIконувати вимоги з охорони працi, технiки безпеки, виробничоi caHiTapiТ,
::,. л.]lо){iежноi безпеки, передбаченi вiдповiдними правилами та iнструкцiями;

- сIlстематично i глибоко оволодiвати знаннями, практичними навичкам,
::!,,: .-^iI'{ною майстернiстю, пiдвищувати загальний культурний piBeHb:

- вItконувати вимоги ocBiTнboi програми (навчального плану) в термiни, визначенi
тl, - _!.rr\! органiзачii навчального процесу;

- вi.:вiдувати заняття за обраним iндивiдуальним навчаJIьним планом;

- вчасно iнформувати керiвництво академiI у разi неможливостi з поважних причин
1._= -} вати заняття, складати (перескладати) за_шiки та iспити, виконувати контрольнi
]{_,:,::;I тощо;

-.]опомагати керiвникам академiТ та iх пiдрозлiлiв пiдтримувати налеяtний порядок
:; :з:ilторiях, прилеглих до навча!tьного закладу, iнших культурно-побут,ових об'€ктах.
п_; _,1с.lr,говують студентiв.

_i.7. За невиконання обов'язкiв iпорушення Правил внутрiшньог,о трудового
]t_ ___rf,я.]ку академii ректор може накласти дисциплiнарне стягнення на здобувача вищоi
.*.:_ _;i або вiдрахувати його iз закладу.

Порядок накладення дисципJIiнарного стягнення або вiдрахування з академiТ

]с,::_сrв_-tюсться iT Статутом та Правилами трудового внутрiшнього розпорядку, iншими
- _ : t.l]тIIвними актами.

З академii здобувач вищоi освiти може бути вiдрахований:

- за власним бажанням;

- завершення навчання за вiдповiдною освiтньою програмою;

- переведення до iншого навчального закладу;

- за незадовiльне складання iспитiв i залiкiв протягом ceciT;

- за невиконання вимог навLIального плану та графiка навчаJIьного процесу;

- за появу на заняттях у навчальному корпусi, бiблiотецi, гуртожитку в нетверезому
:---i. 1 cTaHi наркотичного або токсикологiчного сп'янiння;

- за порушення умов договору, укладеного мiж академiею та студентом або

,п_ _,].rю. яка оплачуе таке навчання;

- за одноразове грубе порушення навчальноi дисциплiни або Правил внутрiшнього
li -ч]вого розпорядку академiт (за погодженням з профспiлковою органiзацiею, якщо
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4.OCHOBHI ОБОВ,ЯЗКИ РЕКТОРА ТА УПОВНОВАЖЕНОГО НИМ
оргАну

J.i. Ректор академii в межах наданих йому повноважень:
- t]рганiзовус дiяльнiсть академii;
- вlIрiшус питання фiнансово-господарськоi дiяльностi академii, затвердltсус ii

i.:} р} i штатний розклад;
- BIlJae накази i розпорялження, дае обов'язковi для виконання BciMa учасниками

-:ього проrIесу i структурними пiдроздiлами академii доручення;
- вiдповiдае за результати дiяльностi академii перед засновником;
- € розпорядником майна i коштiв;
- забезпечус виконання фiнансового плану (кошторису), чкладас договори;
- прI,rзнача€ на посаду та звiльняс з посади працiвникiв;
- забезпечу€ охорону працi, дотримання законностi та порядку;
- визнача€ функцiона,rьнi обов'язки працiвникiв;
- формус контингент осiб, якi навчаються в академiI;
- вiдрахову€ з академiт та поновлюе на навчання в ньому здобувачiв вищоi освiти за

- -,t\енням з органами студентського самоврядування та первинними профспiлковими
-_:зацiями осiб, якi навчаються (якщо дана особа е членом профспiлкr), 11u пiдставах.
:_1_.rв_lених Законом Украiни <Про вищу ocBiTy>;

- забезпечус органiзацiю та контроль за виконанням
,: i:.bHllx дисциплiн;

навчаJIьних планlв 1 програм

- контролюе дотримання BciMa пiдрозлiлами штатно-фiнансовоi дисципitiни;
- контролюе якiсть роботи педагог,iчних, науково-педhгогiчних, наукових та iнших

- забезпечуе створення умов для здiйснення дiевого та вiдкритого громадського
.]t].-Iю за дiяльнiстю академii;

- сприяс та створюе умови для
: =_-:зацiЙ профспiлок праuiвникiв

,, . -ellii:

-.зач вищоl освlти €

з:я:l,вання).

