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Розділ 1. Загальні положення

Визнаючи даний колективний договір нормативним актом, на підставі якого 
здійснюватиметься регулювання соціально-економічних питань, виробничих і 
трудових відносин, сторони домовились про наступне:

1. Цей колективний договір укладено на 5 років (2020-2025 p.p.).
2. Колективний договір схвалений загальними зборами трудового колективу, 

протокол № 8 від«27» серпня 2020 р. і набуває чинності з дня його підписання.
3. Колективний договір діє до прийняття нового.
4. Сторонами колективного договору є:
- адміністрація Кременчуцького педагогічного коледж імені А.С. М акаренка в 

особі керівника коледжу Гальченка Івана Васильовича, що представляє інтереси 
власника і має відповідні повноваження;

- профспілковий комітет, який відпрвідно до статті 247 КЗпП України, 
ст. 37 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» 
представляє інтереси колективу працівників Кременчуцького педагогічного коледж 
імені А.С. М акаренка в особі голови первинної профспілкової організації 
працівників Волочая Олександра Олександровича.

5. Сторони зобов’язуються дотримуватись принципів соціального партнерства: 
паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, 
конструктивності і аргументованості при веденні переговорів щодо укладення 
колективного договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення усіх питань 
трудових і соціально-економічних відносин.

6. Положення колективного договору діють безпосередньо і є обов’язковими для 
дотримання адміністрацією, працівниками та профспілковим комітетом. Дія 
колективного договору поширюється на всіх працівників коледжу, незалежно від 
профспілкового членства.

7. Керівник коледжу спільно з профспілковим комітетом здійснюють 
систематичний контроль за своєчасним виконанням колективного договору. 
Інформація про хід його виконання не рідше ніж двічі на рік заслуховується на 
загальних зборах трудового колективу.

8. Сторони, які підписали колективний договір, щорічно в строки, передбачені 
колективним договором, звітують про його виконання відповідно до статті 20 КЗпП.

9. Метою колективного договору є створення й підтримка необхідних виробничо- 
побутових, соціально-економічних умов для плідної, ініціативної й продуктивної 
праці усіх учасників освітнього процесу й інших працівників коледжу, захист їхніх 
та інтересів на рівні, передбаченому чинним законодавством та нормативно- 
правовими документами профспілкових органів України.

10. Змістом колективного договору є взаємні зобов’язання сторін щодо 
регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема: 
зміни в організації виробництва й праці; забезпечення продуктивної зайнятості; 
нормування й оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати 
та інших видів трудовцх виплат (доплат, надбавок, премій та ін.); встановлення 
гарантій, компенсацій, пільг; режиму роботи, тривалості робочого часу та
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відпочинку; умов й охорони праці; забезпечення житлово-побутового, культурного, 
медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку учасників 
освітнього процесу й інших працівників; гарантій діяльності первинної 
профспілкової організації коледжу.

11. Договір розроблено згідно з Конституцією України, Кодексу законів про 
працю України, законами України -  «Про колективні договори і угоди», «Про 
охорону праці», «Про оплату праці», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 
«Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про зайнятість населення», 
«Про відпустки», положеннями Генеральної угоди та Галузевої угоди між 
Міністерством освіти і науки України, Генеральною угодою про регулювання 
основних принципів і норм реалізації'соціально-економічної політики і трудових 
відносин в Україні на 2019-2021 роки та чинного законодавства України.

12. Зміни та доповнення до колективного договору вносяться в обов’язковому 
порядку у зв ’язку із змінами чинного законодавства, Генеральної, Галузевої, 
регіональної угод з питань, що є предметом колективного договору, та з ініціативи 
однієї із сторін після проведення переговорів й досягнення згоди і набувають 
чинності після схвалення загальними зборами працівників.

13. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного 
договору розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються у десятиденний 
термін з дня їх отримання іншою стороною.

14. Ж одна із сторін, що уклали колективний договір, не може в односторонньому 
порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання 
колективного договору або припиняють їх виконання.

15. Переговори щодо укладення нового колективного договору на наступний 
термін починаються не пізніше як за три місяці до закінчення строку дії чинного 
колективного договору.

16. Після схвалення проекту колективного договору уповноважені представники у 
десяти денний термін підписують колективний договір.

17. Після підписання колективний договір спільно подається для повідомної 
реєстрації в місцеві органи державної виконавчої влади. Через п ’ятнадцять днів 
після реєстрації договір доводиться до відома працівників коледжу.

Розділ 2. Виробничі й т рудові відносини  

Адмініст раиія зобов ’язуєт ься:

1. Забезпечити ефективну діяльність Кременчуцького педагогічного коледжу 
імені А.С. М акаренка, виходячи з обсягів фінансування, та раціональне 
використання спеціальних (позабюджетних) коштів для підвищення 
результативності роботи, покращення становища працівників.

2. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази коледжу, 
створення оптимальних умов для організації освітнього процесу.
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3. Забезпечити розробку посадових інструкцій для всіх категорій працівників 
коледжу. *

4. З метою забезпечення соціального захисту працівників коледжу керівник 
зобов’язується погоджувати з профспілковим комітетом, у межах його компетенції, 
накази, які стосуються соціальних, культурних, побутових та інших питань.

5. Прийняття на роботу в коледжі здійснюється за трудовими договорами 
(контрактами) та цивільно-правовими угодами. Прийняття на роботу науково- 
педагогічних працівників, з якими укладається контракт, здійснюється на основі 
конкурсного відбору згідно з чинним законодавством та відповідно до Порядку 
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково- 
педагогічних працівників. Прийняття працівників пенсійного віку на посади 
наукових та науково-педагогічних працівників здійснюється за строковим 
договором (контрактом) терміном на 1 рік.

За умов прийняття працівника на роботу або переведення його у встановленому 
порядку на іншу роботу відділ кадрів зобов’язані:

- ознайомити науково-педагогічних та педагогічних працівників з обсягом 
навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи, інших працівників - з 
посадовою інструкцією, про що робиться відповідний запис в особовій картці 
працівника;

- роз’яснити працівнику його права та обов’язки, проінформувати про умови 
праці під особистий підпис працівника;

- ознайомити під особистий підпис працівника з Правилами внутрішнього 
розпорядку, Колективним договором адміністрації з профспілковим комітетом, 
іншими нормативно-правовими документами, що стосуються його роботи;

- проінструктувати працівника з питань техніки безпеки, виробничої санітарії, 
протипожежної безпеки, іншими правилами з охорони праці, а при прийомі на 
роботу з об ’єктом підвищ еної небезпеки провести навчання та атестацію з знання 
правил охорони праці.

Керівник коледжу укладає при прийнятті на роботу із штатними, внутрішніми та 
зовнішніми сумісниками контракти з працівниками з числа науково-педагогічного 
складу при наявності навантаження не менше, ніж на 0,25 ставки посадового окладу 
після проведення конкурсу.

При прийнятті на роботу на штатні посади або переведенні штатних працівників 
на частку ставки заробітна плата має становити не менше мінімальної заробітної 
плати, встановленої діючим законодавством (за виключенням перехідного періоду 
після проведення конкурсу).

Попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік 
проводити в кінці поточного навчального року з обов’язковим обговоренням на 
засіданнях кафедри та засіданнях предметно-циклових комісій.

Установлювати педагогічним працівникам, які перебувають у відпустці по 
догляду за дитиною, навчальне навантаження на відповідний навчальний рік в 
обсязі не менше ставки (чи того навантаження, на яке призначений). На період їх 
відпустки години навчального навантаження тимчасово передавати іншим 
вчителям, викладачам. Після закінчення відпустки забезпечувати педагогічним



працівникам навантаження, встановлене при тарифікації на початок навчального 
року. #

Керівник коледжу, завідувачі кафедрами при формуванні штатів науково- 
педагогічних працівників кафедр та при підписанні трудових договорів (контрактів) 
повинні дотримуватись чинного законодавства, виходячи з необхідності надання 
переваг працівникам з науковим ступенем та вченим званням, працівникам з більш 
високою кваліфікацією та результативністю роботи з врахуванням рекомендацій 
відповідних комісій.

6. Не застосовувати контрактну форму трудового договору при прийнятті на 
посаду науково-педагогічних працівників на час перехідного періоду до проведення 
конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.

7. Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в 
колективі та професійному зростанню.

8. Забезпечувати розробку посадових інструкцій для усіх категорій працівників 
коледжу. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором 
роз’яснити під розписку його права, обв’язки, ознайомити з Правилами 
внутрішнього розпорядку, інформувати про умови праці, права на пільги й 
компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства й 
даного колективного договору.

Під час укладання трудового договору інформує працівника під розписку про 
умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих 
виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та 
про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до 
законодавства і колективного договору.

9. Розірвання трудового договору (контракту) можна здійснювати з ініціативи 
працівника, керівника та за згодою сторін. При розірванні трудового договору 
(контракту) з ініціативи керівника потрібна згода комітету профспілки (у випадках, 
визначених законодавством України). Розірвання трудового договору (контракту) з 
ініціативи працівника здійснюється відповідно до ст. 38 КЗпП України, з 
попередженням письмово за два тижні. Розірвання трудового договору (контакту) за 
згодою сторін здійснюється відповідно до ч.І ст.36 КЗпП України, за домовленістю 
сторін.

10. Забезпечити періодичне (не рідше одного разу на п ’ять років) підвищення 
кваліфікації чи стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників, 
гарантуючи їм при цьому відповідні пільги, компенсації згідно з чинним 
законодавством (збереження середньої заробітної плати, оплата вартості проїзду, 
виплата добових тощо).

11. Звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників у зв ’язку із 
зменшенням обсягу роботи, скороченням чисельності або штату працівників 
здійснювати лише після закінчення навчального року з попередженням не менше 
ніж за два місяці.

12. Протягом двох днів з часу одержання інформації доводити до відома 
колективу нові нормативні документи стосовно трудових відносин, організації 
праці, роз’яснювати їх зміст, права та обов’язки працівників.



13. Включати представника профкому до складу тарифікаційної та атестадійної 
комісії. „

14. Сприяти створенню в колективі здорового морально-психологічного 
мікроклімату. Упереджувати виникнення індивідуальних та колективних трудових 
конфліктів, а у випадку їх виникнення забезпечити вирішення згідно з чинним 
законодавством.

15. Створити умови матеріально відповідальним особам для забезпечення 
збереження довіреного їм майна.

16. Приймати на роботу нових працівників, залучати до наукової та викладацької 
роботи керівних та інших працівників закладу, а також працівників інших 
підприємств, установ, організацій лише за умови Забезпечення штатних 
педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальним навантаженням в 
обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку згідно з «Положенням про 
планування та облік основних видів роботи педагогічних та науково-педагогічних 
працівників коледжу».

17. Згідно з пунктом 25 Типових правил внутрішнього розпорядку для 
працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджених 
наказом М іністерства освіти України від 20 грудня 1993 р. № 455 (із змінами), 
керівник залучає під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, 
педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що 
не перевищує їх навчальне навантаження до початку канікул.

18. При наявності вільних вакансій пропонувати їх перш за все особам, які 
працюють в коледжі на умовах неповного робочого часу, з урахуванням їх 
кваліфікації.

19. Зміни, перегляд норм праці та режиму роботи здійснювати за погодженням з 
профспілковим комітетом та повідомляти працівників про введення нових норм 
праці та режиму роботи і про зміни чинних норм праці не пізніше, ніж за два місяці 
до їх запровадження.

П рофспілковий комітет  зобов’язуєт ься :

1. Роз’яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо 
організації праці, їх права і обов’язки.-

2. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового 
розпорядку.

3. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних 
документів з питань трудових відносин, організації, нормування праці, розподілу 
навчального навантаження.

4. Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.
5. Здійснювати контроль за дотриманням чинного трудового законодавства в 

коледжі.
6. Представляти на прохання працівника його інтереси при розгляді його 

трудового спору в комісії по трудових спорах та суді. *
7. Повідомляти про факти порушень чинного трудового законодавства державну 

інспекцію праці, прокуратуру.
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8. Вимагати від керівника коледжу припинення порушень законодавства про 
працю шляхом направлення відповідного подання»

Розділ 3. Робочий час, реж им та нормування прані 

Адмініст рація зобов ’язуєт ься:

1. Для працівників коледжу (крім сторожів, швейцарів, чергових по 
гуртожитку, вихователів, операторів газових котлень) встановлюється п ’ятиденний 
робочий тиждень з двома вихідними днями, крім випадків коли проводяться іспити, 
заняття зі студентами заочної форми навчання, предметні олімпіади. У таких 
випадк&х працівникам надається вихідний день в інший час.

Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин 
на тиждень.

Для працівників віком від 16-18 років нормальна тривалість робочого часу не 
може перевищевати 36 годин на тиждень відповідно до статті 51 КЗпП.

2. Для сторожів, швейцарів, чергових по гуртожитку, операторів газових котлів 
запроваджується підсумковий облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого 
часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин. 
Обліковий період -  рік. Тривалість роботи протягом дня за підсумованим обліком 
робочого часу, як правило, встановлюється 12 годин робочого часу на зміну.

3. Підсумковий облік робочого часу кожного працівника здійснюється за табелем 
виходів на роботу та затвердженим графіком роботи (змінності) за обліковий період. 
Облік робочого часу по кожному працівнику має проводитись наростаючим 
підсумком з початку встановленого облікового періоду.

4. Переводити працівника на іншу роботу лише за його згодою. Переводити 
працівника на строк до одного місяця на іншу роботу, не обумовлену трудовим 
договором, без згоди працівника, лише у випадках, передбачених чинним 
законодавством.

5. Для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, тривалість 
робочого часу не може перевищувати 36 годин на тиждень. Робочі місця 
встановлюються згідно із списками виробництва, професій та посад із шкідливими 
умовами праці, робота в яких дає право на додаткову відпустку та скорочений 
робочий день.

6. Робочий час науково-педагогічних працівників становить 36 годин на тиждень 
(скорочена тривалість робочого часу). М аксимальне навчальне навантаження на 
одну ставку науково-педагогічного працівника не може перевищувати 600 годин на 
навчальний рік. Робочий час науково-педагогічних працівників включає час 
виконання ними навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інших 
трудових обов’язків. У випадках виробничої необхідності обсяг навчального 
навантаження науково-педагогічних працівників може підвищуватися в межах його 
робочого часу відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

Педагогічне навантаження педагогічних працівник4в, які викладають в групах 
ліцею включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять

І.
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тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності в такому співвідношенні 
до тарифної ставки відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Обсяг навантаження для педагогічних працівників, яким виплачуються ставки 
заробітної плати (посадові оклади), яке становить:

за 3 години педагогічної (викладацької) роботи на день (18 годин на тиждень): 
викладачам коледжу, які викладають в ліцеї, керівникам гуртків; 
за 3 години викладацької роботи в середньому на день (720 годин на рік): 

викладачам коледжу;
за 4 години педагогічної (викладацької) роботи на день (24 години на 

тиждень): культорганізаторам.
Для вихователів коледжу, які працюють в гуртожитку нормальна тривалість 

робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень.
Для вихователів ліцею нормальна тривалість робочого часу не може 

перевищувати 30 годин на тиждень. '* '
7. Надавати можливість працівникам працювати за сумісництвом, суміщенням 

посад у межах чинного законодавства України.
8. Загальна тривалість роботи за сумісництвом в місяць не повинна перевищувати 

половини місячної норми робочого часу.
Робота, яка не є сумісництвом:
- педагогічна робота з погодинною оплатою праці;
- робота без зайняття штатної посади на тому самому підприємстві, в установі, 

організації, виконання учителями середніх загальноосвітніх та викладачами 
професійних навчально-освітніх, а також вищих закладів освіти обов’язків по 
завідуванню кабінетами, лабораторіями і відділеннями, педагогічна робота керівних 
та інших працівників закладів освіти, керівництво предметними та цикловими 
комісіями, керівництво виробничим навчанням та практикою учнів і студентів, 
чергування медичних працівників понад місячну норму робочого часу. Робота 
учителів і викладачів закладів загальної середньої освіти, професійних та інших 
закладів освіти, а також вищих закладів освіти, прирівнених до них по оплаті праці 
працівників, концертмейстерів і акомпаніаторів закладів освіти по підготовці 
працівників мистецтв та музичних відділень (факультетів) інших вищих закладів 
освіти, у тому самому закладі освіти понад установлену норму учбового 
навантаження, педагогічна робота та керівництво гуртками в тому самому закладі 
освіти, дошкільному виховному, позашкільному закладі освіти;

- інша робота, яка виконується в тому разі, коли на основній роботі працівник 
працює неповний робочий день і відповідно до цього отримує неповний оклад 
(ставку), якщо оплата його праці по основній та іншій роботі не перевищує повного 
окладу (ставки) за основним місцем роботи.

9. Працівники коледжу можуть вести викладацьку роботу або заннятя з 
гуртківцями в коледжі, але в середньому не більше 2-х годин (12 годин на тиждень, 
480 годин на рік), якщо вони по основній роботі отримують повний посадовий оклад 
за винятком працівників відповідно до Інструкції про порядок обчислення 
заробітної плати № 102.

10. Керівники, працівники коледжу можуть вести викладацьку роботу або заннятя



з гуртківцями в коледжі, але не більше 9 годин на тиждень (360 годин на рік І. як 
вони по основній роботі отримують повний иосадовий оклад.

11. Студенти, аспіранти та докторанти мають право працювати на 0,5 ставки.
12. Працівникам за угодою сторін може встановлюватись як при прийнятті 

роботу, так і згодом, неповний робочий день або неповний робочий тиждень, 
прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до 14 років, або дити 
інваліда, в тому числі таку, яка знаходиться під її опікою або здійснює догляд 
хворим членом сім ’ї відповідно до медичного висновку, власник або уповноваж у 
ним орган зобов’язаний встановлювати їй неповний робочий день, або непові 
робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках провадиться пропорції 
відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Робота на умовах неповн 
робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових п 
працівника.

13. Розрахунки кадрового * забезпечення реалізації навчальних планів 
нормативами кількості студентів на одну штатну посаду педагогічного та науке 
педагогічного працівника проводяться з урахуванням прогнозованого фінансува 
освітнього процесу з наступним коректуванням за фактом фінансування.

14. Не допускати відволікання працівників від виконання ними професій 
обов’язків (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством).

15. Залучати працівників до роботи в надурочний час, як виняток, лише з д о з е  

профспілкового комітету з оплатою її у відповідному розмірі.
16. Залучати окремих працівників до роботи у вихідні (неробочі) дні лин 

виняткових випадках за їх згодою і за погодженням з профспілковим комітетом.
Залучення окремих працівників до роботи у вихідні, святкові і неробочі 

допускається тільки у виняткових випадках та порядку, які визначені КЗпП Укра 
Робота у вихідний, святковий і неробочий день може компенсуватися, за зго 
сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у відповіли 
розмірі. Оплата у визначеному розмірі проводиться за фактично відпрацьо 
години.