- сприяе формуванню здорового
:енню спортивно-оздоровчоi бази
зir\I спортом;

rrрофспiлковот органiзацii академiт, органи студентського

дiяльностi органiв студентського самоврядуваI.1ня.
академiТ, громадських органiзацiй, якi дiють в

способу життя у здобувачiв вищоТ освiти,
академii, створюе налея<нi умови для занять

( _з_

- спiльно з виборними органами первинних органiзацiй профспiлок прачiвникiв
-'-эrtii i студентiв подае для затвердження конференцii трулового колективу академii
ll-;{_la внlтрiшнЬого трудоВого розпоРядку та колективний договiр i пiсля затвердженнr1

- здiйснюе iншi передбаченi статутом повноваження.
,1.2. Ректор академiТ вiдповiдае за впровадження ocBiTHboT, науковоТ, науково-

_-:чноi та iнновацiйноТ дiяльностi в академii, за результати фiнансово-господарськоi
_ьчостi, стан i збереження нерухомого та iншого майна цього закладу.

-1.3. Ректор академiТ щороку звiтус перед засновником та конференцiсrо трудового
-.{:I{B\ академii. Ректор академii зобов'язаний оприлюднювати щорiчний звiт про свою

;-:jiCTIrjicTb на офiцiйному веб-сайтi академii,
-l.-l. Ректор академii вiдповiдно до статуту може делегувати частину свотх

а,_1ва;кень проректорам академii i керiвникам if структурних пiдроздiлiв.
,1.5. Пiсля виходу на пенсiю з посади ректора академii особа, яка працювала на цiй

-_,:,,i не менш як 10poKiB пiдряд, може бути призначена радником ректора академii на
-:,-,,Iз.Jських засадах або за рахунок власних надходжень академiТ в порядку, визначеному
- , : _-. TO\l аКаДеМiТ.
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5. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
5.1. В академii встановлюеться 5-денний 40-годинний робочий тиждень.

-:=,liBHl,tKaM надаетЬся два вихiдних на тиждень - субота та недiля.
5.2. ffля науково-педагогiчних працiвникiв встановJю€ться скорочена тривапiсть

:,_-,i,_,чого часу. Тривалiсть робочого часу науково-педагогiчного ,rрuцiu""па з повним
-,1ся:оrt обов'язкiв (навчальних. методичних, наукових, органiзачiйних) становиl.ь не
]-_.-l-е 1548 годин на навчалl,ний piK при середньотижневiй триваJIостi Зб годин.
:,* 

- ,;овI,1ти поступовий перехiд з 900 до 600 годин навчального наванта}кення.
---;lнаючи з 01 вересня 2015 року: у 2015-201б навчальному рочi максимальне
:::;_iт&)*(ення становить 825 годин, у 2016-2017 навчальному роцi - 750 годиFi; у 20l7-
- , ! навча-rьномУ Роцi - 675 годин; у 2018-2019 навчальному poui * б00 годин.

графiк робочого часу науково-педагогiчного працiвника визначасться розкладом., -,1]i_-lpHllx навчальних заrIять i консультацiй, розкладом або графiком контрольних
-,- _ 

--iв та iншими видами робiт. передбаченими iндивiдуальним робочим пла}lом
-: . ,-. BHlIKa.

}' rlежах робочого дня та встановленого графiка роботи викладачi повиннi вести Bci
i.;-ia навЧальноi, навчальнО-методичНоi, наукоВоi, виховНоТ та органiзаторськоТ роботи
i_-L..Bi-]Ho до зайнятоi посади та iндивiдуальним планом викладача,

Робота за сумiсництвом, дозволена чинним законодавством, професорсько-
iц[_'__-].J?ЦЬким складом, робiтниками i службовцями виконусться поза робо.rий ,aio, .а
:L_-",],3НОЮ ПОСаДОЮ.

контроль за дотриманням ро:зкладу навчальних занять i за
- -.:зi_:rа-rьних планiв викладачiв щодо навчальноi, навчально-методичноi

: _,:-_: -ноi. органiзацiйноi робоr,и здiйснюсться завiдувачем кафедри,
l -..-. _-:bTeTiB, навч€lJIьним вiддiлом.

-<.j.Д.ця осiб, зайНятих на роботах з особливими умовами працi, згiдно з трудовим
;_,'_:t)_]&BcTBoM та на пiдставi наказу по академii встановлюсться скорочений робочий

5.4.Початок i закiнчення роботи встановлюеться:
- а-IJI науково-педагогiчних працiвникiв з урахуванням розкладу заня1ь ,га

. -,iзtrапьних графiкiв роботи;
- rrЯ ПРИбираЛьниць слуя<бових примiщень - з 7.00 до 16.00 год. та з 12.00 до 2l"00-, - . ] перервою на обiд з 13.00 до 14.00 год.;
- .-rJI працiвникiв ycix iнших категорiй - з 8.00 до 17.00 год.. з перервою на обiд з 1 З.00

:: . " ,_t0 год ;

- -rя злобувачiв вищоi освiти за розкладом.
\'разi виробничоi необхiдностi початок роботи може бути змiнено, затверджено

:trJ*,]PO}l (проректором), погоджено з профспiлковиМ KoMiTeToM iналеrкним чинс)м
. t:"_- ]\Lleнo.

керiвники пiлроздiлiв зобов'язанi органiзувати облiк присутностi на роботi. облiк
t _"-ззIIх службових вiдряджень.

НапередоДнi святкоВих i неробочих днiВ тривалiстЬ роботИ скорочустьсrt на l год,
- - j_] Кодексу Законiв про працю Украiни).

Працiвник&, Що з'явився на роботу в нетверезому cTaHi, адмiнiстрацiя не допускас
_ _ ]п_бt]ти у цеЙ робочиЙ день, фiксуючи чеЙ факт в установленому порядку.

}' випадкУ невиходУ rra роботУ викладача чи iншогО працiвника адмiнiстрацiя
- _:i._{Ha TepMiHoBo вжити заходiв щодо замiни його iншим викладачем (працiвником).

НаДУРОчнi роботи, як правило, не допускаються. Проведення надурочних робiт
I:страцlсю може допускатиQЯ у винятковиХ випадках, передбачених ЧинI.tИп4
:r-r_]?BCTBoM, лише з дозволу профспiлкового KoMiTeTy академiТ.

5.5, Науково-педагогiчним працiвникам забороняеться:
а) змiнювати на свiй розсуд розклад занять i графiки роботи;
б) подовжувати або скорочувати тривалiсть занять i перерв мiж ними;

виконанням
та науково-

деканами

!],,]
;a;
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в) передоручати виконання трудових обов'язкiв iншиrt фахiвцям.
г) забороняеться у робочий час:

- ВiДВОЛiКати робiтникiв i службовцiв вiд iх безпосередньоi роботи, ]]икликати чи
_з:_tьняти ix вiд роботи для виконання громадських обов'язкiв i проведення рiзноманiтних
.-:_\..r.]iв, не пов'язаних З виробничою дiяльнiстю (семiнари. спортивнi змагання, заняття
,_,.]L]/\ньою самодiяльнiстю, туристичнi поiЪдки i T.i.);

- СКЛИКаТИ ЗбОри, засiдання, рiзноманiтнi наради у громадських справах:
5.6.Порядок та умови залучення окремих працiвникiв академii до роботи у вихiднi,

:;ятковi та неробочi днi допускастьсЯ у виняткових випадках, передбачених
-i{t-lНОД?ВСТВОМ За ПИСЬМОВИМ НаКаЗОМ РеКТОРа академiТ. Робота у вихiдний день
:зятковий, неробочий), а тако}к вiдбуття у вiдрядlкення, прибуття з вi;1рядltссllнrl.

-;зебl,вання у вiдрядженнi у вихiдний (святковий, неробочий) день, компенсус.Iься
-, -знням працiвнику iншого дня вiдпочинку.

5.7. ЧеРгОвiсть надання щорiчних вiдпусток встановлIосться адмiгriстрацiс:l<l за
- - -.1_]lкенняМ з профспiлковим KoMiTeToM з урахуванням необхiдностi забезпечення
: - ]\{ZПЬНОго ходУ роботИ академii та сприяТливиХ р,lов длЯ вiдпочинку прачiвникiв.
_ :;фiк вiдпусток складасться на кожен робочий piK у сiчнi та доводиться до вiдома Bcix
-:зцiвникiв академii. Щорiчнi вiдпустки науково-ледагогiчним працiвникам, як правило,

._: -аЮтЬся у лiтнiй i зимовий канiкулярнi перiоди. При складаннi графiкiв вiдпусток
:i:]]\,€ться конкретний перiод (перiоди) використання вiдпустки. Невикористана частина
- _ эiчноi вiдпустки мас бlти надана працiвнику ло кiнчя робочого Року, але не пiзнiше
] lriсяцiв пiсля закiнчення робочого року, за який надасться вiдпустка. Перенесення

-:,зiчноi вiдпустки допуска€ться у виняткових випадках за письмовою згодою працiвника
: За ПОГОДЖенням З профспiлковим органом академiТ. У разi перенесення щорi.lноi

п_;l\,стки новий строк tt надання встановлюеться за погод}кенням мiж працiвником i
:€_\-:ОРОМ аКаДеМii.