17. У разі необхідності запровадження чергування працівників в кол< 
дотримуватись таких умов:

- графік чергування завчасно узгоджувати з профспілковим комітетом;
- до чергування залучаються працівники лише за їх згодою;
- тривалість чергування разом із тривалістю роботи не може перевишу 

нормальної тривалості робочого часу з урахуванням часу чергування;
- не залучати до чергування одного й того ж працівника частіше одного раз 

місяць;
- чергування працівника у вихідний день компенсувати шляхом надання і 

іншого дня відпочинку або оплатою у подвійному розмірі;
- не залучати до чергування: вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до т 

років; осіб, молодших вісімнадцяти років; осіб похилого віку.
18. Залучати працівників до заміни тимчасово відсутніх працівників лише 

згодою.



19. Запровадження, зміну та перегляд норм праці проводити за погодженням з 
профспілковим комітетом. Забезпечити гласність всіх заходів щодо нормування 
праці.

20. Затверджувати режим роботи, графіки роботи, розклад занять за погодженням 
з профспілковим комітетом.

21. Забезпечити при складанні розкладу навчальних занять оптимальний режим 
роботи для:

- незвільнених від основної роботи голови та членів профспілкового комітету;
- жінок, які мають двох і більше дітей віком до 15 років;
- осіб, які поєднують роботу з навчанням;
- педагогічних та науково-педагогічних працівників, які доїжджають до коледжу з 

інших населених пунктів;
22. Розподіл педагогічного навантаження здійснювати за погодженням з 

профспілковим комітетом відповідно *до Порядку розподілу педагогічного 
навантаження на новий навчальний рік, тарифікації педагогічних працівників, 
керівників гуртків та річне навантаження науково-педагогічних працівників.

Попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік 
проводити до 1-го червня поточного року з обов’язковим ознайомленням 
працівників під підпис.

Не обмежувати обсяг навчального навантаження максимальними розмірами. 
Навчальне навантаження в обсязі менше тарифної ставки встановлювати лише за 
письмовою згодою працівника.

23. Не допускати зменшення тижневого навантаження, зміну режиму роботи, 
скасування пільг і гарантій, а також відмови в призначенні класними керівникам, 
кураторами (за винятком випадків, коли виконання працівником обов’язків класного 
керівника, куратора суперечить інтересам учнів та студентів) вагітним жінкам, 
жінкам,, які мають дітей віком до трьох років, одиноким матерям при наявності 
дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда.

24. При призначенні педагогічних працівників класними керівниками, кураторами 
переважне право надавати працівникам з більш високою кваліфікацією та 
продуктивністю праці. При умовах рівної кваліфікації та продуктивності перевагу 
надавати працівникам, перерахованим у частині 2 статті 42 КЗпП України (особам, в 
сім’ї яких відсутні працівники із самостійним заробітком).

25. Під час проведення навчально-екзаменаційних сесій, державних іспитів, 
вступної кампанії, канікул, перенесення святкових і вихідних днів, підготовки до 
нового навчального року режим роботи в коледжі і розпорядок роботи в 
структурних підрозділах може змінюватись.

П рофспілковий комітет  зобов’язується:

1. Разом з керівником вирішувати питання робочого часу і часу відпочинку.
2. Представляти інтереси працівників коледжу за їх дорученням при розгляді 

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



3. Разом з адміністрацією вирішувати питання запровадження, перегляду та змін 
норм праці. *

4. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних 
документів з питань організації, нормування та оплати праці.

5. Забезпечити контроль за:
- своєчасним і правильним обґрунтованим розподілом тижневого навантаження 

працівників;
- розробкою раціонального розкладу навчальних занять;
- тривалістю робочого часу обслуговуючого персоналу і робітників;
- своєчасним складанням графіків роботи і ознайомлення з ним кожного 

працівника;
- здійсненням компенсації у випадках залучення працівників до чергувань, роботи 

у вихідні І СВЯТКОВІ Д Н І 'тощо.

Розділ 4. Час відпочинку 

Адмініст рація зобов язуєт ься:

1. Щ ороку не пізніше 05 січня всім структурним підрозділам коледжу укладати та 
подавати у відділ кадрів графік відпусток з особистими підписами працівників. У 
графіку вказувати місяць надання відпустки. Даний графік відпусток затверджується 
керівником та погоджується з профспілковим комітетом (ст. 10 Закону України 
«Про відпустки»).

М інімальна тривалість щ орічної відпустки (24 календарні дні) визначається 
чинним законодавством (Закон України «Про відпустки»).

Адміністрація зобов’язана письмово повідомити працівника про дату початку 
відпустки не пізніше як за 2 тижні до встановленого графіком терміну.

Працівники повинні подати заяви про щорічні та інші види відпусток не пізніше 
ніж за 2 тижні до встановленого терміну.

2. У випадках поділу щ орічної відпустки на частини за бажанням працівника 
основна безперервна частина щорічної відпустки не повинна надаватись менше 14 
календарних днів.

У разі поділу щорічної основної відпустки педагогічним та науково-педагогічним 
працівником у зв ’язку з настанням тимчасової непрацездатності, відпустки по 
вагітності і пологах невикористана частина відпустки за бажанням працівника 
надається у канікулярний період.

Здійснювати відкликання працівників із щорічної відпустки за їхньою згодою у 
випадках, передбачених чинним законодавством.

На підставі чинного законодавства не допускати відмови у наданні щорічних 
відпусток або заміни їх грошовою компенсацією без згоди працівника.

3. Надавати керівникам, педагогічним, науково-педагогічним та іншим 
працівникам коледжу відпустку протягом навчального року при необхідності 
санаторно-курортного лікування, підтвердженого медичним висновком та при
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наявності путівки (Постанова Кабінету М іністрів України від 14 квітня 1997 р. 
№ 346).

4. В межах фонду заробітної плати та за рахунок інших джерел (власних коштів) 
надавати працівникам додаткові відпустки, не передбачені чинним законодавством, 
у випадках:

- особистого шлюбу -  3 днів;
- шлюбу дітей - 3 днів;
- смерті близьких родичів (чоловіка, дружини, дітей, батька чи матері) - 5 днів.
5. Надавати додаткову відпустку за роботу із ш кідливими і важкими умовами 

праці працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним впливом на 
здоров’я шкідливих виробничих факторів залежно від атестації робочих місць за 
умовами праці та зайнятості працівників у цих умовах відповідно додатка № 1 до 
Списку виробництв, цехів, професій і посад,затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 17.11.1997 р. № 1290'.

6. Надавати додаткову відпустку працівникам з ненормованим робочим днем 
тривалістю до 7 календарних днів відповідно до Списку виробництв, цехів, професій 
і посад,затвердженого постановою Кабінету М іністрів України від 17.11.1997 р. 
№ 1290, додаток № 2 (орієнтований перелік посад працівників з ненормованим 
робочим днем затверджений Галузевою угодою між М іністерством освіти і науки 
України ті Центральним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України).

7. Встановити загальну тривалість основної щорічної відпустки працівникам 
коледжу (крім педагогічних та науково-педагогічних працівників):

- 24 календарних днів -  ст. 6 Закону України «Про відпустки»;
- 26 календарних днів особам з інвалідністю III групи -  ст. 6 Закону України «Про 

відпустки»;
- ЗО календарних днів особам з інвалідністю І та II групи -  ст. 6 Закону України 

«Про відпустки»;
- 31 календарний день особам віком до 18 років -  ст. 6 Закону України «Про 

відпустки»;
- відповідно до ст. 8 Закону України «Про відпустки» надавати додаткову 

відпустку за особливий характер праці тривалістю до 7 календарних днів 
працівникам (за умови повної зайнятості) з ненормованим робочим днем відповідно 
до списку посад, робіт та професій, визначених у колективному договорі, але 
загальною тривалістю не більше 31 календарний день;

- відповідно до ст. 7 Закону України «Про відпустки» надавати додаткову 
відпустку працівникам за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці, 
тривалістю визначеною у колективному договорі, але не більше 31 календарного 
дня, залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу 
зайнятості працівника в цих умовах.

8. Встановити загальну тривалість основної щ орічної відпустки педагогічним та 
науково-педагогічним працівникам:

- 56 календарних днів керівнику, діяльність якого ^безпосередньо пов’язана з 
навчально-виховним або науковим процесом та його заступникам, завідувачам 
відділення, керівнику фізичного виховання, виробничої практики, декану, що



одночасно виконують педагогічну роботу обсягом не меньше, як 1/3 відповідної 
річної норми, викладачам та науково-педагогічним працівникам коледжу, вчителям 
ліцею, педагогу-організатору ліцею;

- 28 календарних днів керівнику, що не виконує педагогічну роботу в цьому 
вищому навчальному закладі;

- 28 календарних днів вихователям коледжу до 31 грудня 2019 p.;
- 42 календарних днів вихователям ліцею до 31 грудня 2019 р.
- 42 календарних днів вихавотелям коледжу з 01 січня 2020 року відповідно до 

постанови Кабінету М іністрів України від 10 липня 2019 р. № 694 «Про внесення 
змін до постанови Кабінету М іністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346»;

- 42 календарних днів методистам, культорганізаторам, керівникам гуртків;
- 56 календарних днів вихователям ліцею з 01 січня 2020 року відповідно до 

постанови Кабінету М іністрів України від 10 липня 2019 р. №  694 «Про внесення 
змін до постанови Кабінету М іністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346».

9. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про відпустки» надавати додаткову 
відпустку за особливий характер праці до 4 календарних днів працівникам, за умови 
повної зайнятості.

10. Відповідно до ст. 16-2 Закону України «Про відпустки» надавати додаткову 
відпустку тривалістю 14 календарних днів на рік учасникам бойових дій, інвалідам 
війни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту».

11. Надавати додаткові відпустки із збереженням заробітної плати особам, 
віднесеним до категорії 1-2 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи згідно 
п. 22 ст. 20 та п.1 ст. 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

12. Сприяти розвитку донорства крові та її компонентів відповідно до ст. 9,10 
Закону України «Про донорство крові та її компонентів», зокрема, в частині пільг:

- звільнення працівника від роботи в день здавання крові та (або) її компонентів, 
а також в день медичного обстеження із збереженням за ним середнього заробітку;

- після кожного дня здавання крові та (або) її компонентів, в тому числі у разі 
здавання їх у вихідні, святкові та неробочі дні, працівнику надається додатковий 
день відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку (за бажанням 
працівника цей день може бути приєднано до щ орічної відпустки або використано в 
інший час протягом року після дня здавання крові та (або) її компонентів). У разі, 
коли за погодженням з керівником в день здвання крові працівник залучається до 
роботи, йому за бажанням надається інший день відпочинку із збереженням за ним 
середнього заробітку;

- у разі здавання крові та (або) її компонентів у період щорічної відпустки ця 
відпустка продовжується на відповідну кількість днів з урахуванням надання 
працівнику додаткового дня відпочинку за кожен день надавання крові;

- донорам, які протягом року безоплатно здали кров та (або) її компонентів у 
сумарній кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам, 
допомога по тимчасовій працездатності в зв ’язку з захворюванням виплачується в 
розмірі 100% їх середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи.



13. Відповідно до ст. 25 Закону України «Про відпустки» надавати відпустки без 
збереження заробітної плати в обов’язковому порядку уаким працівникам:

- матері або батьку, який виховує дітей без матері, що має двох і більше дітей 
віком до 15 років або дитину-інваліда -  тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

- працівникам пенсійного віку та інвалідам 3 групи -  тривалістю до ЗО 
календарних днів щорічно;

- інвалідам 1 та 2 груп -  тривалістю до 60 календарних днів щорічно;
- працівникам, допущеним до вступних іспитів у заклади вищої освіти -  

тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до 
місцезнаходження закладу освіти та назад;

- працівникам, допущеним до складання вступних іспитій в аспірантуру з 
відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без 
відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план 
підготовки -  тривалістю, необхідною дл£ -проїзду до місцезнаходження закладу 
вищої освіти або закладу науки і назад;

- ветеранам праці -  тривалістю до 14 календарних днів щорічно;
- працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, 

протягом четвертого року навчання надається за їх бажанням один вільний від 
роботи день на тиждень без збереження заробітної плати;

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

- відповідно до ст. 26 Закону України «Про відпустки» надавати працівникам за 
сімейними обставинами та з інших причин відпустку без заробітної плати за згодою 
сторін, але не більше 15 календарних днів на рік.

14. Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину- 
інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А І групи, 
одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А І групи, який 
виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в 
лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з 
дитинства підгрупи А І групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно 
додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування 
святкових і неробочих днів (стаття 73 КЗпП). За наявності декількох підстав для 
надання цієї відпустки загальна тривалість такої відпустки не може перевищувати 
17 календарних днів (ст. 19 Закону України «Про відпустки»),

15.У разі встановлення Кабінетом М іністром України карантину відповідно до 
Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» працівникові 
надається відпустка без збереження заробітної плати відповідно до ч. З ст. 26 Закону 
України «про відпустки».

16. Надавати відпустки без збереження заробітної плати за наявності особистої 
заяви працівника.

17. Працівникам коледжу при отриманні путівки на санаторно-курортне 
лікування надавати відпустку з дати початку дії путівки.
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18. Якщо працівник захворів в період відпустки щорічна відпустка повинна бути 
перенесена на інший період або продовжена ( ч. 2 ст.#80 КЗпП та ч. 2 ст. 11 Закону 
«Про відпустки»):

- у разі хвороби працівника в період щ орічної відпустки або додаткової соціальної 
відпустки працівникам, які мають дітей, відпустка продовжується або переносяться 
на інший строк на кількість днів хвороби, що припадають на період такої відпустки;

- якщо працівник перебував на лікарняному через догляд за хворою дитиною або 
членом сім ’ї, то відпустка не продовжується і не переносяться;

- строки, на які переноситься або продовжується відпустка, установлюються за 
угодою між працівником та роботодавцем;

- будь-яке продовження або перенесення на інший строк оформляють наказом 
керівника на підставі заяви працівника і копії листка непрацездатності;

- невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як 
правило, до кінця робочого року, але пізніше 12 місяців після закінчення 
робочого року, за який надається відпустка.

19. За бажанням працівників, які залучаються до роботи в приймальній комісії за 
наказом керівника під час планової відпустки, замінювати частину щорічної 
основної відпустки грошовою компенсацією за умови використання не менше ніж 
24 календарних днів (за рахунок економії коштів фонду оплати праці).

П рофспілковий комітет  зобов’язується:

1. Роз’яснювати членам трудового колективу їхні права на відпочинок.
2. Здійснювати контроль за своєчасністю надання щ орічних відпусток та 

тривалістю щотижневого безперервного відпочинку.
3. Сприяти адміністрації у наданні працівникам додаткових відпусток, не 

передбачених чинним трудовим законодавством.

Розділ 5. Оплата праці 

Адмініст рація зобов ’язуєт ься:

1. Забезпечити в коледжі гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, 
надбавок, винагород, інших заохочувальних чи компенсаційних виплат, положень 
про преміювання.

2. Погоджувати з профспілковим комітетом умови оплати праці в коледжі.
3. Підставою для нарахування заробітної плати працівникам є табель обліку 

робочого часу, який відповідальні працівники коледжу, визначені окремим наказом 
керівника, подають до бухгалтерії двічі на місяць за графіком.

4. Виплачувати працівникам коледжу заробітну плату у грошовому вираженні за 
місцем роботи двічі на місяць:

- заробітна плата за першу половину місяця —  16 числа поточного місяця;
- остаточний розрахунок —  до 30-31 числа місяця, але не не пізніше останнього 

дня місяця.



У разі збігу термінів виплати заробітної плати з вихідним або неробочим днем 
вказані виплати здійснювати напередодні. Виплата заробітної плати по спеціальному  
рахунку здійснюється за наявності коштів.

За особистою письмовою заявою працівника виплачувати його заробітну плату 
через установи банків на вказаний ним рахунок з оплатою цих послуг за рахунок 
власника.

Забезпечити своєчасне та правильне встановлення і виплату працівникам 
заробітної плати з урахуванням зміни розміру мінімальної заробітної плати, рівня 
освіти, стажу роботи, кваліфікаційної категорії, звань, наукових ступенів тощо.

5. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну 
суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави 
утримань, суму заробітної плати, що належить до виплати, що доводиться 
розрахунок ви листком про заробітну плату та наданням бухгалтерією к о ж н о м у  
працівникові (ст. 110 КЗпП). * .

6. У порядку, встановленому постановою КМ У від 17.07.2003р. № 1078. 
проводиться індексація заробітної плати.

7. Роботодавець повідомляє працівників про право на податкову соціальну пільгу 
та роз’яснює порядок її оформлення відповідно до Податкового кодексу України та 
постанови КМУ від 29.12.2012 р. № 1227 «Про затвердження Порядку подання 
документів для застосування податкової соціальної пільги».

8. Встановити тарифі розряди:
- на 5% меньше від тарифного розряду керівника заступникам керівника (крім 

заступника з АГЧ);
- на 10% меньше -  головному бухгалтеру;
- на 15% меньше -  заступнику керівника з АГЧ;
- на 30% меньше помічникам керівника.
9. За заміну тимчасово відсутніх педагогічних та науково-педагогічних 

працівників провадиться погодинна оплата праці, якщо така заміна тривала не 
більше двох місяців. Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці 
педагогічного та науково-педагогічного працівника провадиться з першого дня 
заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження (пункт 73 
Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

10. Здійснювати оплату простою:
- працівникам, включаючи непедагогічних, не з їх вини в розмірі середньої 

заробітної плати, але не менше тарифної ставки (посадового окладу);
- оплату праці вчителів, вихователів, включаючи вихователів груп продовженого 

дня, музичних керівників, викладачів, інших педагогічних працівників закладів 
освіти у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежник 
від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), із розрахунку заробітної 
плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинногс 
законодавства;

- часу простою не з вини працівника, в тому числі на період оголошенню 
карантину, встанов'леного Кабінетом М іністрів України, оплачується з розрахунку 
не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду

%



(окладу) (п. 8.3.3. Галузевої угоди між М іністерством освіти і науки України та ЦК 
Профспілки працівників освіти і науки України на 20J6-2020 роки, ст. 113 КЗпП із 
змінами).

12. Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час 
проходження медичного огляду.

13. Надавати за погодженням з профспілковим комітетом педагогічним та 
науково-педагогічним працівникам щорічну грошову винагороду за сумлінну 
працю, зразкове виконання службових обов’язків відповідно до Положення.

14. Преміювати працівників коледжу відповідно до їх особистого внеску в 
загальні результати роботи відповідно до Положення про преміювання та 
погодженням з профспілковим комітетом в межах коштів на оплату праці

15. Виплачувати працівникам вихідну допомогу при припиненні трудового 
договору:

- з підстав, зазначених у п.6 ст.36, п .п .1^ ,6  ст.40, ст.39 КЗпП України у розмірі не 
менше середнього місячного заробітку;

- у випадку призову або вступу на військову службу, направлення на 
альтернативну (невійськову) службу (п.З ст.36 КЗпП України) у розмірі не менше 
двохмісячного середнього заробітку;

- у випадку, коли працівник вимушений розірвати трудовий договір з причин 
невиконання власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, 
колективного чи трудового договору у розмірі не менше тримісячного середнього 
заробітку).

16. Забезпечити працівникам, які за графіком роботи працюють у нічний час, 
додаткову оплату в розмірі 40 відсотків годинної тарифної ставки за кожну годину 
роботи в нічний час. Нічним вважається час з 22.00 год. до 6.00 год.

17. Працівникові, який виконав місячну норму праці та в якого нарахована 
заробітна плата є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної 
заробітної плати, здійснювати доплату до рівня мінімальної заробітної плати 
одночасно з виплатою заробітної плати.

У разі укладення із працівником трудового договору про роботу на умовах 
неповного робочого часу, а також у разу невиконання працівником у повному обсязі 
місячної (годинної) норми праці, мінімальну заробітну плату виплачувати 
пропорційно до виконаної норми праці.

Під час обчислення розміру заробітної плати працівника для забезпечення її 
мінімального розміру не враховувати доплати за роботу в несприятливих умовах 
праці та підвищенного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, 
премії до свят і ювілейних дат.

18. Встановлювати доплати (за виконання обов’язків тимчасово відсутнього 
працівника, за суміщення професій, розширення зони обслуговування або 
збільшення обсягу виконуваних робіт) та надбавки (за високі досягнення у праці, 
виконання особливо важливої роботи, за складність та напруженість у роботі) 
працівникам за обов’язковим погодженням з профспілковим комітетом.

19. Відповідальному за ведення військового обліку Зстановлюється доплата в 
розмірі 50% посадового окладу відповідно до Постанови КМ У № 921 від 07.12.



2016 р. «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку 
призовників і військовозобов’язаних». 0

20. Відповідно до Постанови КМ У від 23.03.2011 року № 373 «Про встановлення 
н адбавки  п е д а го г іч н и м  п р ац івн и к ам  д о ш к іл ьн и х , п о заш к іл ьн и х , 
загал ьн оосв ітн іх , п роф ес ій н о -техн іч н и х  навчальн и х  заклад ів , вищ их 
навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх 
підпорядкування» із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 88 від 
25.03 .2014 року встановити надбавку в гранічному розмірі 30% посадового окладу 
(ставки заробітної плати) для педагогічних працівників.

21. Виплачувати заробітну плату за час відпустки не пізніше, ніж за три дні до її 
початку при умові наявності коштів. При відсутності необхідних коштів виплату 
відпускних проводити помісячно у дні виплати заробітної плати.

22. За заявами співробітників, по можливості, забезпечувати їх автотранспортом 
для перевезень відповідно до потре§ коледжу з відш кодуванням ними наданих 
транспортних послуг.

23. У випадку смерті працівника коледжу:
- виплачувати сім ’ї померлого допомогу на поховання відповідно до рішення 

комісії в розмірі, який не обкладається податком на доходи фізичних осіб;
- при необхідності та можливості надавати транспорт для супроводжуючих на 

поховання покійного з відшкодуванням наданих транспортних послуг.
24. Працівникам коледжу надавати безкоштовно приміщення для проведення 

урочистостей та траурних подій з відшкодуванням ними комунальних послуг та 
витрат енергоносіїв.

25. У відповідності до ч.З ст. 29 Закону України «Про вищу освіту» адміністрації 
коледжу за погодженням з профспілковим комітетом:

- формувати штатний розпис коледжу;
визначати види та норми часу навчальної й іншої роботи педагогічних та 

науково-педагогічних працівників;
- здійснювати розподіл нормативів чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду 

науково-педагогічного працівника за спеціальностями однієї галузі знань з 
урахуванням результатів наукової діяльності працівників.

26. Підвищення кваліфікації працівників здійснюється за рахунок коштів бюджету 
коледжу, бюджету ліцею, спеціального фонду в межах фінансових можливостей, 
відповідно до чинного законодавства за рішенням вченої (педагогічної) ради 
коледжу.

27. Згідно з чинними умовами оплати праці, що затверджені постановою КМУ 
від 30.08.2002 року № 1298 надано право у межах фонду заробітної плати, при 
наявності коштів, надавати працівникам коледжу матеріальну допомогу на 
оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.

28. За наявності коштів надавати матеріальну допомогу на оздоровлення 
педагогічним та науково-педагогічним працівникам при наданні щорічної 
відпустки, що передбачена ст. 57 Закону України «Про освіту» та постановою КМУ 
від 31.01.2001 року № 7 8  та відповідно до Положення їтро преміювання працівників 
та надання матеріальної допомоги працівникам.
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29. Інформувати трудовий колектив про виконання кошторису (надходжень і 
витрат) бюджету коледжу та зміни у законодавстві про оплату праці.

30. Педагогічним працівникам, які залучені до роботи у таборі під час канікул, що 
не збігаються з його щорічною основною відпусткою, оплата праці проводитиметься 
з розрахунку заробітної плати, встановленої під час тарифікації, що передувала 
початку канікул.

31. З коштів профбюджету виділяти щомісяця 1 % від суми профвнесків для 
винагороди працівників бухгалтерії коледжу, які здійснюють перерахування 
профвнесків працівників коледжу.

П рофспілковий комітет  зобов'язується:

1. Забезпечувати контроль за своєчасним уведенням у дію локальних нормативно- 
правових актів із питань трудових відносин, організації, нормування праці, 
розподілу навчального навантаження тощо.

2. Здійснювати контроль за дотриманням в коледжі законодавства про оплату 
праці.

3. Сприяти в наданні працівникам необхідної консультативної допомоги щодо 
питань з оплати праці.

4. Ініціювати питання про притягнення до відповідальності згідно із 
законодавством осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці та 
даного договору.

5. Надавати працівникам матеріальну допомогу в зв ’язку з важким матеріальним 
становищем, необхідністю лікування тощо за рахунок коштів профспілкового 
бюджету.

Розділ 6. Забезпечення зайнят ост і 

Адміністрація зобов ’язуєт ься:

1. Приймати рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, 
реорганізацію, перепрофілювання коледжу, скорочення чисельності або штату 
працівників лише після попереднього проведення переговорів з профспілковим 
комітетом -  не пізніше як за три місяці до здійснення цих заходів.

2. Надавати бажаючим можливість працювати на умовах неповного робочого часу 
з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (за фактично виконану роботу) 
без будь-яких обмежень трудових прав працівника, із збереженням повної 
тривалості відпустки та всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлених цим 
договором.

3. Не допускати економічно необгрунтованого скорочення класів, груп (підгруп), 
робочих місць.

4. Вживати заходів для створення нових робочих місць за рахунок розширення 
платних послуг, коштів Державної служби зайнятості.

5. Застосовувати для забезпечення продуктивної зайнятості гнучкі режими праці, 
та інші заходи, які сприяють збереженню та розвитку системи робочих місць.



6. Організувати взаємодію з центром зайнятості з питань працевлаштування та 
інформування працівників щодо наявних вакансій на інших підприємствах, 
установах, організаціях.

Профспілковий комітет  зобов’язується:

1. Вести роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту 
вивільнюваних працівників.

2. Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним 
законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення 
на роботі відповідно до статті 42 КЗпП України. '

Сторони домовились ,
- що при скороченні чисельності чи^щ тату працівників переважне право на 

залишення на роботі у випадку однакової продуктивності праці і кваліфікації, крім 
передбачених законодавством, надається також:

- особам перед пенсійного віку;
- працівникам, в сім ’ях яких є особи, що мають статус безробітних тощо;
- особам, які мають дітей-інвалідів;
- працівникам з більшим профспілковим стажем.

Розділ 7. Охорона праці

Адмініст рація зобов \язується:

1. Здійснювати державну політику в галузі охорони праці на принципах 
пріоритету життя і здоров’я працівників, повної відповідальності роботодавців за 
створення належних, безпечних і здорових умов праці.

2. Під час укладання трудового договору інформувати працівника під розписку 
про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих 
виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та 
про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до 
законодавства і колективного договору. .

3. Забезпечити своєчасну розробку і виконання заходів для створення безпечних і 
нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони 
праці.

4. Оганізувати функціонування системи управління охорони праці для чого 
призначає посадову особу, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони 
праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за 
виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання.

5. Створити на робочих місцях, в кожному структурному підрозділі умови праці 
відповідно до нормативно-правових актів і охорони праці, безпечність 
технологічних процесів, машин, механізмів, обладнанню та інших засобів, які 
використовуються в закладі.
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6. Забезпечити відповідно до санітарно-гігієнічних норм температурний, 
повітряний, світловий режими в закладі та належце утримання санітарно-побутових 
приміщень.

7. Для організації забезпечення санітарно-гігієничних заходів в навчальному 
закладі обов'язково використовувати дизенфікуючі засоби відповідно до санітарно- 
гігієнічних норм.

8. Забезпечити відповідно до чинних нормативно-правових актів проведення 
замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлювальних 
пристроїв, періодичні випробування машин і механізмів, аналізи повітря на вміст 
пилу, газів і парів шкідливих речовин, вимірювання освітленості, шуму і вібрації, 
радіаційний контроль, комплексні випробування вентиляційних систем в 
приміщеннях навчального закладу. Результати вимірювань доводити до відома 
працівників коледжу.

9. Організувати розробку і затвердження положень, інструкцій інших актів з 
охорони праці, що діють в межах коледжу та встановлює правила виконання робіт і 
поведінки працівників, студентів і учнів на території коледжу, в приміщеннях, на 
робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, 
забезпечує безкоштовно працівників нормативно-правовими актами та літературою 
з охорони праці.

10. Відображати в посадових інструкціях питання охорони праці та вимагати його 
виконання.

11. Придбати для куточків з охорони праці технічні засоби навчання, засоби 
агітації і пропаганди, плакати, пам'ятки і т.п.

12. 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 менше 0,2 % від фонду оплати праці за попередній рік. 
Кошти фонду використовувати на доведення умов і безпеки праці до нормативних 
вимог, підвищення існуючого рівня охорони праці або на виконання комплексних 
заходів, що забезпечують досягнення встановлених нормативів з охорони праці, на 
придбання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, 
проведення атестації робочих місць за умовами праці на відповідність їх 
нормативно-правовим актам з охорони праці, придбання устаткування та матеріалів 
із метою профілактики профзахворювань і реабілітації потерпілих від нещасних 
випадків, проведення технічної експертизи аварійних приміщень і споруд, а також 
попередження дорожньо-транспортних пригод.

13. Забезпечувати проведення працівникам при прийнятті на роботу і в процесі 
роботи інструктажами та навчанням з питань охорони праці, техніки безпеки. Не 
допускаюти до роботи працівники, у тому числі посадових осіб, які не пройшли 
навчання, інструктаж і перевірку знань із питань охорони праці (стаття 18 Закону 
України «Про охорону праці»).

14. Щ орічно організовувати проведення спеціального навчання та перевірку знань 
відповідних нормативно-правових актів з охорони праді з працівниками, які зайняті 
на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі.
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15. Забезпечувати придбання необхідних засобів і нормативних документів з 
охорони праці, звільняти зі збереженням середнього заробітку громадського 
інспектора із питань охорони праці від роботи на одну годину щотижня для 
перевірки виконання вимог щодо охорони праці та розробки пропозицій для 
усунення виявлених порушень нормативно-правових актів (стаття 42 Закону 
України «Про охорону праці»).

16. Забезпечити належне технічне утримування будівель і споруд виробничого 
обладнання та устаткування, території коледжу, позначення та дотримання 
необхідних габаритів проходів, проїздів, розробку і затвердження плану безпечного 
руху автотранспорту на території закладу.

17. Забезпечити дотримання посадовими особами та працівниками коледжу вимог 
Закону України «Про охорону праці», нормативних актів про охорону праці 
технічної дисципліни, графіків планово-попереджуючих ремонтів, безперебійної 
роботи вентиляції, електромереж та оі&лювальної системи, технологічних процесів, 
санітарно-гігієнічних вимог, вимог протипожежної безпеки та інше.

18. Забезпечити за кошти закладу фінансування та організацію проведення 
попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової 
діяльності) медичних оглядів відповідної категорії працівників та щорічного 
обов’язкового медичного огляду віком до 21 року.

19. Один раз в три роки організовати за участю профспілок проведення навчання і 
перевірку знань з працівниками, діяльність яких пов'язана з організацію безпечного 
ведення робіт чи навчання.

20. Один раз на три роки організовувати в установленому порядку навчання і 
перевірку знань з питань охорони праці директора, заступників директора, 
спеціалістів, які є членами відповідної постійно дію чої комісії з перевірки знань у 
коледжі.

21. Здійснює атестацію робочих місць за умовами праці, де технологічний процес, 
використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами 
шкідливих і небезпечних, виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати 
на стан здоров'я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в 
майбутньому, по результатах якої встановлює пільги і компенсації за роботу в 
несприятливих умовах (доплат, додаткові відпустки).

22. Зберігати за працівником місце роботи і середній заробіток на випадок 
відмови його від дорученої роботи, якщо створилась виробнича ситуація, 
небезпечна для його життя чи здоров'я, або людей, які його оточують, або для 
виробничого середовища чи довкілля. Факт наявності такої ситуації за необхідності 
підтверджується спеціалістами з охорони праці закладу за участю представника 
профспілки, членом якої він є, а також експерта з охорони праці.

23. Зберігати за працівником місце роботи і середній заробіток на час 
призупинення експлуатації, структурного підрозділу, ділянки тощо, органами 
державного нагляду за охороною праці, службою охорони праці закладу, або за 
вимогами представника профспілки з питань охорони jipani.

24. На випадок звільнення працівника за власним бажанням, якщо роботодавець 
не виконує законодавства про охорону праці, не додержується умов колективного
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договору з цих питань, виплатити йому вихідну допомогу в розмірі не менше 
тримісячного заробітку. „

25. У разі неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я 
умов праці повідомити про це відповідний орган державного нагляду за охороною 
праці, профспілкову організацію і працівників, здійснити заходи щодо звернення до 
зазначеного органу з клопотанням про встановлення необхідного строку для 
виконання заходів щодо приведення умов праці на конкретному робочому місці до 
нормативних вимог. Про прийняте інспекцією рішення, в тому числі встановлення 
іншого терміну щодо виконання вимог нормативних актів з охорони праці, 
терміново повідомити про це профспілковий комітет і працівників.

26. При .виникненні нещасного випадку з працівником на виробництві організує 
своєчасне його розслідування, збереження місця роботи (посаду) та середню 
заробітну плату на весь період до відновлення працездатності або до встановлення 
постійної втрати, професійної працездатності.

У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи провести його 
навчання і перекваліфікацію, а також працевлаштування відповідно до медичних 
рекомендацій.

27. Виходячи з економічних можливостей трудового колективу встановлювати 
конкретні розміри одноразової допомоги працівникам, які отримали травми на 
виробництві без втрати професійної працездатності.

26. На роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, 
що пов’язані із забрудненням або тих, що здійснюються в несприятливих 
температурних умовах, працівникам безкоштовно видавати відповідно до норм:

- спеціальний одяг, спеціальне взуття, інші засоби індивідуального захисту, мило 
та миючі засоби.

Не допускати до роботи осіб без використання необхідних засобів захисту.
28. За порушення Закону та нормативно-правових актів з охорони праці 

притягувати винних працівників до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної 
відповідальності, згідно Закону України «Про охорону праці» та іншими актами 
законодавства.

29. У разі передчасного зношення засобів індивідуального захисту не з вини 
працівника, здійснювати заміну їх за рахунок коледжа.

30. Компенсувати працівнику всі витрати у випадку придбання ним самостійно 
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

7.2. Спільні д ії адмініст рації і профспілкового комітету:

1. Розробка колективного договору.
2. Розробка щорічних заходів (комплексних заходів з охорони праці).
3. Проведення оперативного адміністративно-громадського контролю стану умов 

і охорони праці.
4. Розслідування нещасних випадків з працівниками, які трапились на 

виробництві з оформленням актів форми Н-1 і Н-*5 та нещасних випадків 
невиробничого характеру, з оформленням актів НТ.



5. Враховувати як основні показники при підведенні підсумків роботи підрозділі; 
стан охорони праці, культури, рівень виробничого травматизму, виконанні 
працівниками нормативно-правових актів з охорони праці.

6. Проводити огляди-конкурси з питань охорони праці, здійснювати заохоченні 
переможців на зборах трудового колективу.

7.3. О бов’язки профкому:

1. Відповідно до статті 41 Закону України «Про охорону праці» здійсню» 
громадський контроль за виконанням законодавства про^охорону праці, організаці 
безпечних умов праці, належних виробничих і санітарно-побутових умов 
забезпечення окремих працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобамі 
індивідуального та колективного захисту.

2. Обирає на профспілкових зборах громадського інспектора з охорони праці.
3. Забезпечує організацію та витрати на навчання громадського інспектора 

питань охорони праці і матеріальне заохочення для підвищення рівня контролю з; 
виконанням вимог законодавства та нормативно-правових актів з охорони праці 
відповідно до Типового положення про громадського інспектора з охорони прац 
навчання здійснює роботодавець на умовах передбачених колективним договором.

4. Забезпечує громадського інспектора з охорони праці «Положенням пр< 
громадського інспектора з охорони праці», голову комісій «Положенням пр< 
комісію з охорони праці виборчого органу первинної профспілкової організації» т 
іншими нормативно-правовими актами і літературою з охорони праці.

5. Розробляє план роботи профспілкового комітету і громадського інспектор 
(комісії) з охорони праці щодо здійснення громадського контролю за стано> 
виконання законодавства про охорону праці.

6. У разі загрози життю та здоров'ю працівників вимагає від роботодавц 
негайного припинення робіт на робочому місці, в структурному підрозділі або 
коледжі в цілому, на час, необхідний для усунення загрози життю або здоровй 
працівників.

7. Організовує збір пропозицій від трудових колективів, підрозділів, працівників 
питань охорони праці, поліпшення умов праці на робочих місцях для включення ї 
до комплексних заходів з охорони праці такого договору.

8. Бере участь в комісіях по перевірці знань працівників з питань охорони праці, 
проведенні атестацій робочих місць за умов прані, в інших комісіях які розглядают 
питання охорони праці та безпечної життєдіяльності закладу освіти.

9. При необхідності надає допомогу працівникові, який отримав травму н 
виробництві, підготовці матеріалів до суду, щодо відшкодування шкоди заподіяне 
працівникові внаслідок ушкодження здоров'я.

10. Здійснює заохочення громадського інспектора, членів комісії з охорони праї 
грамотами, грошовими преміями тощо.

11. Перевіряє стан виконання керівниками структурних підрозділів, завідуючи 
кабінетами, пропозицій громадського інспектора, комісій з охорони праці і 
здійснює заходи щодо їх виконання.