6.ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПIХИ В РОБОТI ТА НАВЧАННI
6.1. За Зразкове виконання трудових обов'язкiв, тривалу бездоганну працю.

n : f,зторсТво у роботi та за iншi досягнення викладачам i прачiвнлrкам можуть
_- : ;a ]начатися TaKi заохочення:

а) оголошення подяки;
б) присвоення почесних звань:
в) нагородження Почесною грамотою;
г) виплата гrремiТ.
Заохочення оголошуються HaKirзoM ректора, доводяться до вiдома всього колективу

_;-iосяться в трудову книжку працiвника (за його бажанням).
При застосуваннi заходiв заохочен}Iя може забезпечуватись поеднання

!t:_ерiа:Iьного i морального стимулювання працi,
6.2. Працiвникам, якi успiшно i сумлiнно виконують своi труловi обов'язки, пiльги

:;-зються в першу чергу в гаrrузi соцiально-культурного обслуговування. TaKi прашiвники
::_{.,1/к повиннi мати перевагу у призначеннi на вищу посаду.

За особливi труловi заслуги списки працiвникiв академii подаються у вищi органи
:-j заохоченЕя, нагородження орденами, медzlllями, Почесними грамотами, нагрудними

:_ -.{.а\Iи i до присвоення почесних звань у встановленому порядку.
6.3. Труловi колективи призначають за успiхи в прачi заходи громадського

е \ОЧеННЯ: ВИСЛОВЛЮЮТЬ ДУМКУ З ПРИВОДУ КаНДИДаТУР, ЩО ПОДаЮТЬСЯ ДЛЯ НаГОРОДХ(еННЯ
-.:кавними нагородами, встановлюють додатковi пiльги i переваги за рахунок коштiв,
],.; --lених згiдно з чинним порядком на TaKi цiлi для HoBaTopiB i передовикiв виробництва.
i ::{oJ( осiб, якi тривалий час сумлiнно працюють в академii.

6.4.За високi показники в навчаннi, активну участь у науково-дослiднiй роботi та
-:t- \!а_]ському життi для здобувачiв вищоТ освiти, встановлюються TaKi заохочення:

а) оголошення подяки;
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б) нагородження грамотами.
ЗаохоченНя оголоШуютьсЯ наказоМ ректора за погодженням з профкомtlм.

]-::.]\IlI СТУДеНТСЬКОГО СамОврядування iдоводяться J,o вiдолtа стулентiв. Ви,rяг,] Ilaкa])-: ]f,о\очення зберiгасться в особовiй справi студента.

7. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПоРУшЕння трудовоi i ндвчдльноi
ДИСЦИПЛIНИ

7.1. Порушення трудовоТ дисциплiни, тобто невиконання або неналежне виконання
,,,..;l ПРаЦiвника покладенИх на ньогО трудовиХ обов'язкiВ веде до застосування захtl.l(i в

_ _-,;lll.liнарногО або громадськогО впливУ чи застосУваннЯ iнrшиХ захолiв. псредбачеttttх
, :.:_.l\l ЗаКОНОДаВСТВОМ.

7,2.За ПОрУшення трудовоi дисциплiни ло праuiвника може бути застосоване ,rIиLlle
_ : ] таких заходiв стягнення:

- _]огана;

- звiльнення з роботи.
Jодатковими засобами впливу, що застосовуються до порушникiв труловоТ

. - .:п.-liни. Мо}ке бути позбавлення премii. IJi засоби впливу можуть застооовуватися як- . \.1 з :исциплiнарним стягненням, так i окремо.
Звi--lьнення як дисциплiнарне стягнення може бути застосоване за погодженняп4 з

-:,. :aп1.-lковим KoMlTeToM у разl систематичного невиконання працiвником без поважних
-: :1iiH обов'язкiв, покладених на нього трудовиМ договором чи правилами внутрiшньtlгсl
-:, -,]вого розпорядку, якщо до працiвника ранiше застосовувtulися засоби

-_;:r-riнарного або громадського стягнення, за прогул без поважних причин, а таI(ож за
, ir,. на роботi в нетверезому cTaHi.