12. Виносить на розгляд зборів (конференцій) питання про стан умов і охорони 
праці, виконання розділу «Охорона праці» в колективному договорі.

13. Надає безкош товну консультацію працівникам щодо питання охорони праці.
14. Здійснює захист інтересів працівників при травмуванні їх на виробництві, не 

допускає безпідставного обвинувачення потерпілого.
15. Здійснює контроль за виконанням заходів розроблених комісією по 

розслідуванню нещ асних випадків виробничого та невиробничого характеру.

Розділ 8. Соціально-побут ові гарантії, пільги, компенсації 

Адмініст рація зобов ’язуєт ься:

1. Забезпечити право педагогічних та науково-педагогічних працівників на 
безоплатне житло з опаленням та освітленням шляхом своєчасного подання 
відповідних списків до управління праці і соціального захисту населення та 
енергопостачальних організацій.

2. Сприяти педагогічним та науково-педагогічним працівникам у наданні їм 
пільгових кредитів для індивідуального будівництва, у покращенні їх житлово- 
побутових умов.

3. Спільно з органами місцевого самоврядування і державної виконавчої влади 
забезпечити безкоштовне підвезення до місця роботи і назад педагогічних 
працівників (у сільській місцевості).

4. Рішення про передачу в оренду споруд, приміщень та обладнання приймати за 
участю профспілкового комітету, не допускаючи при цьому погіршення умов праці 
та навчання.

5. Забезпечити підготовку та подання документів, необхідних для призначення 
пенсій за вислугу років та за віком.

6. Створити кімнату психологічного розвантаження.
7. Забезпечити працівникам можливість у позаурочний час користуватись 

спортивними та актовими залами, іншими приміщеннями та необхідним інвентарем 
для задоволення своїх духовних потреб.

Профспілковий комітет зобов’язуєт ься:

1. Сприяти членам трудового колективу у відведенні їм земельних ділянок під 
садівництво, городництво, житлове будівництво.

2. Сприяти адміністрації у своєчасному забезпеченні педагогічних та науково- 
педагогічних працівників безкоштовним житлом з опаленням та освітленням.

3. Надавати допомогу у вирішенні побутових проблем пенсіонерам, які стоять на 
обліку в профспілковій організації.

4. Сприяти організації санаторно-курортного лікування та лікування членів 
профспілки та їх сімей.

5. Організовувати проведення «днів здоров’я», виїздір на природу, екскурсій, 
вечорів відпочинку тощо. '
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6. Провести день шанування людей похилого віку з обов’язковим запрошенням 
ветеранів праці. „

7. Здійснювати контроль за наданням працівникам коледжу соціальних пільг та 
гарантій відповідно до чинного законодавства України.

8. Закуповувати новорічні подарунки для членів профспілки, які мають малолітніх 
дітей віком до 14 років (ч. 2 ст. 6 Сімейного кодексу України від 10.01.2002 р. 
№ 2947-ІН).

9. Надавати матеріальну допомогу працівникам в зв ’язку з важким матеріальним 
становищем та важко хворим, виділяючи на ці заходи не менше 35% коштів 
профбюджету.

*
Розділ 9. Гарант ії діяльност і проф спілкової організації

Адмініст рація зобов ’язуєт ься :
і  '

1. Надавати профспілковому комітету всю необхідну інформацію з питань, що 
є предметом цього договору, сприяти реалізації права профспілки щодо захисту 
трудових і соціально-економічних інтересів працівників.

2. Безплатно надавати профспілковому комітету обладнане приміщення, 
засоби зв ’язку, сейф, оргтехніку, канцтовари, при необхідності транспорт для 
забезпечення його діяльності, приміщення для проведення зборів, засідань тощо.

3. Згідно з заявами членів профспілки безоплатно утримувати із заробітної 
плати та перераховувати на рахунок профспілкового комітету членські профспілкові 
внески працівників.

4. Забезпечити звільнення від основної роботи представників профспілкових 
органів для участі у статутних заходах на різних рівнях, а також на час 
короткострокового навчання із збереженням заробітної плати.

5. Поширювати умови преміювання, виплати винагород, а також гарантії, 
компенсації і соціально-побутові пільги, встановлені в колективному договорі, на 
обраних членів профспілкових органів.

6. Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх 
підрозділів і служб для здійснення профкомом наданих йому прав контролю за 
дотриманням чинного трудового законодавства, станом охорони праці і техніки 
безпеки, виконанням колективного договору.

7. Відраховувати первинній профспілковій організації кошти на культурно- 
масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірі 0,3 відсотка фонду оплати праці 
(при умові, що ця норма не призупинена Законом України «Про державний 
бюджет»).

Розд'їл 10. Контроль за виконанням колективного договору

Сторони зобов’язуют ься:

1. Визначити осіб, відповідальних за виконання окремих положень 
колективного договору, та встановити терміни виконання зобов’язань сторін.
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2. Періодично проводити зустрічі керівника та профкому, на яких 
інформувати сторони про хід виконання колективного договору.

3. Двічі на рік (липень, січень-лютий) спільно аналізувати стан виконання 
колективного договору, заслуховувати звіти керівника та голови профспілкового 
комітету про реалізацію взятих зобов’язань на загальних зборах трудового 
колективу.

4. У разі несвоєчасного виконання, невиконання зобов’язань (окремих 
положень) договору проаналізувати причини та вживати невідкладні заходи щодо 
забезпечення їх реалізації.

Ініціювати притягнення до передбаченої чинним законодавством 
відповідальності осіб, винних в невиконанні положень колективного договору.

Керівник зобов’язується: надрукувати, забезпечити реєстрацію та
розмноження цього договору.

Цей договір складено у 3-х примірниках які зберігаються у сторін і мають 
рівну юридичну силу.

Д оговір підписали:

. YvP А їиД трудового колективу:
f/Д У  ПЕРВИННА '  5’А\ Й

Від адміністрації:

Головку первинноЩ  профспілкової В.о. директора Кременчуцького
організації працівників

■ = ™ А н О Г О  КОЛЕДЖУ ІЩ
Кременчуцького педагогічного  
коледжу імені А.С. Макаренка

О.О. Волочай
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ієні А.С. Макаренка
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Д одаток №  1
до К олективного договору  
між адм іністрацією  та 
трудовим колективом

ПРАВИЛА  
внутрішнього трудового розпорядку для працівників  

Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка

1. Загальні положення §
Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі Правила) Кременчуцького 

педагогічного коледжу імені А.С. М акаренка розроблено відповідно до чинного 
законодавства, Положення «Про вищий навчальний заклад» та Статуту 
коледжу. *

Метою Правил є визначення обов’язків та прав педагогічних та інших 
працівників коледжу, передбачених законодавчими нормами, які встановлюють 
внутрішній розпорядок у навчальних закладах.

Правила поширюються на всі підрозділи коледжу.
Правила регулюють трудові відносини між керівництвом і працівниками 

коледжу, сприяють виконанню його основних завдань і функцій, підвищенню 
ефективності і якості роботи, зміцненню трудової і виконавчої дисципліни, 
раціональному використанню робочого часу.

Питання, пов’язані із застосуванням цих Правил, вирішуються керівництвом 
коледжу у межах наданих йому прав, а у випадках, передбачених чинним 
законодавством України, і цими Правилами, а також трудовим колективом 
відповідно до його повноважень.

2. Порядок прийняття та звільнення працівників
Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового 

договору про роботу в коледжі відповідно до Кодексу законів про працю 
України.

Прийняття на роботу до коледжу здійснюється на підставі письмової заяви 
працівника (для всіх категорій працівників), крім науково-педагогічних 
працівників, які наймаються на роботу на контрактній основі відповідно до 
чинного законодавства.

При прийнятті на роботу до коледжу працівник зобов’язаний:
2.1. Подати трудову книжку, оформлену в установленому порядку, а у 

випадку, коли особа поступає на роботу вперше і не має трудової книжки, - 
паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку. 
Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України та інших військ 
пред’являють військовий квиток;

2.2. П ред’явити паспорт.
2.3. Написати заяву про згоду на використання його персональних даних.
2.4. Надати ксерокопію паспорта, ідентифікаційного номера, диплома та 

додатку до нього.



Особи, при прийнятті на роботу, яка потребує спеціальних знань, 
зобов’язані подати відповідні документи про освіту або професійну підготовку 
(диплом, атестат, посвідчення).

Укладення трудового договору оформляється наказом керівника коледжу про 
зарахування працівника на роботу, який оголошується йому під розписку. У 
наказі повинно бути вказано посаду відповідно до штатного розпису, умови 
оплати праці та дату, з якої працівник приступає до виконання службових 
обов'язків.

При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін 
випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому 
доручається, строком до трьох місяців, окрім робітників, яким може 
встановлюватися строк випробування до одного місяця.

До початку роботи працівником керівництво коледжу зобов’язане:
2.1. Ознайомити працівника із Статутом, Правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, Колективним договором1* з умовами праці та про наявність на його 
робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

2.2. Ознайомити працівника з посадовою інструкцією, умовами оплати праці, 
роз'яснити його права та обов'язки.

2.3. Визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для 
роботи засобами.

2.4. Провести інструктаж працівника з охорони праці, виробничої санітарії, 
гігієни праці та протипожежної охорони.

Працівники мають право розірвати трудовий договір, укладений на 
невизначений строк, попередивши про це керівництво коледжу письмово за два 
тижні. При розірванні трудового договору з поважних причин, передбачених 
чинним законодавством, керівництво коледжу звільняє працівника у строк, про 
який він просить.

Строковий трудовий договір розривається на вимогу працівника у разі 
хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню ним роботи за 
трудовим договором, а також у випадку порушення керівництвом коледжу 
законодавства про працю, колективного або трудового договору та з інших 
поважних причин, передбачених чинним законодавством, та умовами, 
передбаченими в контракті.

Розірвання трудового договору з працівником коледжу здійснюється з 
урахуванням вимог Кодексу законів про працю України.

Припинення трудового договору оформляється наказом керівника коледжу, 
який оголошується працівникові під розписку.

Керівництво коледжу у день звільнення видає працівникові трудову книжку і 
проводить з ним відповідні розрахунки. Днем звільнення вважається останній 
день роботи.

3. Основні обов’язки працівників
3.1.Працівники коледжу зобов’язані: %
3.1.1. працювати чесно і сумлінно, додержуватись дисципліни праці, а також 

виконувати функції, які визначені трудовим договором та посадовими 
інструкціями;



3.1.2. постійно вдосконалювати організацію своєї праці, підвищувати 
професійний рівень і ділову кваліфікацію;

3.1.3. виконувати вимоги охорони праці, техніки безпеки та протипожежної 
охорони;

3.1.4. вживати заходів до термінового усунення причин і умов, які 
перешкоджають або утруднюють нормальну роботу, інформувати про це 
відповідне керівництво;

3.1.5. утримувати своє робоче місце у чистоті і порядку, не палити в 
службових приміщеннях;

3.1.6. ефективно використовувати обчислювальну та іншу оргтехніку, 
бережливо ставитись до майна, економити і раціонально витрачати матеріали, 
електроенергію та інші матеріальні ресурси;

3.1.7. уважно ставитись до колег по роботі, сприяти створенню нормального 
психологічного мікроклімату у колективі.

3.2.Педагогічні працівники коледж^ також зобов’язані:
3.2.1. забезпечувати умови для засвоєння студентами, учнями навчальних 

програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвитку здібностей 
студентів, учнів;

3.2.2. особистим прикладом утверджувати повагу до принципів 
загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, 
гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших 
доброчинностей;

3.2.3. виховувати повагу до батьків, жінок, культурно-національних, 
духовних, історичних цінностей України, національної символіки України, 
країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, дбайливе 
ставлення до навколишнього середовища;

3.2.4. готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, взаємоповаги, 
миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 
групами;

3.2.5. додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність студента;
3.2.6. захищати студентів від будь-яких форм фізичного або психічного 

насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків та інших 
шкідливих звичок;

3.2.7. постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і 
загальну культуру.

3.2.8. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю 
спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими 
інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку, 
кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно-кваліфікаційними 
довідниками робіт і професій робітників, положеннями і Правилами 
внутрішнього розпорядку коледжу та умовами трудового договору.

4. Основні права працівників:
4.1. Усі працівники коледжу мають право:
4.1.1. на отримання заробітної плати залежно від посади;



4.1.2. на просування по службі відповідно до чинного законодавства з 
урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх службових 
обов’язків;

4.1.3. на здорові, безпечні та належні умови праці;
4.1.4. на соціальний і правовий захист відповідно до чинного законодавства:
4.1.5. захищати свої законні права й інтереси у порядку, передбаченому 

чинним законодавством.
4.1.6. Крім того, педагогічні працівники мають право на:
- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної 

ініціативи;
- індивідуальну педагогічну діяльність;
- участь у громадському самоврядуванні;

користування подовженою оплачуваною відпусткою згідно із 
законодавством;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, 
форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації 
і перепідготовку.

5. Основні обов’язки керівництва
Керівництво коледжу зобов’язане:
5.1. забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення 

навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для 
ефективної роботи педагогічних та інших працівників коледжу відповідно до 
їхньої спеціальності та кваліфікації;

5.2. правильно організувати працю працівників, закріпити за кожним з них 
робоче місце, створити здорові і безпечні умови праці;

5.3. забезпечувати працівників обчислювальною та іншою оргтехнікою, 
необхідними для роботи матеріалами і приладдям, при необхідності - 
спецодягом;

5.4. створювати умови для зацікавленості працівників у результатах їх 
особистої праці, видавати заробітну плату в установлені строки;

5.5. постійно здійснювати організаторську та виховну роботу, спрямовану на 
зміцнення трудової і виконавчої дисципліни;

5.6. неухильно додержуватись законодавства і правил охорони праці, 
вживати заходів до своєчасного усунення причин і умов, що перешкоджають 
нормальній роботі працівників;

5.7. забезпечувати належні умови для ефективної і високопродуктивної 
праці, систематичного підвищення кваліфікації працівників;

5.8. удосконалювати навчально-виховний процес, упроваджувати в практику 
кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, 
спрямовані на поліпшення роботи коледжу та його підрозділів;

5.9. укладати і розривати угоди, контракти з керівниками структурних 
підрозділів, педагогічними працівниками відповідно до чинного законодавства;

5.10. надавати відпустки всім працівникам коледжу відповідно до графіка 
відпусток та чинного законодавства;

5.11. визначати функціональні обов'язки працівників коледжу;



5.12. уважно ставитися до потреб і запитів працівників, надавати їм в 
установленому порядку матеріальну допомогу.

¥

6. Робочий час і його використання
Тривалість робочого часу працівників коледжу становить 40 годин на 

тиждень з двома вихідними днями: субота та неділя.
6.1. Час початку і закінчення роботи для працівників коледжу, крім 

педагогічних (науково-педагогічних) та інших працівників, посадовими 
інструкціями яких передбачено інший режим роботи, перерви для 
відпочинку і харчування встановлюються такими:

- початок робочого дня: 8.00 год. ,
- закінчення роботи: 16.30 год.
- перерва на обід: 12.30-13.00 год.
6.2. Графік роботи чергових по гуртожитку:
- початок робочого дня: 9.00 год.
- закінчення роботи: 9.00 наступної доби
- перерва на обід та відпочинок: з 19.00 до 21.00 год.
- порядок чергування в змінах по гуртожитку: одна доба робоча, три доби 

вихідний.
6.3. Графік роботи швейцарів:
- початок робочого дня: 8.00 год.
- закінчення роботи: 8.00 наступної доби
- графік прийому їжі: поточний
- порядок чергування в змінах по коледжу: одна доба робоча, три доби 

вихідний.
6.4. Графік роботи сторожів в навчально-оздоровчому комплексі:

. - початок робочого дня: 8.00 год.
- закінчення роботи: 8.00 наступної доби
- перерва на обід та відпочинок: з 14.00 до 16.00 год.
- порядок чергування в змінах в НОК «Ерудит»: одна доба робоча, три доби 

вихідний.
6.5. Графік роботи працівників їдальні Коледжу: 
шеф-кухар, кухарі, підсобні робітники
- початок робочого дня: 6.00 год.
- закінчення роботи: 14.30 год.
- графік прийому їжі: поточний
6.6. Графік роботи працівників їдальні НОК «Ерудит» (дві зміни):
- початок робочого дня: 6.00 год.
- закінчення роботи: 20.00 год.
- перерва на обід та відпочинок: з 15.00 до 16.00 год.
- порядок чергування в змінах: три доби робочі, три доби вихідний.
6.7. Графік роботи операторів газових котелень НОК «Ерудит» в 

опалювальний період:
- початок робочого дня: 8.00 год.
- закінчення роботи: 8.00 наступної доби



- порядок чергування в змінах: одна доба робоча, три доби вихідний (в 
неопалювальний період здійснюється підігрів гарячої води в залежності від 
наповнення закладу дітьми за змінним графіком роботи (графіки складаються 
та затверджуються помісячно).

6.8. Розклад роботи бібліотеки коледжу:
Абонемент: 8.00-16.30 год.
Перерва на обід: 12.30-13.00 год.
Читальна зала: перша зміна 8.00 - 16.30; перерва на обід: 12.30 - 13.00 

друга зміна 9.30 - 18.00; перерва на обід 13.00 - 13.30
6.9. При нарахуванні заробітної плати черговим по гуртожитку, швейцарам, 

сторожам навчально-оздоровчого комплексу ведеться '  сумарний облік 
відпрацьованого часу поквартально.

6.10. Розпорядок роботи педагогічного та науково-педагогічного складу 
визначається розкладом навчальних ранять, консультацій, екзаменів, участю у 
виконанні наукових та науково-методичних розробок, інших видів наукової та 
педагогічної діяльності.

6.11. Напередодні святкових днів тривалість роботи скорочується на одну 
годину.

6.12. Забороняється в робочий час відволікати працівників від їх 
безпосередньої роботи для виконання ними громадських доручень, які не 
пов'язані з діяльністю коледжу, скликати збори, засідання і різного роду наради 
з громадських питань.

6.13. Працівникам коледжу надаються щорічні та додаткові відпустки 
відповідно до чинного законодавства та затвердженого графіка.

На прохання працівника щорічна відпустка може бути поділена на частини 
будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становить не 
менше 14 календарних днів.

За рішенням керівництва коледжу працівники можуть бути за їх згодою 
відкликані з щорічної відпустки у випадках, передбачених законодавством.

Щ орічна відпустка може бути перенесена на іншій період як з ініціативи 
керівництва коледжу так і на вимогу працівника відповідно до чинного 
законодавства.

У разі перенесення щорічної ' відпустки новий термін її надання 
встановлюється за згодою між працівником і керівництвом коледжу.

За сімейними обставинами та з інших причин працівникові може бути надана 
відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між 
працівником і керівництвом, але не більше 15 календарних днів на рік.