7.З. Вважаються прогульниками працiвники, що були вiдсутнi на роботi понад
. -iiнIl протягом робочого дня без пова}кних причин, i до них застосовуються Ti лt

-, _ -i: вi:повiда"rьностi, rrlо встановленi за прогул.
За прогул без поважних причин, розпиття спиртних напоТв або появу R нетверезому

:_ а:_r,riнiстраuiя академii застосовус один iз заходiв дисциплiнарного стягненllя.
: l-iзqgцr* у пунктi J.2 цих Правил.

].4.Дисциплiнарнi стягнення оголошуються наказом ректора. Адмiнiсiраrliя
:аlьнОгО Закладу мас право замiсть застосування дисциплiнарного стягненЕя переда,ги
:_iня про порушення дисциплiни на розгляд трудового колективу.

а) Трудовi колективи виявляють вимогливiсть до працiвникiв. якi недсlбросовiсно
: . _:\,ють труловi обов'язки, застосовують до членiв колективу за порушення труловоi
_. - ,;:;r-riни заходи громадського стягнення, порушують питання про застосування до

:,.-_.tHl,tKiB труловоТ дисциплiни заходiв впливу, передбачених законодавством.- 
-- застосування стягнення вiд порушника трудовоi дисциплiни необхiдно взяти

. i,:ення у письмовiй формi; вiдмова працiвника дати пояснення не може служити
, 

: _;--,ко.]ою для застосування с],ягнеtlня. У випадку вiдмови працiвника дати письмовi
- _ l:пення склада€ться вiдповiдний акт.

fисчиплiнарнi стягнення застосовуються алмiнiстрацiсю безпосередньсl пiсля
:1:-.ення проступку, апе не пiзнiше одного мiсяця вiд дня Його виявлення. не
: l , ,_ _-з\ючи часу хвороби чи перебування працiвника у вiдпустчi.

Дисциплiнарне стягнення lle може бути застосовано пiзнiше шести мiсяцiв з дня
_ ,lJЗеННЯ ПРОСТУПКУ.

в) За кожне порушення трудовоi дисциплiни MorKe бути застосоване лише одне
_ _ ,,lr.liнарне стягнення.

При застосуваннi стягнення повиннi враховуватися ступiнь тяхскостi вчиttенt_tt,tl
-:: \пк\,. обставини, за яких його було вчинено, результати попередньоТ роботи
- _.з:iнка працiвника.

г) Наказ про застосування дисциплiнарного стягнення, з вказiвкою на пiдстави йогсl
.: _ -ас\,вання, оголошуються працiвнику. шо одержуе стягнення, пiд пiдпис протягом
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\. _]HiB. Наказ при необхiдностi доводиться до Bi:orta праuiвникiв академii.
:)Якщо протягом року з дня застосування :llсцltгt_liнарного стягнення ltрацiвttик

- _TII\Ia€ нове дисциплiнарне стягнення, то праutвнIIка вважають таким, що не мав
__ _, -;a:1-1lнарного стягнення.

_\:rriнiстрацlя з власно1 lнlцlатиtsи
i -::;i НаКаЗ ПРО ЗНЯТТЯ СТЯГНеННЯ ДО
_, _-..,IlB нового порушення r,рудовоТ

або за к,-lопотанням труltового коJIектив} \,{())Itc

закiнчення одного року. якtllо працiвtrик не

дисциплiни i при цьому проrlt}ив ссбс як

заохочення до працlв}Iика

_ зl_]аlьнии, сумлlннии працlвник.
Протягом TepMiHy дii дисциплiнарного стягнення заходи

:JlоСоВYЮТЬСЯ.
7.5. 3а Порушення навчальноi дисциплiни, правил внутрiшнь<_lго трудового

- _,]я_]к\,,]о студентiв, може бути застосоване одне з таких стягнень:
а).]огана;
б t вi:рахування з академiт.
Вi:рахування з академiТ неповнолiтнiх студентiв вizцбува€ться за погоджеIiням ,]

:, -:_:ною (rriською) комiсiсю у стравах неповнолiтнiх.
.fисuиплiнарнi стягнення застосовуються безпосередньо пiсля виявлення

-:\Тк}', аЛе не пiзнiше одного мiсяtця з дня його виявлення (не враховуючи часу
:,-'бlt чи знаходження студента на канiкулах). Стягнення не може бути застосоване
-._-]]е шесТи мiсяцiв з дня здiЙснення irроступку. Якщо студент протягом року з дня

-'a\'ВаННЯ ДИСЦИплiнарного стягнення не матиме нового дисциплiнарного стягнення. то
_ зва/(ають таким, що не мав дисциплiнарного стягнення.

? 6. У ТРУлОвi Книжки студентiв, що iх мають, вноситься запис про час навчання за
_:.rю формою навчання без вказiвки на причину вiдрахування. Виr,яги з наказiв

_,;яlься до ix особистих справ.

8. освIтнIЙ процЕс
8.1. Освiтнiй процес в академiI органiзовусться за графiком навчальлtоt,о процесу i

-,i-_зJ,ом занять, якi розробляються на пiдставi робочих навчальних планiв i програм. та
- : af _]/\YЮТЬСЯ В УСТаНОВЛеНОМУ ПОРЯДКУ

Розклад занять складаеться на семестр i оголошусться не пiзнiше, нiж за 10 днiв до
: _ К\' КОЖНОГО СеМеСТРУ.
*f,оведення факультативних занять складасться окремий розклад.

Тривалiсть академiчноi пари в академiТ складае 80 хвилин без перерви.
:1\)т{ку навчаJIьного навантаження викладачlв вваяtасться, що академiчна

При
пара

::асться з двох академiчних (облiкових) годин. Про початок та закiнчення занять
-.HT!I та викладачi дiзнаються за допомогою дзвiнкiв. Перерва мiж парами - |0 -20

a,:-_;iH.

Протягом навчального дня забезпечу€ться обiдня перерва тривалiстю З0 хвилин.
Вхiд здобувачiв вищоi освiти в аулиторiю пiсля дзвiнка заборонено. Пiсля початку

l:: ь }, Bcix навчальних i прилеглих до них примiщеннях повиннi бути забезпеченi тиша
-_]я_]ок, необхiднi для нормального ходу навчальних занять. Неприпустим0 переривати
,.._115цi заняття, входити i виходити з аудиторii пiд час ii проведення.

При входi викладача в аудиторiю пiсля дзвiнка здобувачi вишоТ освiти поlзиннi

До початку кожного навчального заняття в аудиторiях. лабораr,орiях. навча1,1ьних
J]ернях i кабiнетах лаборанти готують необхiднi навчальнi прилади й апаратуру.

В разi умисного псування або пошкодх(ення майна академii здобувачi вищоТ освiти
rtатерiальну вiдповiдальнiсть в повному обсязi заподiяноi шкоди.
Д;lя проведення практичних занять в аудиторiях, лабораторiях, навLtальних

":ернях 
кожний курс дiлиться на групи.

8.2. У кох<нiй групi деканом факультету призначаеться староста з числа найбiльш
:. аючих i дисциплiнованих студентiв, якиЙ працю€ у TicHoMy KoHTaKTi з

,2. 
ц



.:Lrфгрупоргом.

староста групи спiвпрацюс безпосередньо з JekaHaToM факультету, доводить
_:-._]ентам свосТ групи Bci його розпорядження i вказiвкll.

flо функцiй старости нале}кать:
а) персональний облiк вiдвiдування студенталлlл 1.,cix видiв навчаль}jих з.lнять:
б) спостереження за станом навчальнот дисциплiни в групi на лекцiях i прак1ичних

-;:1яттях, а також за збереження навчаJlьного обладнання та iнвентарю;
в) своечасна органiзацiя отримання i розподiлу серед стулентiв групи пiдручникiв

_ _-_ :зча-lьних посiбникiв;
г) повiдомлення студентiв про змiни, якi вносяться у розклад заня.гь;
:) забезпечення належного порядку в аулиторii пiсля закiнчення занять.
ВиконаннЯ розпорядЖень староСти в межах вказаниХ вище функцiЙ Обов'язковi д,1я

:-.\, ;т!,дентiв групи.
8.3 У кожнiй групi ведеться журнал встановленоi форми, який зберiгасться в

-:i::HaTi i щоденнО переД початкоМ занятЬ видасться cTapocTi, який вiдмiчас у ньому
: -;rTHix на заняттях студентiв.