Також відпустка без збереження заробітної плати надається в обов’язковому 
порядку певній категорії працівників (ст. 25 Закону України «Про відпустки»),

7. Заохочення за успіхи у роботі
За зразкове виконання трудових обов’язків, сумлінне ставлення до роботи та 

вагомі досягнення в роботі до працівників коледжу застосовуються такі види 
заохочень:

1) оголошення подяки;
2) грошова премія;



3) нагородження цінним подарунком;
4) нагородження Почесною грамотою.
Заохочення оголошуються наказом керівника коледжу, доводяться до відома 

всього колективу і заносяться до трудових книжок працівників відповідно до 
правил їх ведення.

За особливі трудові заслуги працівники можуть бути представлені до 
державних нагород та присвоєння почесних звань.

8. Стягнення за порушення трудової дисципліни
Дисциплінарні стягнення застосовуються до працівників коледжу за 

порушення трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, 
невиконання або неналежне виконання покладених на них трудових обов'язків, 
перевищення повноважень.

За порушення трудової дисципліни до працівника можуть бути застосовані 
такі дисциплінарні стягнення:

- догана;
- звільнення з роботи.
Також до працівника можуть бути застосовані заходи адміністративного 

впливу відповідно до чинного законодавства України.
За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне 

дисциплінарне стягнення.
До застосування дисциплінарного стягнення керівництво коледжу 

зобов’язане запросити від порушника трудової дисципліни письмове 
пояснення. Відмова працівника дати таке пояснення не може бути перешкодою 
для застосування стягнення.

Стягнення оголошується наказом і повідомляється працівникові під 
розписку.

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення 
працівника не було піддано новому дисциплінарному стягненню, то він 
вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до 
того ж виявив себе сумлінним працівником, то стягнення може бути зняте до 
закінчення року.

Протягом строку дисциплінарного стягнення заходи заохочення, передбачені 
цим в коледжі, до працівника не застосовуються.

9. Порядок організації та здійснення навчального процесу
9.1. Навчальні заняття в коледжі проводяться за розкладом у відповідності з 

навчальними планами і програмами, затвердженими у встановленому порядку.
9.2. До початку кожного навчального заняття та на перервах між ними в 

аудиторіях, лабораторіях, навчальних кабінетах і майстернях лаборанти 
готують необхідні для заняття навчальні посібники, установки і т.п.

9.3. Для проведення практичних, семінарських, лабораторних занять кожен 
курс ділиться на групи (підгрупи). Склад студентських груп установлюється 
наказом керівника коледжу.



9.4. Студента кожної академічної групи обирають старост, які 
затверджуються наказом керівника за поданням завідувачів відділень. Старости 
груп перебувають під безпосереднім керівництво^ завідуючих відділеннями та 
класних керівників і забезпечують у своїй групі виконання всіх розпоряджень і 
вказівок.

9.5. У кожній групі ведеться журнал встановленої форми, який зберігається в 
навчальній частині відділення, і щоденно перед початком занять видається 
старості, який відмічає у ньому відсутніх на заняттях.

9.6. У випадку неявки на заняття з поважної причини студент зобов’язаний 
не пізніше, ніж у наступний день довести це до відома завідуючого відділенням 
і у перший день появи в коледжі подати дані про причини пропуску занять. У 
випадку хвороби студент подає завідуючим відділенням довідку встановленого 
зразка лікувального закладу. До студента, що пропускає заняття без поважних 
причин, застосовуються заходи адміністративного впливу.

9.7. Студенти повинні бережливб і акуратно ставитись до навчального 
устаткування, книг, приладів, меблів і т.п. Забороняється без дозволу 
адміністрації виносити за межі коледжу предмети і устаткування із лабораторій, 
навчальних та інших приміщень коледжу.

9.8. За високу успішність, активну участь у наукових дослідженнях, 
художній самодіяльності, спорті та в громадському житті коледжу для 
студентів установлюються такі заходи заохочення:

- подяка;
- нагородження грамотами;
- призначення іменних стипендій;
- преміювання.
9.8.1 За порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього розпорядку 

коледжу та в гуртожитку до студентів може бути застосоване одне з таких 
дисциплінарних стягнень:

- догана;
- виключення з коледжу.
Також до студентів можуть бути застосовані заходи адміністративного 

впливу.
Виключення з коледжу неповнолітніх студентів здійснюється за згодою 

комісії у справах неповнолітніх.

В.о. директора Кременчуцького педагогічного 
коледжу імені А.С. Макаренка

КРАЇНІ

//£ /  П Е РВИ ННА " у # .
Голова профспілкового комітету

.  їїЛ т Ж Ш І З А Ц І Я  П РАЦІ 17
працівників коледжу

Ц Щ  п е д а г о г і ч н о г о  к о л е д ж у  т Д
\ $ \  ІМЕНІ А.С.МАК іГ

І.В.Гальченко

О.О.Волочай



Д одаток № 2
до К олективного договору  
між адм іністрацією  та 
трудовим колективом

П ерелік
професій і посад, на яких мож е заст осовуват ися  

ненорм ованийробочий день

Відповідно до Закону У країни «Про відпустки» та Н аказу №  7 М іністерства праці та 
соціальної політики У країни визначити посади, на які застосовується ненормований робочий 
день за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у роботі, 
необхідність періодичного виконання службових завдань понад встановлену тривалість 
робочого часу:

- водій автотранспортного засобу коледжу;
- завідувач господарством;
- підсобний робітник коледжу;
- підсобний робітник ліцей «Політ» в с. Потоки;
- інспектор з кадрів;
- мийник посуду ліцею  «Політ» в с. Потоки;
- оф іціант ліцею  «Політ» в с. Потоки;
- ш еф-кухар коледжу;
- ш еф-кухар ліцею  «Політ» в с. Потоки;
- комірник;

- головний бухгалтер;
- заступник головного бухгалтера;
- юрисконсульт;
- інженер з охорони праці;
- помічник директора з кадрової роботи;
- економіст;
- бухгалтер;
- завідую ча бібліотекою ;
- бібліотекар;
- секретар-друкарка;
- інж енер-технолог коледжу;
- інж енер-технолог ліцею  «Політ» в с. Потоки;
- інженер з ком п’ю терних систем;
- сестра медична;
- фельдшер:
- сестра м едична з дієтичного харчування; .
- заступник директора з АГЧ;
- помічник директора з АГЧ;
- методист;
- завідувач гуртож итку;
- вихователі гуртож итку коледжу.

В.о. директора Кременчуцького педагогічного 
коледжу імені А.С. Макаренка

Голова профспілкового комітету
працівників коледжу

ІМ ЕНІ А .С .М А КА РЕН КА
Ідентифікаційний



Д одаток №  З
до К олективного договору  
між адм іністрацією  та 
трудовим колективом

Про встановлення додат кових відпусток окремим категоріям працівників
коледж у з ненормованим робочим днем

Відповідно до Закону У країни «Про відпустки» №  504/96-ВР від 15 листопада 1996 р. 
ст. 8 Наказу М іністерства праці та  соціальної політики У країни №  7 від 10 жовтня 1997р., та 
Постанови Кабінету М іністрів У країни №  1290 від 17 листопада 1997 p., на яких може 
застосовуватися ненормований робочий день, затвердж еного Колективним договором 
Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. М акаренка встановити додаткову 
відпустку наступним категоріям  працівників:
1. В розмірі 4 календарних дні:

- водій автотранспортного засобу коледжу;
- завідувач господарством;
- підсобний робітник коледжу;
- підсобний робітник ліцей «Політ» в с. Потоки;
- інспектор з кадрів; *
- мийник посуду ліцею  «Політ» в с. Потоки;
- оф іціант ліцею  «Політ» в с. Потоки.

2. В розмірі 5 календарних днів:
- ш еф-кухар коледжу;
- ш еф-кухар ліцею  «Політ» в с. Потоки;
- комірник.

3. В розмірі 7 календарних днів:
- головний бухгалтер;
- заступник головного бухгалтера;
- юрисконсульт;
- інженер з охорони праці;
- помічник директора з кадрової роботи;
- економіст;
- бухгалтер;
- завідую ча бібліотекою ;
- бібліотекар;
- секретар-друкарка;
- інж енер-технолог коледжу;
- інж енер-технолог ліцею  «Політ» в с. Потоки;
- інженер з ком п’ю терних систем;
- сестра медична;
- фельдшер;
- сестра м едична з дієтичного харчування;
- заступник директора з АГЧ;
- помічник директора з АГЧ;
- методист;
- завідувач гуртож итку;
- вихователі гуртож итку коледжу.

В.о. директора Кременчуцького педагогічного 
коледжу імені А.С. Макаренка

ГоАова профспілкового комітету
Ji чж иш дія п р а ц і в н и к і в  A J працівників коледжу

* \  ПЕДАГОГІЧНОГО К О ЛЕД Ж У  ІС-ІІ 
І\*Л ІМЕНІ А.С. М А КАРЕНКА •£,-/



Д одаток JY<*4
до К олективного договору  
між адміністрацією  та 
трудовим колективом

П ерелік
професій і посад працівників коледж у з ш кідливіш ії, 

важ кими ум овам и праці та особливіш  характ ером праці

Відповідно до П останови К абінету М іністрів У країни №  1290 від 17 листопада 1997 р. «Про 
затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких 
дає право на щ орічні додаткові відпустки за роботу із ш кідливими і важкими умовами праці та за 
особливий характер праці»; П останови Кабінету М іністрів У країни Про порядок проведення 
атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого Колективним договором 
Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. М акаренка встановити додаткову відпустку 
таким категоріям працівників:

- ш еф-кухар коледжу;
- кухар коледжу;
- ш еф-кухар ліцею  «Політ» в с. Потоки;
- кухар ліцею  «Політ» в с. Потоки;
- підсобний робітник коледжу;
- підсобний робітник ліцею  «Політ» в с. Потоки

Шкідливі та важкі умови праці Особливий характер праці
Назва 

професії, посади
Кількість

днів
Назва 

професії, посади
Кількість

днів
Шеф-кухар коледжу - Прибиральник службових 

приміщень
4

Кухар коледжу 4 Оператор ЕОМ ліцею  «Політ» 
в с. Потоки
(працю є за ком п’ютером)

4

Шеф-кухар ліцею «Політ» в с. Потоки - Лаборант
(працю є за ком п’ю тером)

4

Кухар ліцею «Політ» в с. Потоки . 4 Архіваріус
(працю є за ком п’ю тером)

. 4

Підсобний робітник коледжу “ А дм іністратор бази даних 
(працю є за ком п’ю тером)

4

Підсобний робітник ліцею «Політ» 
в с. Потоки

-

1

В.о. директора Кременчуцького педагогічного 
коледжу імені А.С. Макаренка

/ у с ■



Д одаток №  5
до К олективного договору  
мі& адміністрацією  
та трудовим колективом

П ЕРЕЛ ІК
видів та м інім альних розмірів доплат і надбавок до тариф них ставок, окладів і 

посадових окладів, підвищ ень ставок заробітних плат і посадових окладів, 
додаткової оплати праці працівників коледж у

№
п\п

Н айм енування доплат і надбавок Розміри доплат і надбавок

Надбавки:
1. За високі досягнення у праці до 50%  посадового окладу
2. За виконання особливо важливої роботи 

на строк її виконання
до 50%  посадового окладу

3. За складність і напруж еність в роботі до 50%  посадового окладу
Граничний розм ір надбавок, зазначених в п .1-3 для одного працівника не повинен 
перевищ увати 50%  посадового окладу.

4. За почесні звання України, СРСР, 
сою зних республік СРСР "народний"

40%  посадового окладу

5. За почесні звання У країни, СРСР, 
сою зних республік СРСР "заслужений"

20%  посадового окладу

6. За спортивні звання "заслужений 
тренер", "заслужений майстер спорту"

20 % посадового окладу

7. За спортивні звання 
"майстер спорту"

10 %  посадового окладу

8. За класність водіям автотранспортних засобів:
II класу - 10 % установленої тариф ної ставки 

за відпрацьований час
І класу - 25 % установленої тариф ної ставки 

за відпрацьований час.
9. За особливі умови праці бібліотекарям 50%  посадового окладу

10. 3 метою  підвищ ення престижності праці 
педагогічних працівників (відповідно до 
переліку посад педагогічних працівників)

до 30%  посадового окладу

Доплати:
1. За виконання обов'язків тимчасово 

відсутніх працівників
до 50%  посадового окладу

2. За суміщ ення професій (посад) до 50%  посадового окладу
3. За розш ирення зони обслуговування або 

збільш ення обсягу виконуваних робіт
до 50%  посадового окладу

Д оплати, зазначені в п.1-3, не встановлю ю ться директору коледжу, його заступникам, 
керівникам структурних підрозділів.

4. За роботу в нічний час, за кожну годину 
роботи з 10 години вечора до 6 години 
ранку

40 відсотків годинної тарифної 
ставки (посадового окладу)

5. За ненормований робочий день у розмірі 25 % тариф ної ставки за 
: відпрацьований час.

6. За вислугу років - науково-педагогічним 
та педагогічним працівникам, залеж но від

понад 3 роки - 10%, понад 10 років - 
20% , понад 20 років - 30%



стажу педагогічної роботи посадового окладу.
7. За вчене звання проф есора до 33%  посадового окладу (ставки 

заробітної плати)
8. За вчене звання доцента до 25%  посадового окладу (ставки 

заробітної плати)
9. За науковий ступінь доктора наук до 25%  посадового окладу (ставки 

заробітної плати)
10. За науковий ступінь кандидата наук, 

доктора ф ілософії
до 15% посадового окладу (ставки 
заробітної плати)

11. За вислугу років бібліотекарям  коледжу та 
ліцею , медичним працівникам

понад 3 роки - 10%, понад 10 років - 
20% , понад 20 років - 30% 
посадового окладу.

12. За прож ивання учнів та студентів в 
гуртож итку директору коледжу

10%
t

П ідвищ ення ставок заробітної плати та посадових окладів:
1. За звання «Старш ий вчитель» на 10% посадового окладу
2. За звання «Вчитель-методист^>, - 

«Викладач-методист»
на 15% посадового окладу

3. П едагогічним працівникам коледжу, ліцею на 10% посадового окладу
Д одаткова оплата праці

1. За класне керівництво в групах ліцею 25%  посадового окладу
2. За класне керівництво в групах коледжу 20%  посадового окладу
3. За перевірку зош итів вчителям ліцею  та 

викладачам коледжу
20%  посадового окладу - за перевірку 
письм ових робіт з мов та літератури; 
15% посадового окладу 
математики; 10% посадового окладу 
- з інозем ної мови.

4. За керівництво предметними, цикловими, 
м етодичним и комісіями

15 % посадового окладу

5. За завідування кабінетами 10% посадового окладу
6. За завідування зразковими кабінетами 13% посадового окладу
7. За завідування спортивними залами 10% посадового окладу
8. За систематичну роботу понад 

встановлену тривалість робочого часу (за 
цілодобове перебування працівників 
ДЗО В)

15 % посадового окладу

В.о. директора Кременчуцького педагогічного 
коледжу імені А.С. Макаренка

Голова профспілкового комітету
працівників коледжу

ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕД Ж У У  !
'  ІМ ЕН! А.С. М А КАРЕНКА /

І.В.Гальченко

О.О.Волочай



Д одаток №  6
до К олективного договору  
між адміністрацією  
та трудовим колективом

ПОЛОЖ ЕННЯ  
про порядок надання щорічної грошової винагороди 

педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання
службових обов’язків

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», 
керуючись Порядком надання щ орічної грош ової винагороди педагогічним 
працівникам закладів освіти державної та комунальної форми власності за сумлінну 
працю, зразкове виконання службових обов’язків, затвердженого Постановою 
Кабінету М іністрів від 5 червня 2000 року jSTn 898.

2. Цим Положенням встановлюється система матеріального заохочення 
працівників коледжу з метою посилення ефективності та результативності їх 
роботи.

3. Щ орічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і 
зразкове виконання службових обов’язків надається відповідно до ч. 9 ст. 57 Закону 
України «Про освіту», Порядку надання щорічної грош ової винагороди 
педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми 
власності за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків, 
затвердженого Постановою КМ У від 05.06.2000 № 898 та цього Положення.

4.Щ орічна грошова винагорода педагогічним працівникам коледжу надається за:
- сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, виконання правил 

внутрішнього розпорядку
- прояв творчої ініціативи, впровадження нового педагогічного досвіду;
- досягнення успіхів у навчанні та вихованні дітей;
- збереження та використання учбово-матеріальної бази та технічних засобів 

навчання, оформлення кабінетів та майстерень;
- проведення відкритих уроків, позакласних заходів, роботу з батьками учнів та 

студентів;
- додержання вимог з охорони праці та техніки безпеки, санітарно-гігієнічного 

режиму;
- відсутність поруш ень виконавчої і трудової дисципліни.
4. При нарахуванні премії враховується навантаження за минулий навчальний рік 

(станом на 1 вересня минулого року);
5. Нарахування премії проводиться в таких розмірах:
5.1. в розмірі до посадового окладу:
викладачам, які мали навантаження в розмір однієї ставки і більше;
5.2. в розмірі, до відповідного розміру ставки від навантаження: працівникам, 

у кого навантаження менше ставки;
5.3. в розмірі до 20% посадового окладу: .
- працівникам, які знаходяться в декретній відпустці;
- працівникам, які працюють в коледжу до 6 місяців.



6. Винагорода виплачується до Дня коледжу.
7. Винагорода видається:
- працівникам коледжу - на підставі наказу директорі коледжу за погодженням з 

профспілковим комітетом;
- директору за погодженням Департаменту освіти і науки Полтавської о б л а с н о ї  

державної адміністрації.

В.о. директора Кременчуцького педагогічного 
колетж у імені А.С. М акапенка І.В.Гальченко

О.О.Волочан



Д одаток № 7
до К олективного договору  
між адміністрацією  
та трудовим колективом

ПОЛОЖ ЕННЯ  
про преміювання працівників  

та надання матеріальної допомоги працівникам  
Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка

1. ВСТУП
t

1.1. Положення про преміювання розроблено відповідно до діючого 
законодавства з метою:

- матеріального заохочення працівників коледжу за відповідальність, ініціативу,
творчість, багаторічну плідну працю та високі досягнення в роботі;
- диференціації міжпосадових співвідношень посадових окладів працівників.
1.2. Дане Положення визначає порядок преміювання педагогічних працівників, 

фахівців та робітників за підсумками роботи помісячно, за навчальний рік, 
навчальний семестр чи квартал і передбачає залежність матеріального 
стимулювання й оплати праці працівників коледжу від кінцевих результатів, якості 
й ефективності праці, активну участь у громадському житті коледжу.

1.3. Різновиди премій:
- за результатами роботи;
- за розробку, впровадження та опанування новітніми технологіями в роботі;
- за виконання особливо важливої роботи;
- в зв ’язку з отриманням державних нагород, присвоєнням почесних звань;
- за багаторічну сумлінну працю, до професійних свят, святкових та ювілейних
дат, а саме: 60 років, 65 років; 70 років.
- диференціація міжпосадових співвідношень посадових окладів працівників.

2. КРИТЕРІЇ ПРЕМ ІЮ ВАННЯ

2.1. Головним критерієм оцінки праці персоналу, згідно з штатними  
розписами, віднесеного до оплати праці педагогічних працівників при 
преміюванні є:

- активна навчально-методична і наукова діяльність, результативність навчально- 
виховного процесу; здійснення індивідуального підходу до студентів, організація 
позааудиторної роботи; виховання у студентів пізнавальної активності, формування 
навичок застосовувати на практиці отримані знання;

- застосовування нетрадиційних і ефективних методів виконання навчання;
- керування роботою студентів, які стали призерами обласних, всеукраїнських та 

міжнародних студентських олімпіад, конкурсів, турнірів;
- використання і пропаганда передового досвіду ведення навчального процесу;
- рівень якості читання лекцій;



- рівень і якість розроблених методичних посібників (новизна матеріалу, 
використання активних методів навчання, формування технічної творчості 
студентів);

- вагомі внески у роботу по оснащенню і^бінетів, аудиторій, лабораторій 
технічними засобами навчання, навчальними посібниками та наочністю, 
естетичному їх оформленню;

- рівень комп’ю теризації навчального процесу по предмету і в цілому по циклу;
- показник виконання навчального навантаження;
- підготовка фахівців на основі використання науково-технічного прогресу і 

залучення студентів до участі в науково-дослідних роботах;
- проведення олімпіад, конференцій, конкурсів студентської творчості;
- підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності, впровадження 

результатів підвищення кваліфікації в навчально-методичну роботу і наукові 
дослідження;

- додаткова робота зі студентами;
- рейтингова оцінка діяльності, документів, особиста оцінка викладачів.
2.2. Показники преміювання оцінки праці персоналу, згідно з штатними  

розписами, віднесеного до оплати праці фахівців:
- якісне виконання посадових обов’язків;
- виконання встановлених планових показників;
- підвищення своєї кваліфікації, здатність виконувати дві і більше суміжних 

спеціальностей (обов’язків);
- забезпечення збереження і цілості майна, устаткування, приладів;
- освоєння і використання в роботі комп’ютерної техніки;
- дотримання трудового розпорядку;
- якісна організація бухгалтерського обліку, своєчасне складання кошторисної 

документації, періодичної фінансової і статистичної звітності, впровадження 
передових форм і методів обліку та контролю;

- забезпечення в коледжі використання нормативно-правових актів та інших 
документів згідно чинного законодавства;

- правове та організаційне супроводження, укладання та виконання договірних 
зобов’язань;

- своєчасність оформлення необхідних документів, що впливають на умови 
виконання посадових обов’язків;

- посилення персональної відповідальності за виконання вимог законодавчих і 
нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, які 
сприяють запобіганню нещасних випадків та професійних захворювань;

- бережливе ставлення до загальнодержавної власності, економія всіх видів 
ресурсів (трудових, фінансових, матеріальних);

- активна участь у створенні належних умов для праці, побуту, відпочинку, 
фізичного розвитку і медичного обслуговування працівників та студентів.

2.3. Головним критерієм оцінки праці персоналу, згідно з штатними 
розписами, віднесеного до оплати праці робітників є:

- своєчасне, чітке і сумлінне виконання своїх обов’язків;
- уміла організація роботи підлеглих;
- утримання в належному експлуатаційному стані закріплених за працівником 

приміщень, споруд, обладнання, інвентаря, територій коледжу;



- дотримання трудової дисципліни;
- бережливе ставлення до загальнодержавної власності, економія всіх видів 

ресурсів (трудових, фінансових, матеріальних);
- матеріально-технічне забезпечення господарської діяльності і побуту;
- дотримання правил і норм з техніки безпеки, правил внутрішнього розпорядку 

та дисципліни праці.

3. РОЗМІР ПРЕМ ІЮ ВАННЯ

3.1. Розмір премії працівників встановлюється в межах фонду заробітної плати.

4. ПОРЯДОК ПРЕМ ІЮ ВАННЯ
t

4.1. Підставою для виплати премії є результати роботи циклових комісій, 
відділень, кафедр, інших підрозділів, підсумки проведених оглядів-конкурсів, 
досягнення колективів і окремих працівників.

4.2. Преміювання здійснюється: *
- наказом керівника на підставі подання керівників підрозділів, як за окремі види 

робіт, так і за навчальний рік чи семестр за погодженням із профспілковим 
комітетом працівників;

- преміювання керівника коледжу здійснюється за погодженням директора 
Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.

4.3. До преміювання рекомендуються працівники, що показали високі і конкретні 
досягнення в праці.

4.4. Працівники, які здійснили грубі порушення трудової дисципліни, чинного 
трудового законодавства, правил техніки безпеки та охорони праці і мають 
дисциплінарні стягнення, а також недобросовісно ставляться до виконання своїх 
функціональних обов’язків, позбавляються премії повністю. За інші порушення 
вони можуть позбавлятися премії частково. Позбавлення премії повністю або 
частково проводиться тільки за той період, в якому мало місце упущення в роботі.

4.5. Премія не виплачується працівникам за час тимчасової непрацездатності, 
відпусток за власний рахунок, навчальних відпусток.

4.6. Нарахування і виплата премій проводиться бухгалтерією на підставі 
відповідних наказів.

4.8. Джерелом преміювання є:
- кошти, що надходять за надання платних послуг коледжем та ліцеєм на 

спеціальні рахунки;
- кошти загального фонду, передбачені кошторисом та кошти від економії фонду 

заробітної плати.
4.9. Норми, що не визначені в даному Положенні, регулюються на підставі 

чинного законодавства України.

5.КРИТЕРІЇ НАДАННЯ М АТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМ ОГИ

5.1. М атеріальна допомога працівникам коледжу надається:
- на оздоровлення педагогічних працівників;



- на оздоровлення адміністративно-господарського, навчально-допоміжного, 
обслуговуючого персоналу;

- у разу смерті працівника;
- у разі смерті членів с ім ’ї працівника (чоловіка, дружини, дітей, батька чи

6.1. М атеріальна допомога надається за наказом директора за погодженням з 
профспілковим комітетом на підставі:

- заяви працівника для отримання матеріальної допомоги на оздоровлення;
- заяви працівника або іншої особи для отримання матеріальної допомоги у разі 

смерті працівника або його родичів та доданої до неї копії свідоцтва про смерть.
6.2. М атеріальна допомога керівнику коледжу здійснюється за погодженням 

директора Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної 
адміністрації

6.3.М атеріальна допомога надається за основним місцем роботи.
6.4. Якщо за заявою працівника відпустку поділено на частини, то допомога на 

оздоровлення виплачується працівникові один раз на рік у випадку надання будь- 
якої частини щорічної відпустки.

7.1. Матеріальна допомога надається у розмірах:
- на оздоровлення педагогічним працівникам у розмірі місячного посадового 

окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки. М атеріальна 
допомога гарантована державою згідно Закону України «Про вищу освіту», і 
виплачується за рахунок фонду заробітної плати в межах затвердженого кошторису 
доходів і видатків;

- на оздоровлення працівників з числа адміністративно-господарського, 
навчально-допоміжного, обслуговуючого персоналу у розмірі місячного посадового 
окладу при наданні щ орічної відпустки за рахунок коштів передбачених 
кошторисом або за рахунок економії фонду заробітної плати в межах затвердженого 
кошторису доходів і видатків;

- у разу смерті працівника -  особі, яка взяла на себе організацію похорону -  у 
розмірі трьох прожиткових мінімумів;

- у разі смерті членів сім ’ї працівника (чоловіка, дружини, дітей, батька чи матері) 
у розмірі двох прожиткових мінімумів.3 с-МфУ-- ' ? '- \'Ч’Ф-' ■д *//• -У/ г-- •—̂"=31 \\
В.о. директора Кременчуцького педагогічного

матері).

6. П ОРЯДОК НАДАНЯ М АТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМ ОГИ

7. РОЗМ ІРИ М АТЕРІАЛЬНОЇ Д О ПО М ОГИ

коледжу імені А.С. Макапенка І.В.Гальченко

/  О.О.Волочан



Д одаток №  8
до К олективного договору  
між адміністрацією  
та трудовим  колективом

П ОЛОЖ ЕННЯ  
про використання профспілковою організацією

бюджетних коштів, відрахованих на культурно-масову, фізкультурну і
оздоровчу роботу

1. Загальні положення.
Відповідно до статті 44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності” та Статуту профспілки працівників освіти і науки України 
профспілкова організація має право витрачати кошти профспілкового бюджету 
на культурно-масову, фізкультурно-спортивну та оздоровчу роботу.

Асигнування на культурно-масову, фізкультурно-спортивну та оздоровчу 
роботу складаються від коштів, що надходять на рахунок профспілкової 
організації від роботодавців згідно з Законом України № 1045 -  XIV, Статуту 
профспілки працівників освіти і науки України, Законом України № 1096 -  IV 
і Законом України № 334 “Про оподаткування прибутку підприємства” (далі 
кошти профспілкового бюджету), передбачених колективним договором та 
договором на відрахування коштів роботодавцем профспілковій організації.

Розмір асигнувань на культурно-масову, фізкультурно-спортивну та 
оздоровчу роботу передбачено колективним договором та договором між 
роботодавцем і профспілковою організацією в розмірі 0,5 % від фонду оплати 
праці і використовується виходячи із плану роботи та кошторису 
профспілкової організацій.

Профспілкова організація може кооперувати кошти на культурно-масову, 
фізкультурно-спортивну та оздоровчу роботу.

Витрати на культурно-масову, фізкультурно-спортивну та оздоровчу роботу 
проводяться безготівковою і готівковими формами оплати за рішенням 
комісії, до складу якої входять представники профкому та адміністрації, що 
оформлюється протоколом.

2. Видатки на культурно-масову роботу.
Профспілкова організація за рахунок коштів профспілкового бюджету, 

відрахованих роботодавцем може:
відш кодувати витрати профспілковому активу на участь у зборах, 

пленумах, семінарах, конференціях;
проводити видатки на закупівлю квитків на колективне відвідування 

музеїв, виставок, органного залу, театрів, кінотеатрів, цирку, планетаріїв, 
стадіонів;

купувати абонёменти музикально-літературних, тематичних лекторіїв та 
інших заходів;



проводити передплату журналів, газет* для організації дозвілля членів 
профспілки;

придбати художньо-публіцистичну літературу для бібліотек, таборів 
відпочинку і організації дозвілля членів профспілки;

проводити витрати на проведення свята новорічної ялинки для членів 
профспілки, їх дітей та членів їх сімей, та закупівлі новорічних подарунків для 
членів профспілки та їх дітей, ветеранів профспілкового руху та праці 
працівників галузі;

оплачувати часткову або повну вартість путівок на міські і заміські 
екскурсії, маршрути вихідного дня для членів профспілки, їх дітей, чоловіка, 
жінки, ветеранів війни і праці галузі;

оплачувати концерти, вистави, кіносеанси для робітників і службовців 
організації, які проводяться післй урочистих засідань присвячених пам'ятним 
датам, професіональним святам і святам, які відзначаються згідно Закону 
України;

оплачувати лекції, доповіді, консультації на різні теми, лекції-концерти і 
інші форми лекційної роботи;

здійснювати закупівлю наочної агітації і таблиць, плакатів, календарів, 
лозунгів, слайдів, дискет;

здійснювати виготовлення друкованої продукції для потреб 
профспілкової організації;

оплачувати виступи профспілкових працівників і активістів на 
телебаченні і радіо;

оплачувати придбання носіїв інформації;
закупівлю квітів, сувенірів, призів для проведення тематичних вечорів, 

свят, засідань, нарад, семінарів;
здійснювати закупівлю корзин, квітів, вінків для покладання до 

меморіалів, пам ’ятників та інше;
здійснювати закупівлю солодощів, напоїв та інше для проведення 

тематичних вечорів, вогників, фуршетів;
здійснювати відшкодування витрат на підготовку профспілкових кадрів 

та профспілкового активу (навчання, харчування, проживання, проїзд); 
здійснювати витрати на відвідування хворих;
здійснювати закупівлю пам ’ятних подарунків членам профспілки, 

ветеранам праці і війни, учасникам художньої самодіяльності, переможцям 
змагань;

здійснювати закупівлю пам ’ятних подарунків в зв ’язку з ювілеями 
організацій і учбових закладів;

відшкодовувати оплату харчування, проїзду учасників заходів, зборів, 
нарад, пленумів, конференцій;

оплачувати оренду автотранспорту для обслуговування заходів; 
оплачувати туристичні поїздки;



здійснювати оплату журі, художникам,кінооператорам, акомпаніаторам, 
друкаркам, стенографісткам, керівникам гуртків за оформлення і організацію 
заходів;

оплачувати послуги акторів для організації Новорічних свят для членів 
профспілки і їх дітей;

здійснювати оплату поздоровлень, вітань членів профспілки, ветеранів 
війни та праці через періодичні видання, радіо, телебачення; 

здійснювати оплату некрологів;
здійснювати купівлю культінвентаря (музичні інструменти, радіо

телевізійну апаратуру, фотокамери, відеокамери, костюми для учасників 
художньої самодіяльності, КВН, конкурсів красоти та інші, а також книги для 
бібліотек);

здійснювати закупівлю канцелярських товарів для оформлення плакатів, 
об'яв, запрошень.

3. Видатки на фізкультурно-спортивну роботу.
Профспілкова організація за рахунок коштів, відрахованих роботодавцем 

може здійснювати витрати на:
організацію спортивно-масових заходів для членів профспілки та їх

сімей;
оплату проїзду учасників і спортивних суддів до місця проведення 

спортивних заходів і назад;
оплату транспортних засобів для обслуговування спортивних заходів; 
оплату добових учасникам спортивних заходів;
забезпечення учасників спортивних заходів житловим приміщенням; 
відшкодовувати витрати на оренду спортивних споруд, залів, 

майданчиків та спортивного інвентарю;
підготовку спортивної бази відповідним устаткуванням, приладдям, 

інвентарем;
забезпечення учасників безкоштовним харчуванням при проведенні 

спортивних заходів;
оплату праці суддів, лікарів, молодшого медичного персоналу, 

обслуговуючому персоналу (робочий, бухгалтер, друкарка та тощо);
придбання пам ’ятних подарунків, медалей, жетонів, грамот, кубків для 

нагородження команд, переможців і призерів змагань;
виготовлення друкованої продукції для забезпечення спортивних 

заходів;
придбання спортивного інвентарю, матеріально-технічних засобів, 

спортивної форми та тощо.

4. Видатки на оздоровчу роботу7.
Профспілкова організація за рахунок коштів, відрахованих роботодавцем, 

може здійснювати:



закупівлю путівок на оздоровлення членів профспілки та їх дітей до 18 
років на базах відпочинку, в пансіонатах, санаторіях. Путівки, придбані за 
рахунок профспілкового бюджету видаються з оплатою, згідно рішення 
профспілкової організації;

закупівлю путівок на оздоровлення дітей членів профспілки в міські та 
заміські оздоровчі табори, з оплатою члену профспілки, згідно рішення 
профспілкової організації;

часткову оплату вартості путівок для дітей членів профспілки в заміські 
табори відпочинку;

- • оплату путівок студентській молоді в канікулярний йеріод.

5. Прикінцеві положення.
При оформленні фінансових документів профспілкова організація повинна 

використовувати формулювання, передбачені п.4.3.5 Закону України “Про 
податок з доходів фізичних осіб” , тобто “здійснення виплат” або “Здійснення 
відш кодувань” .

Крім того, враховуючи вимоги чинних нормативно-правових актів, які 
регламентують бюджетний процес, розпорядник бюджетних коштів та 
профспілкова організація регламентують процедуру звітування щодо 
цільового використання бюджетних коштів, відрахованих профспілковій 
організації.

Облік доходів і витрат на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу 
роботу здійснюється первинною профспілковою організацією відповідно до 
Інструкції про застосування плану розрахунків бухгалтерського обліку в 
первинних профспілкових організаціях, затвердженої постановою Президії 
Ради ФПУ від 28.09.2000р. № П-29-3 «Про особливості методики
впровадження бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях», із 
подальшими змінами і доповненнями.

Облік та узагальнення інформації про наявність та рух коштів, отриманих 
для здійснення культурно-масової, фізкультурної та оздоровчої роботи 
відповідно до кошторису первинної профспілкової організації, ведеться на 
рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження».

Бухгалтерські операції підтверджуються первинними документами, які 
складаються з дотриманням вимог Положення про документальне 
забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом 
М іністерства фінансів України від 24 травня 1995 року №88.

6. Контроль за надходженням і витрачанням коштів на культурно- 
масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.

Контроль за надходженням і витрачанням коштів на потреби культурно- 
масової, фізкультурної та оздоровчої роботи здійснюю ть контрольно-ревізійні 
органи, обрані відповідно до статутів профспілкових організацій.



Виборний орган профспілкової організації, керуючись статтею 20 Закону 
України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», зобов»язаний 
здійснювати контроль за своєчасними і в повному обсязі відрахування з боку 
роботодавця коштів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в 
терміни і в розмірах, передбачених колективним договором та угодою.

Наприкінці кожного звітного року профспілковий комітет спільно з 
представником роботодавця проводить звірку надходження коштів на 
культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, що передбачені 
колективним договором на поточний рік. За підсумками перевірки складається 
акт звіряння розрахунків. У разі недоотримання коштів на зазначені цілі 
вказана сума враховується у наступному році.

У разі порушення роботодавцем строків перерахування коштів на 
культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу профком направляє 
роботодавцю подання про усунення порушень умов колективного договору та 
угоди, яке має бути розглянуте в тижневий термін.

І.В.Гальченко

О.О.Волочай



Д одаток  №  9
до К олективного договору  
між адміністрацією  
та трудовим  колективом

КОМ ПЛЕКСНІ ЗАХОДИ  
з охорони праці, щодо досягнення встановлених  

нормативів безпеки та гігієни праці 
на 2020-2021 навчальний рік

№
п/п

Зміст
заходів

Термін
виконання

Відповідальний Вартість  
робіт (грн.)