9 . ПОРЯДОК У ПРИМIЩЕННЯХ
9.1. За благоустрiй у навчальних примiщеннях (справнiсть меблiв, навча.jIьного

_,1._:JнаннЯ, освiтлеНня та iH.) вiдпоВiдас особа iз числа адмiнiстративно-господарськоi
.:- _;lни академii та завiдувачi кафедр.

за справнiсть обладнання в лабораторiях i кабiнетах, за готовнiсть нав.riulьних
- _,;:бникiв до занять вiдповiдають завiдувачi лабораторiй.

9.2. У примiпденнях академii забороняеться:
а) ПеРебУвання студентiв у одязi, що не вiдповiдае правилам етике.1у. а ,гако)(

, .::ння. перебування на заняттях у головних уборах;
б) голоснi розмови, шум, ходiння по коридору пiл час занять;
в) палiння в будь-яких примiщеннях та на територii академii;
г) розпитгя спиртних напоiв;
.l) поява у нетверезому cTaHi або у cTaHi наркотичного сп'янiння;
е) користування мобiльними телефонами пiд час лекцiй, ceMiHapiB, лабораторних

Ё*-_;ТЬ. а також пiд час проведення вченоi ради, конференцiТ трудового колективу та iнших

;к) жування жуйки чи спо)Itивання будь-якоi iжi пiд час занять.
Пiд час занять у лабораторiях i майстернях науково-педагогiчнi працiвники i особи

, :i.;--Iа наВчально-допомiжного персоналу контролюють i пiдтримують протипожехtниЙ
j,::_: та санiтарно-гiгiенiчнi умови. забезпечують порядок та режим.

9.3. Проведення вечорiв вiдпочинку, тематичних лекторiТв, органiзацiя виступiв
; _ _зктивiв художньоТ самодiяльностi, iнших форм позаудиторноi роботи в актовому заrri.
;_:]\,сах та читilльних залах гурто}киткiв дозволяеться за письмовим Ilогод)Itенням з
::,] ýктором з навч€lJIьноТ або виховноi роботи.

9.4. Внутрiшнiй розпорядок в гуртожитках регламентусться Правилами
l .," ::] i ш н ьо го розпорядку студентських гуртожиткiв академiТ,

9.5. Адмiнiстрацiя академii зобов'язана забезпечити охорону навчаJIьного закладу,
,,]е:е;кення обладнання, iнвентарю та iншого майна, а також пiдтримання необхiдного
_]itrK}' в навчаJIьних i побутових булiвлях. Охорона булiвлi, майна i вiдrrовiдацьнiсть за

:ЗОТИПОЖеЖниЙ стан покладасться наказом на посадових ооiб адмiнiстративно-
- 

_ *_.. ur_]&РСЬКОГО ПеРСОНаЛУ аКаДеМiТ.
9.6. Ключi вiд примiщень навчальних корпусiв, а також вiд аудиторiй, лабораторiй

,.1_четiв повиннi знаходитися у чергового працiвника охорони академii i вилаватися гtiд
- -_ii" } вiдповiдних журнfu,Iах ресстрацii.

25
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Додаток ЛЬ8

f,o колективного договору
яким видасться безкоштовно спецодяг,
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.Що колективного договору

прачiвникiв, якi пiдлягають медичному огляду,

Найменуваншя
проФесrп poorT та посад

TepMiH проведення
медичного Ьгляду

Порядок проведення
медичного огляду

педагогiчний та
обслуговуючий персона_lt

При прийняттi на роботу,
надалi - згiдно вiдповiдних

ативних документiв

За графiком затвердженим
ректором

Зав.лабор. приготування
iжi та лаборанти i Kyxapi
лабораторii приготувЕrння

При прийняттi на роботу,
нада-гli - згiдно вiдповiдних
нормативних документiв

За графiком затвердженим
ректором

'Ж:Z

i.й

А.М.Ломакович

В.М.Трифонюк
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1. Ткачук Вiкгор €вгенович
2. Фасолько Тgгяна Степанiвна

Додаток лlЬ 12
.Що колективного договору

А.М.Ломакович
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ffодаток 13

,,Що колектпвного договору

витяг з протоколу лlь36
КонференцiТ трудового колек ]:иву Кременецькоi обласноТ гуманiтарно-педагогiчноi

академii iM. Тараса Шевченка

12 rравня 2017 р.