1. Здійснити перевірку коледж у комісією  на 
предмет готовності до нового навчального 
року, скласти відповідний акт

Серпень Керівник, комісія

t
-

2. Перевірити кабінети, спортзал, 
спортмайданчики, спортінвентар на предмет 
готовності до нового навчального р о к у ,. 
скласти відповідні акти

Серпень Керівник, комісія
-

3. Проводити інструктаж і з ОП з 
працівниками, з відповідними записами в 
журналах:

При прийомі 
на роботу

Інженер з охорони 
праці

-Вступний
Працівники їдальні та котельні 1 раз на 

квартал
Керівники

структурних
підрозділівВсі інші працівники 2 рази на рік

4. Проводити цільові та позапланові 
інструктажі

Протягом
року

Класні керівники, 
викладачі

5. Провести вступний та первинний 
інструктажі з безпеки життєдіяльності 3 
студентами, учнями, зробити записи в 
журнал

Вересень Керівники
структурних
підрозділів

6. Вчасно проводити позапланові та цільові 
інструктажі з учнями та студентами з 
безпеки ж иттєдіяльності 3 відміткою  в 
журналі

Постійно Заступник директора 
з виховної роботи та 
заступник директора 

з навчально- 
виховної роботи в 

ліцеї, класні 
керівники, викладачі

-

7. Організувати проведення перевірки опори 
заземлення пристроїв та  обладнання 
відповідною  службою , скласти акт

Вересень Заступник директора 
з АГЧ 20 000,00

8. Забезпечити медпункт медикаментами, 
поновити аптечки в кабінетах, спортзалі

Вересень М едичні працівники 25 042,00

9. Забезпечити надання невідкладної 
м едичної допомоги працівникам  та 
студентам коледжу

П остійно М едичні працівники
-

10. О рганізувати проведення обов’язкового 
медогляду працівників

Щ орічно М едичні працівники, 
П ом ічник директора 

з кадрової роботи
20 000,00

11. Перевірити рівень ' освітлення в 
приміщеннях коледжу, довести до норми

Ж овтень Заступ н и к  директора 
з АГЧ

“

12. Забезпечити працівників спецодягом, 
спецвзуттям, перевіреними засобами

П остійно Заступник директора 
з АГЧ 10 000,00



індивідуального захисту згідно норм
13. 3 початком опалю вального сезону провести 

заходи з енергозбереж ення та 
дотримуватися теплового режиму

Ж овтень Заступник директора 
з АГЧ 500,00

14. Здійснити перевірку електрообладнання, 
електроінструментів

Л истопад * Заступник директора 
з АГЧ, 

В ідповідальний за 
електробезпеку

-

: 15. П еревірити стан пасивної вентиляції в 
класних кімнатах, та активну - в хімічному 
кабінеті, харчоблоці, оформити відповідні 
акти

Г рудень Заступник директора 
з АГЧ 5 000,00

іб. Перевірити надійність та безпечність 
кріплення стендів, вивісок, наявність 
захисних коробів на батареях опалення в 
спортзалах та кабінетах інформатики

Г рудень Заступник директора 
з АГЧ, 

Інж енер з охорони 
праці

-

17. Забезпечити техперсонал, кабінети, 
необхідним інвентарем роботи

Січень Заступник директора 
з АГЧ

10 000,00

18. П ереглянути інструкції з охорони праці,1* 

поновити їх, при потребі - розробити нові
Травень Керівники 

структурних 
підрозділів, 

Інженер з охорони 
праці.

-

19. П еревірити стан спортивного інвентаря до 
безпечної роботи у весняно-літній період, 
скласти відповідний акт

Березень Керівник, комісія
-

20. Контролювати стан охорони праці. Вести 
відповідну документацію

Постійно Інженер з охорони 
праці. 

Керівники 
структурних 
підрозділів

-

21. Здійсню вати контроль за дотриманням 
посадовими особами та спеціалістами 
вимог закону У країни «Про охорону праці» 
та нормативних актів з охорони праці під 
час проведення та організації ремонтних 
робіт в коледжі

Постійно Керівники 
структурних 
підрозділів. 

Інженер з охорони 
праці

-

-

В.о. директора Кременчуцького педагогічного 
коледжу імені А.С. Макаренка

0 7  ІІЕРЕІ1ІІ:ІЛ
Голова профспілкового комітету 
працівників коледжу

\ \ У  П ЕД А Г О Г ІЧ Н О Г О  К О Л Е Д Ж У  Ы  
y'-j.\ ІМЕНІ А.С.М.ДКАРКНКА ,?■]

О.О.Волочай

S /

І



Д одаток №  1J3 
до К олективного договору  
між адміністрацією  
та трудовим колективом

Перелік посад та робіт з підвищеною небезпекою, працівники яких 
проходять перевірну знань з охорони праці раз на рік

*

Ліфтер М онтаж, наладка, технічне обслуговування, 
експлуатація, ремонт і демонтаж 
вантажопідіймальних машин і механізмів, ліфтів

Водій самохідних механізмів Управління тракторами
Управління тракторами і самохідним 
технологічним устаткуванням

Оператор котельні Обслуговування агрегатів і котлів, що працюють 
на газі і рідкому паливі. Обслуговування 
агрегатів і котів

В.о. директора Кременчуцького педагогічного 
коледжу імені А.С. Макаренка

//яу  п е р в и н н а  і ' у і  а
Голова профспілкового комітету
працівників коледжу

\'Л\ П Е Д А ГО ГІЧ Н О Г О  . . . . . .
■' ІМ ЕНІ А Х . М А КАРЕНКА

Ідентиф ікаційний />■ 
код 2 2 5 4 3 1 3 8  / к~/, 

/<5Ч

Ц



Д одаток №  11 
до К олективного договору  
між адміністрацією  
та трудовим колективом

Перелік видів робіт чи посад, 
працівники яких за результатами атестації робочих місць за 

умовами праці отримують доплати в розмірі:

№
п/п

-.......... ' -..... W
Найменування  
професій, посад

Доплати
%

1. Ш еф-кухар 4 %
2. Кухар коледжу 8 %
3. Підсобний робітник коледжу 8%

Підсобний робітник ліцею «Політ» в с. Потоки

l lz£ / і і і а  ;іВ.о. директора Кременчуцького педагогічного 
коледжу імені А.С. Макаренка

, , . . у  , ПЕРВИННА
Голова профспілкового комітету 
працівників коледжу

V i Y  П Е Д А Г О Г ІЧ Н О Г О  К О Л І .!■'
ІМЕНІ А.С.МАКАРЕНКА ’

О.О.Волочай



Д одаток №  12 
до К олективного договору  
між адміністрацією  
та трудовим колективом

Перелік професій і посад, 
працівникам яких за особливий характер праці надається 

додаткова оплачувана відпустка:

1. Прибиральник службових приміщень
2. Оператор ЕОМ  ліцею «Політ» в с. Потоки (працює за комп’ютером)
3. Лаборант (працює за комп’ютером)
4. Архіваріус (працює за комп’ютером)
5. Адміністратор бази даних (працює за комп’ютером)

Ш  F " '  . ,
В.о. директора Кременчуцького педагогічного
коледжу імені А.С. Макаренка

Голойа профспілкового комітету 
працівників коледжу

\ І Ц \  ПЕДАГОГІЧНОГО КО ЛЕД Ж У  і S i  І 
М \  Ш ЕН 1 А.С, М А КАРЕНКА / Я /

О.О.Волочай



Д одаток №  13 
до К олективного договору  
між адміністрацією  
та трудовим колективом

Порядок відшкодування  
у випадку травматизму працівника

Порядок відшкодування у випадку травматизму працівника працює згідно 
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та 
Постанови правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 р. 
№ 11 «Про затвердження Порядку призначення, перерахування та проведення 
страхових виплат».

Виплати одноразової допомоги по тимчасовій непрацездатності виплачується 
в розмірі 100 відсотків середнього заробітку (оподатковуваного доходу). При 
цьому перші п ’ять днів тимчасової непрацездатності оплачуються власником або 
уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи, 
організації.

У разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві 
виплачується одноразова допомога його сім ’ї у сумі, що дорівнює 100 розмірам 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день 
настання права на страхову виплату, та одноразова допомога кожній особі, яка 
перебувала на його утриманні, а також на його дитину, яка народилася протягом 
не більш як десятимісячного строку після смерті потерпілого, у сумі, ЩО 
дорівнює 20 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом на день настання права на страхову виплату.

У разі смерті потерпілого від нещасного випадку або професійного 
захворювання витрати на його поховання несе Фонд соціального страхування 
України згідно з порядком, визначеним Кабінетом М іністрів України.

І Ґ ш /  Г і\ 0 АВ.о. директора Кременчуцького і 
коледжу імені А.С. Макаренка

Голова Профспілкового комітету 
працівників коледжу1 ПОЛЖГШПИіЧГ ' V \Д



Д одаток №  14 
до К олективного договору  
між адміністрацією  
та трудовим колективом

Відсоток зменшення допомоги працівникам, 
які отримали травми на виробництві 

внаслідок порушення ними вимог нормативних актів з охорони праці

У разі встановлення комісією  з розслідування нещ асного випадку, що уш кодження 
здоров’я настало не лиш е з причин, що залеж ать від роботодавця, а і вйаслідок поруш ення 
застрахованою  особою  нормативних актів з охорони праці, розм ір одноразової допомоги 
підлягає зменш енню , але не більш е, як на 50%.

Відсоток зм енш ення розм іру одноразової допомоги визначається ріш енням ком ісії з 
питань охорони праці підприємства, а в разї, якщ о вона не створена, - комісії з питань 
виріш ення спорів при управлінні Ф онду соціального страхування, виходячи з наступних 
критеріїв:

№
п/п

П оруш ення з боку застрахованої особи, які були однією  з 
причин нещ асного випадку

Відсоток
зменш ення

1. Виконання роботи у стані алкогольного, наркотичного сп ’яніння, 
токсичного отруєння

до 50%

2. П оруш ення трудової і виробничої дисципліни, в тому числі: 
невиконання посадових обов’язків;

- невиконання інструкцій з охорони праці тощо.

до 50%

3. П оруш ення вим ог безпеки під час експлуатації 
обладнання,устаткування, маш ин, механізмів; 
П оруш ення технологічного процесу;
П оруш ення під час експлуатації транспортних засобів; 
П оруш ення правил дорож нього руху

до 50%

4. Виконання робіт з відклю ченими, несправними засобами 
колективного захисту, системи сигналізації, вентиляції, освітлення 
тощо.

до 40%

5. Н езастосування засобів індивідуального та колективного захисту до 40%

В.о. директора Кременчуцького педагогічного 
коледжу імені А.С. Макаренка

_ JJ.'XV !1 ЕРБШІЦА \ ? і % \
Голова профспілкового комітету
працівників коледжу О.О.Волочай



Д одаток №  15 
до К олективного договору  
між адміністрацією  
та труйовим колективом

П ЕРЕЛ ІК
професій і посад працівників, яким безкоштовно видається 
спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту

№
п/п

Найменування 
посади, професії

Найменування 
спецодягу', спецвзуття, засобів 

індивідуального захисту

Строк 
використання, 

в місяцях

1. П рибиральник 
служ бових приміщ ень

Халат бавовняний (костюм)
і4 *

12

К осинка (шапочка) 12

Рукавиці комбіновані 4

Під час чищ ення і дезінф ікування санітарно 
- технічного устаткування додатково: 
Ф артух з нагрудником 6

Рукавиці гумові 6

2. Д вірник Костю м бавовняний 12

Рукавиці комбіновані 2

Ф артух з нагрудником черговий 36

Куртка утеплена (ватяна) 36

Ш тани (комбінезон) утеплені 12

У теплені рукавиці 2

3. Г ардеробник Х алат бавовняний (костюм) 12

4. К астелянка Х алат бавовняний (костюм) 12

Ф артух прогумований з нагрудником 12

Рукавиці гумові 2

5. Оператор газових котлів Костю м бавовняний 12

Рукавиці комбіновані 2

' О куляри захисні * до зносу

Рукавиці гумові чергові



№
п/п

Найменування 
посади, професії

Найменування 
спецодягу,спецвзуття,засобів 

індивідуального захисту

Строк 
використання, 

в місяцях

6. Комірник Х алат бавовняний 12

Рукавиці комбіновані п

П ерчатки резові чергові

Куртка утеплена (ватяна) 36

7. Інж енер-технолог Х алат бавовняний білий 12

8. Ш еф-кухар Х алат (куртка) бавовняний 12

Косинка (ш апочка) бавовняна 
& '

12

При митті посуду: 
Фартух прогумований

18

К осинка (ш апочка) бавовняна 12

Рукавиці гумові 2

9. Кухар Халат (куртка) бавовняний 12

Косинка (ш апочка) бавовняна 12

При митті посуду: 
Фартух прогумований

18

Косинка (ш апочка) бавовняна 12

Рукавиці гумові 2

10. М аш иніст 
посудомийних маш ин

Халат (куртка) бавовняний 12

Х устка (ш апочка) бавовняна 12

Фартух прогумований 18

Косинка (ш апочка) бавовняна 12

Рукавиці гумові 2

11. П ідсобний працівник Куртка біла бавовняна 4

Фартух бавовняний з 
водовідш товхувальним просоченням

6

<

Ш апочка біла бавовняна 
(хустинка біла бавовняна) •

6



№
п/п

Найменування 
посади, професії

Найменування 
спецодягу,спецвзуття,засобів 

індивідуального захисту

Строк 
використання, 

в місяцях

12. Водій 
самохідних механізмів

Куртка утеплена (ватяна) 36

Костю м бавовняний 12

Рукавиці комбіновані 6

Чоботи кирзові 36

13. Водій Куртка утеплена (ватяна) 36

* Спецкостю м 12

Бавовняні рукавиці комбіновані
'if

3

14. Робітник 
по ком плексном у 

обслуговуванню  і ремонту 
будівель

Куртка утеплена (ватяна) 36

Ш тани (комбінезон) утеплені 36

У теплені рукавиці 12

Костю м бавовняний 12

Рукавиці комбіновані 2

Черевики ш кіряні 12

Підш оломник 12

Чоботи гумові чергові

Пасок запобіжний чергові

Окуляри захисні до зносу

Респіратор до зносу

15. М едичний персонал Халат (костюм) бавовняний 18

М аска бактерицидна до зносу

Рукавички гумові медичні до зносу

16. Л аборант Халат (костюм) бавовняний 24

18. Бібліотекар Х алат (костюм) бавовняний 24

19. К омірник Халат (костюм) бавовняний 12



№
п/п

Найменування 
посади, професії

Найменування 
спецодягу,спецвзуття,засобів 

індивідуального захисту

Строк 
використання, 

в місяцях

20. Ш вейцар Костюм 24

Н апівчеревики 24

К уртка утеплена (ватяна) 36

Ш апка 36

21. Сторож К уртка утеплена (ватяна) #
36

Костю м віскозно-лавсановий 12

22. Буфетниця Х алат(куртка) бавовняний 4

К осинка (ш апочка) бавовняна 4

Фартух білий бавовняний 4

Руш ник 4

Кітель білий полотняний 4

Блузка бела бавовняна 4

23. О ф іціант Халат (куртка) бавовняний 4

Косинка (ш апочка) бавовняна 4

Фартух білий бавовняний 4

Руш ник 4

Кітель білий полотняний 4

Блуза біла бавовняна 4

Примітка:

Працівники коледжу, студенти або учні які залучаю ться до тим часових робіт п ов’язаних із 

необхідністю  використання спецодягу, спецвзуття та інш их засобів індивідуального захисту не 

маю ть права приступати до роботи без використання необхідних засобів індивідуального 

захисту.

Студентам видаю ть спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту відповідно 

до норм, передбачених для тих категорій працівників, які виконую ть роботу з 

самообслуговування.



Сестра-господиня при виконанні робіт пов 'язаних з зам іною  постільної білизною  отримує 

халат бавовняний.

О ператор ЕО М  при виконанні робіт лаборанта отримує спецодяг, що передбачений 

для лаборанта.

П омічник вихователя в обов’язки якого входить вологе прибирання приміщ ення отримує 

спецодяг, що передбачений для прибиральниці.

Завідую ча господарством  при виконанні робіт ком ірника отримує спецодяг, що

передбачений для комірника.
» 9

'* :

В.о. директора Кременчуцького педагогічного 
коледжу імені А.С. Макаренка

f/УУ  ПЕРЕЧНІ*’ ■Голова профспілкового комітету
wf іh'w ш w ' аг.1}* л! і' ■' I J і ̂пр коледжу

НЕУЦЬКОГО ' ,J
« \  ПЕДАГОГІЧНОГО К О ЛЕД Ж У  ІС--1

і м е н !  а . с .  м а к а р е н к а  / f  Ч\\^ \ І при m m i v ...... /.*•///ідєнтфікамійний
> & 5 4 3 1 5 В

О.О.Волочай
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Д одаток № 16 
до К олективного договору  
між адміністрацією  
та трудовим колективом

ПОЛОЖ ЕННЯ
про порядок встановлення надбавки педагогічним працівникам

Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка з метою
підвищення престижності праці

1. Загальні положення ,

1.1.П орядок встан овлен ня надбавки  педагогічн и м  прац івникам  
Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. М акаренка з метою 
підвищ ення престижності праці, (д іл і - Порядок), розроблений відповідно до 
постанови Кабінету М іністрів України від 23 березня 2011 року № 373 «Про 
встановлення н ад б авк и  п ед аго гіч н и м  п р ац ів н и к ам  д о ш к іл ьн и х , 
п о заш к іл ьн и х , загал ьн о о св ітн іх , п роф ес ій н о -тех н іч н и х  навчальни х  
заклад ів , вищ их навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і 
закладів незалежно від їх підпорядкування» із змінами, внесеними згідно з 
Постановою Кабінетів М іністрів України № 88 від 25 березня 2014року.

1.2. Цей порядок вводиться з метою підвищ ення престижності педагогічної 
праці, стимулю вання її якості, посилення мотивації працівників до 
високопроф есійної, результативної роботи, розвитку творчої ініціативи, 
підвищення авторитету педагогічного працівника.

1.3. Встановлення надбавок здійснюю ться в межах фонду оплати праці.

2. Умови встановлення надбавки

2.1. Визначення конкретного розміру надбавки педагогічним 
працівникам коледжу (граничний розмір до ЗО % від посадового окладу) 
здійснюється щ омісяця комісією Кременчуцького педагогічного коледжу імені 
А.С. М акаренка, склад якої затверджується наказом директора. До складу 
комісії обов’язково повинні вклю чатися члени профспілкового комітету. 
Результати роботи комісії відображаю ться у відповідному протоколі, на 
підставі якого видається наказ.

2.2. Пропозиції щодо конкретного розміру надбавки з метою підвищення 
престижності педагогічної праці вносяться на розгляд комісії безпосередньо 
директором відповідно до визначених внутрішніми нормативними документами 
повноважень.

3. Критерії встановлення розміру надбавки

3.1. Надбавка встагіовлюється до посадового окладу (ставки заробітної плати, 
погодинної оплати праці, у т.ч. згідно з додатком 16 до наказу М ОН «Про 
впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів 
працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від



26.09.2005 p. № 557), визначених з урахуванням підвищень, передбачених 
нормативно-правовими актами з оплати праці, усім категоріям педагогічних 
працівників як за основною посадою, так і за сумісництвом.

3.2. При встановлення конкретного розміру надбавки враховується:
- функціональне навантаження працівника;
- своєчасне, якісне та кваліф іковане виконання посадових обов’язків;
- рівень ініціативності та самовдосконалення, що сприяє ефективності
роботи закладу, установи в цілому;
- дотримання службової та трудової дисципліни.

4. Джерела встановлення та виплати надбавки
f

4.1. Надбавка виплачується за рахунок асигнувань, передбачених на оплату 
праці.