Порялок денний
l. Про укJIадання та затвердження Колективного договору мiж ректором

профспiлКовим KoMiTeToM КременецЬкоi обласноТ ryманiтар"о-.r"дЪ.огiчноi академii
Тараса Шевченка на20|7-2020 р1,.

2. Рiзне

I. СЛУХАЛИ:
Iнформацiю юрисконсульта академii Щанилюка м.м. про затверджеЕня

Колективного договору мiж ректором та профспiлковим KoMiTeToM КременецькоТ обласноТ
гrwанiтарно-педагогiчноi академiТ iM. 1'араса Шевченка на 20t7 -2020 рр.

Щанилюк м.м. зазнатIив.. що колективвий договiр укладений згiдно з чинним
З:}КОНОДаВСТВОМ, ГеНеРа.ПЬНОЮ, Га.rrузевою, регiона;lьною угодами. BiH с локzlJIьним,
Еормативним актом, на пiдставi якого регулюються соцiа-пьно-економiчнi, виробничi та
трудовi вiдносинИ мiж ректОрагоМ i профспiЛковиМ KoMiTeToM. Юрисконсульт зауважив
т,кож, що проекТ Колективного догов(,ру на 20|7-2020 рр. розроблено на ocHoBi
попереднього та Закону Украiни оПро виЩу ocBiTy> вiд 01.07.2014 р. Ns 1556-VII. Його
положення е обов'язковими дJUI дотримання керiвником, Працiвниками i профспiлковим
комiтетdй. .Щанилюк м.м. ознайомlлв присутнiх зi змiстом Колективно.о доiо*ору мiж
ректором та профспiлковим koMiTeToM Кременецькот обласноi гуманiтарно-педагогiчноi
академii iM. Тараса Шевченка Ha'20l7-2020 рр.

II. Вис]ТУПИЛИ:
Трифонюк в.м., голова профспiлкового KoMiTery, BHic пропозицiю схвitлити проект

Колективного договору мiж ректором та профспiлковим KoMiToToM Кременецькоi обласноi
ry,манiтарно-педагогiчноi академii iM. Тараса Шевченка на 2017-2020 рр. iз внесеними
змiнами та доповненнями.

Лошrакович А.М., Мазуро,i В.Г., Бенера З.С. пiдтрима;lа пропозицiю Трифонюка
в.м. i запропонувurли затвердити проект Колективного договору мiж ректором та
профспiлковим koMiTeToM Кременецькот обласнот гуманiтарно-педагогiчноi академii iM.
Тараса Шевченка на20|7-2020 рр.

III. УхВАЛИЛИ:
Затвердити Колективний договiр мiж ректором та профспiлковим KoMiTeToM

КременецькоТ обласноi гуманiтарЕо-педагогiчноi академii iM. Тараса Шевченка на 201]-
2020 рр. (iз внесеними змiналли i,,iоповненням

Голова конференцii
трудового колективу

та
iM.

В.М. Трифонюк

40



Додаток J'{b 14

.Що колективного договору

Довцка

У проuесi перегляду iснуючого колективЕого договору мiж ректоратом i
;юфспiлковим KoMiTeToM Кременецькоi- обласноi гуманiтарно-педагогiчноi академiТ
LrTapac а Шевченка суп еречн о_ сдQй. не вин икJIо.

Жi":_ýх,%\р*ч!е,чa;
:ýZI " .]--;\Ректор f/:;Y ltg}iiiз l \{Wiлr; А.мломакович

\ъд [t,Fj' }i
ГоловапрофкошiS,;?,\,ра}iъulýSл"///"Iýф!i jr.*<BflW

,-ч \. 1q,,,]> ,, ,_ .__:,_____-i"a,

or-uvVC'lZ2 r/^|l.i

Q"'i,г:'ý

41



Щовiдка

У переглядi Колективного договору мiж ректоратом i
кременецькоi обласноi грланiтарно-педагQгiчноi; академiт iM.
участь:

Боднар М.Б.- проректор з навчальноi роботи ;

Дроздовська М.М.- головний бухга.штер;
емець о.п.- начаJIьник вiддiлу охорони працi;
Жиглевич С.С. - начальник вiддiлу кадрiв;
Трифонюк в.м.- голова профспiлкового KoMiTeTy;
,Щанилюк М.М. - юрисконсульт.

Ректор

Голова профкому

Додаток М 15
,Що колективного договору

профспiлковим KoMiTeToM
Тараса Шевченка брали

А.М.Ломакович

В.М. Трифонюк

l
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