і  '

В.о. директора Кременчуцького педагогічного 
коледжу імені А.С. Макаренка

\ \М

Голова профспілкового комітету
працівників коледжу

ПЕДАГОГІЧНОГО К О ЛЕД Ж У  /СІ І 
V A  ІМ ЕНІ А.С. М А КА РЕН КА  / с / /  ґ}\  ідентифікаційний /■>'//
%Дчк°Д 22543126У.̂ 7/

О.О.Волочай



Д одаток № 17 
до К олективного договору  
між адміністрацією  
та трудовим  колективом

Положення  
про надання педагогічним працівникам  

Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка
щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання

службових обов’язків

1. Вступ

1. Це Положення вводиться на підставі абзацу 9 частини 1 статті 57 Закону 
України «Про освіту», постанов Кабінету М іністрів України від 05 червня 
2000 р. № 898, від 31 січня 2001 р. У»-78, від 19 серпня 2002 р. № 2002 р. 
№ 1222 з метою стимулювання творчої, добросовісної праці та педагогічного 
новаторства членів трудового колективу. Воно розповсюджується на всіх 
педагогічних працівників і діє протягом чинності зазначених вище 
законодавчих та нормативно-правових актів. У разі прийняття Верховною 
Радою України, Кабінетом М іністрів, М іністерством освіти і науки України, 
рішень про зміну умов чи систему оплати праці і матеріального стимулювання 
педагогічних працівників до нього можуть вноситися за погодженням з 
профспілковим комітетом коледжу відповідні зміни.

1.2. Персональну відповідальність за дотриманням цього Положення несе 
керівник коледжу. Контроль здійснює профспілковий комітет.

2. Умови і показники роботи для надання щорічної 
грошової винагороди

2.1. О бов’язковими умовами для розгляду питання про надання щорічної 
грошової винагороди є:

- добросовісне ставлення до своїх функціональних обов’язків;
- дотримання в роботі вимог чинного трудового законодавства, Правил 

внутрішнього трудового розпорядку, ’інших нормативно-правових актів, що 
регламентують різні сторони їх трудової діяльності;

- відсутність порушень трудової дисципліни, техніки безпеки і охорони 
праці.

2.2. Педагогічні працівники отримують винагороду за такі показники в 
роботі:

- за високу результативність у навчанні і вихованні молоді; активну роботу з 
обдарованими дітьми; підготовку призерів районних (міських), обласних і 
державних предметних олімпіад, творчих і наукових конкурсів;

- за використання ефективних форм і методів навчання та виховання, 
педагогічне новаторство, впровадження передового педагогічного досвіду і 
новітніх технологій;

- за створення належних матеріально-технічних та санітарно-гігієнічних умов 
для навчання і виховання студентів та учнів;



- за проведення ефективної позакласної роботи із студентами та учнями, 
розвиток їх творчих здібностей і нахилів;

- за організацію спільної роботи щодо покращення навчання і виховання 
студентів та учнів педагогічної і батьківської громадськості;

- за активну громадську роботу (конкретний перелік показників для надання 
винагороди визначається, виходячи з умов і завдань коледжу, власником або 
уповноваженим ним органом з погодженням з трудовим колективом або 
профспілковим комітетом).

3. Порядок виплати винагороди

3 .1 .-Щ орічна грошова винагорода виплачується в межах загальних коштів, 
передбачених кошторисом коледжу на оплату праці.

3.2. Щ орічна грошова винагорода керівнику коледжу, який працює на умовах 
контракту, надається незалежно від у^о-в, визначених у контракті.

3.3. Щ орічна грош ова винагорода виплачується протягом року одноразово, 
тільки особам, які перебувають в трудових відносинах із коледжем.

3.4. Щ орічна грош ова допомога керівнику коледжу здійснюється за 
погодженням директора Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації.

3.5. Розмір щ орічної грош ової винагороди не може перевищувати одного 
посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням таких доплат:

- за звання старший вчитель, методист;
- за науковий ступінь;
- за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР «народний», 

«заслужений»;
- за вчене звання;
- за роботу в ліцеї;
- за спортивні звання заслужений тренер, заслужений майстер спорту, 

майстер спорту міжнародного класу, майстер спорту.
3.6. Грош ова винагорода відповідно до цього Положення видається 

педагогічним працівникам на підставі наказу керівника коледжу з обов’язковим 
погодженням з профспілковим комітетом коледжу.

3.7. Конкретні розміри даної виплати встановлюються в залежності від 
особистого вкладу кожного працівника в підсумки діяльності коледжу.

3.8. Нарахування і виплата винагороди проводиться бухгалтерією.
3.9. Працівники, які мають дисциплінарні стягнення, позбавляються 

винагороди повністю.

В.о. директора Кременчуцького педагогічного 
коледжу імені А.С. Макаренка

И

І.В.Гальченко

Голова профспілкового комітету 
працівників коледжу О.О.Волочай



Д одаток №  18 
до К олективного договору  
між адміністрацією  
та трудовим колективом

Порядок
розподілу навчального навантаження на новий навчальний рік, 

тарифікації науково-педагогічних, педагогічних працівників, вихователів,
керівників гуртків

Педагогічне навантаження науково-педагогічних, педагогічних працівників, 
вихователів і керівників гуртків коледжу є визначальною умобою оплати праці 
в навчальному закладі. Розподіл педагогічного навантаження (викладання і 
виховання) проводиться у повній відповідності до кількості педагогічних 
працівників, мережі груп і гуртків на основі навчального плану закладу. При 
цьому адміністрація навчального закладу дотримується такого порядку:

1. У січні-лютому, відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про 
освіту» керівник коледжу визначає мережу груп і гуртків, погоджує її з вченою 
та педагогічною радою і профспілковим комітетом коледжу, потім подає 
пропозиції з цих питань Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації.

2. У березні заступник директора з навчальної роботи готує проект 
навчального плану з повним використанням інваріативної і варіативної частин 
відповідних навчальних програм і подає його (план) на розгляд і узгодження з 
вченою та педагогічною радою коледжу.

3. Після узгодження проекту робочого плану керівник коледжу подає проект 
плану на затвердження Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації, у сфері дії якого перебуває коледж.

4. У першій половині квітня керівник коледжу доручає тарифікаційній комісії 
розподілити педагогічне навантаження з дотриманням принципу наступності та 
вимог відповідних статей законодавства про освіту.

5. Згідно з положеннями статті 38 Закону України «Про професійні спілки, їх 
права та гарантії діяльності», статей 21, 32 КЗпП України та пункту 4 Інструкції 
про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, з метою 
запобігання істотних змін і погіршення умов оплати праці (стаття 7 Закону 
України «Про колективні договори і угоди» і стаття 9 КЗпП України) проект 
розподілу педагогічного навантаження погоджує на своєму засіданні 
профспілковий комітет коледжу.

6. Погоджений з профспілковим комітетом коледжу розподіл педагогічного 
навантаження керівник коледжу оголошує на вченій та педагогічній раді і 
доводиться до відома всіх науково-педагогічних, педагогічних працівників та 
керівників гуртків під особисту розписку до 31 травня.

7. У серпні тарифікаційна комісія, яку очолює керівник коледжу і до складу 
якої входять представники коледжу, бухгалтерії і профспілкового комітету 
коледжу, визначає розмір заробітної плати кожного науково-педагогічних, 
педагогічних працівників та вихователів і керівників гуртків в залежності від 
педагогічного навантаження, стажу роботи і результатів останньої атестації, 
складає тарифікаційний список.



8. Результата тарифікації науково-педагогічних, педагогічних працівників до 
початку навчального року погоджує з профспілковим комітетом коледжу і 
повідомляє викладачам, вихователям і керівникам гуртків під особисту 
розписку.

9. Не пізніше 5 вересня тарифікаційний список затверджує директор 
Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, у 
віданні якого перебуває коледж.

10. Педагогічне навантаження науково-педагогічних, педагогічних 
працівників незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом 
менше тарифної ставки, встановлюється тільки за його згодою.

11. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 
допускається у разі зміни кількості годин з окремих' предметів, що 
передбачається навчальним планом, або за письмовою згодою науково- 
педагогічних, педагогічних працівників з додержанням законодавства України 
про працю (ст.32 КЗпП України). * :

В.о. директора Кременчуцького педагогічного 
коледжу імені А.С. Макаренка

vT'.ys,

Голова профспілкового комітету 
працівників коледжу

fcrbMtn'U'.ilbKUlU І* І
ПЕДАГОГІЧНОГО КО ЛЕД Ж У  j S j j  

М АКАРЕНКА ,[§!)■нТИСріХсДі.ЙНИЙ\ \ * \  ІМ ЕНІ А.
хҐА |декп'
У^К')Л г&543125 4 “/

І.В.Гальченко

О.О.Волочай
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Д одаток № 19 
до К олективного договору  
між адміністрацією  
та трудовим колективом

Ш татний розпис по загальном у фонду  
К рем енчуцького педагогічного коледж у імені А. С. М акаренка

Н айм енування посад Тарифний
розряд

Кількість  
ш татних посад

1.1. П ерсонал, за умовами оплати праці віднесений до керівних  
та науково-педагогічних працівників

Професор 20 ' 0,35
Доцент 19 5
Старш ий викладач 17 5
А систент , , 16 8,75
Завідувач кафедри 20 2,65

1.2. П ерсонал, за ум овам и оплати праці віднесений до педагогічних працівників
Директор 18 1
Заступник директора з навчальної роботи на 5% < 1
Заступник директора з навчально-м етодичної роботи на 5% < 1
Завідувач навчально-виробничої практики 12 1
П рактичний психолог 14 0,5
Завідувач відділення 13 1
Завідувач відділення 13 1
Керівник ф ізичного виховання 13 1
Вихователь 14
М етодист відділення 13 1
М етодист 14 1
М етодист 13
Культорганізатор 10 1
Керівник гуртка 11 1

1.3. Ф ахівці
Заступник директора з АГЧ на 15%< 1
Головний бухгалтер на 10%< 1
Заступник головного бухгалтера на 10%< 1
Ф ахівець з питань цивільного захисту • 10 0,5
Економіст 10 1
Ю рисконсульт 10 1
Інженер 10 1
Інженер 8 1
Інженер з ком п’ю терних систем 10 1
Інженер з охорони праці 10
П омічник директора з кадрової роботи на 30% <
Бухгалтер І категорії 9 4
Бухгалтер І категорії 8 1
Завідую ча бібліотекою 12
Бібліотекар провідний 11
Бібліотекар І категорії 10 1
Бібліотекар II категорії 9 1
Ф ельдш ер 9 0,5



Завідувач гуртож итку 7 1
Завідувач господарством 8 2
Секретар навчальної частини 5 1
А дм іністратор бази даних 5 1
Л аборант 5 10
С екретар-друкарка 5 7
П аспортист 5 0,5
Архіваріус 5 1

1. 4. Робітники
П рибиральник служ бових приміщ ень 1 14
М еханік 4 0,5
Водій автотранспортного засобу 2 * 0,5
Водій автотранспортного засобу 3 0,5
Двірник 1 3
Г ардеробник 1 2
Комірник * 1 1
Робітник з комплексного обслуговування і ремонту 
будинків

3 6

Каш телян 1 1
Ліфтер 1 1
Черговий по гуртож итку 1 4,5
Ш вейцар 1 9

Ш татний розпис по загальном у фонду П олтавської обласної спеціалізованої ш коли- 
інтернату ІІ-ІИ  ступенів з поглибленим вивченням окрем их предм етів та курсів при  

К рем енчуцьком у педагогічном у коледж і імені А. С. М акаренка, що знаходиться  
за адресою  м. К ременчук, вул. Л ізи Ч айкіної, 33

Н айм енування посад Т ариф ний
розряд

Кількість  
ш татних посад

1.1. П ерсонал, за ум овам и оплати праці віднесений до педагогічних працівників
Заступник директора з навчально-виховної роботи на 5% < 1
П едагог-організатор 14 1
Вихователь 14 1
Вихователь 14 1

1.2. Ф ахівці
Бухгалтер І категорії 9 1
Бібліотекар II категорії 10 1
Інж енер-технолог 10 1
С екретар-друкарка 5 1
Ш еф-кухар 5 1
Сестра м едична з дієтичного харчування 8 1
Сестра медична 6 1

1.3.Робітники
П рибиральник служ бових приміщ ень 1 1
Комірник 1 1
Кухар 5 3
П ідсобний робітник , 1 о

Г ардеробник 1 0,5
Ш вейцар 1 1,5



.................  ........

Ш татний розпис по спеціальному фонду  
К рем енчуцького педагогічного коледж у імені А. С. М акаренка

Н айм енування посад Т ариф ний
розряд

Кількість  
ш татних посад

1.1. П ерсонал, за ум овам и оплати праці віднесений до керівних  
та науково-педагогічних працівників

Д оцент 19 ІД
Старш ий викладач 17 1
А систент 16 1,75

1.2. П ерсонал, за ум овам и оплати праці віднесений до педагогічних працівників
Заступник директора з виховної роботи на 5% < 1
К ерівник гуртка 10 2
К ерівник гуртка • 11 1
Керівник гуртка * / 12 1
Радник директора коледжу 18 1

1.3. Ф ахівці
Бухгалтер І категорії 9 1
Бібліотекар І категорії 10 1
Бібліотекар І категорії 11 1
Ф ельдш ер 9 0,5
Секретар-друкарка 5 0,5
Касир 5 1
Лаборант 5 3
Інспектор з кадрів 5 1

1.4. Робітники
Водій автотранспортного засобу 3 0,5
Робітник з комплексного обслуговування і ремонту 
будинків

3 0,5

П рибиральник служ бових приміщ ень 1 4
Кухар 4 2
Кухар 5 1
П ідсобний робітник 1 2
Буфетник 2 2
Г ардеробник 1 1,5

Ш татний розпис по загальном у фонду 
П олтавської обласної спеціалізованої ш коли-інтернату ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим  

вивченням окрем их предм етів та курсів при К рем енчуцьком у педагогічном у коледж і 
імені А. С. М акаренка, що знаходиться за адресою  К рем енчуцький район,

с. П отоки, вул. О світня, 1

Н айм енування посад Тариф ний
розряд

Кількість  
ш татних посад

1.1. П ерсонал, за ум овам и оплати праці віднесений до педагогічних працівників
Заступник директора з навчально-м етодичної роботи на 5% < 1
М етодист 14 1
Вихователь 11 4
Підмінний вихователь 10 1
К ульторганізатор 10 1



1.2. Ф ахівці
П омічник директора з А ГЧ « на 30% < 1
Інж енер-технолог 10 1
Бухгалтер І категорії 9 1
Завідувач господарством 8 1
Бібліотекар 9 1
Ш еф-кухар 5 1
Сестра м едична 8 1
П омічник вихователя 5 2
Оператор ЕОМ 5 2
Технік із звукозапису 5 1

1.3. Робітники '
Комірник 1 1
П рибиральник служ бових приміщ ень 1 4
Оператор котельні (постійний) 2 2
Оператор котельні (сезонний) 2 2
Водій автотранспортного засобу 2 1,5
Водій самохідних механізмів 2 0,5
Двірник 1 1
Сестра-господиня 1 0,5
Кухар 5 1,3
Кухар 4 2,2
Робітник з ком плексного обслуговування і ремонту 
будинків

з о3

М ийник посуду 1 2
П ідсобний робітник 1 2
Офіціант 1 2
Сторож 1 4
Робітник зеленого будівництва 1 1

В.о. директора Кременчуцького педагогічного 
коледжу імені А.С. Макаренка

/Г ?  ПИ.-ШІЧ WVГолова профспілкового комітету
працівників коледжу

‘ 1 !  КРЕМЕНЧУЦЬКОГО 
Ц * \  ПЕДАГОГІЧНОГО К О Л Е Ш ' / 2 j 
Ш \ ІМЕНІ А.С. МАКАРЕНКА / $ / /
V \ x \  Ідентиф ікаційний /$ / і  

код 2 2 5 4 3 1 2 6 у \ / /v5v£

О.О.Волочай
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Д одаток №  20 
до К олективного договору  
між адміністрацією  
та трудовим колективом

ПОЛОЖ ЕННЯ
про планування та облік основних видів роботи педагогічних та 

науково-педагогічних працівників коледжу

Положення про планування та облік основних видів роботи педагогічних та 
науково-педагогічних працівників Кременчуцького педагогічного коледжу 
імені А.С.М акаренка (далі -  Положення) розроблено' відповідно до законів 
України «Про освіту», «Про вищу освіту», Кодексу законів про працю та інших 
нормативних.документів, що регламентують роботу педагогічних та науково- 
педагогічних працівників закл ад ^  вищої освіти з метою:

- забезпечення єдиних підходів до планування та реалізації основних видів 
навчальної, методичної, наукової й організаційної діяльності педагогічних та 
науково-педагогічних працівників коледжу;

- вдосконалення організації праці педагогічних і науково-педагогічних 
працівників коледжу;

- створення нормативної бази контролю за організацією освітнього процесу 
у коледжі, його наукового, методичного та організаційного забезпечення.

1. Принципи планування основних видів роботи викладачів

1.1. Планування всіх робіт педагогічного та науково-педагогічного 
працівника здійснюється відповідно до переліку основних видів діяльності та 
норм часу, що встановлені чинними нормативними документами та цим 
Положенням за напрямками:

навчальна робота; 
методична робота; 
наукова робота 
організаційна робота.

1.2.Річне навантаження педагогічного та науково-педагогічного працівника 
на ставку заробітної плати становить в середньому 36 годин на тиждень та 1548 
годин на рік.

1.3.При плануванні обсягів роботи викладачів слід виходити з того, що з 1548 
годин річного загального навантаження навчальне навантаження повинно 
складати:

• для груп підготовки молодшого спеціаліста (педагогічні працівники) -  
720 годин;

• для груп підготовки бакалаврів (магістрів) (науково-педагогічні 
працівники) -  не повинно перевищувати 600 годин при дотриманні 
нормативної наповнюваності навчальних груп.



1.4. Орієнтовний розподіл між напрямками діяльності викладачів від 
загальних обсягів роботи:

• для груп підготовки молодшого спеціаліста (педагогічні працівники): 
о  навчальна робота -  46,5 % часу;
о  методична робота -  30-40%; 
о  наукова робота -  15-30%; 
о  організаційна -  5-20%.
• для груп підготовки бакалавра (магістра) (науково-педагогічні 

працівники):
о  навчальна робота -  30-40% часу; 
о  методична робота -  15-30%; 
о  наукова робота -  30-40%; 
о  організаційна -  5-20%.
1.5.Обсяги навчальної роботи інших педагогічних та науково-педагогічних 

працівників (концертмейстерів, керівників гуртків тощо) визначаються 
відповідно до нормативних документів МОН, при цьому обсяг загального 
навантаження залишається той самий -  1548 годин.

1.6.Обсяги різних видів робіт, які виконуються викладачами, 
встановлюються в залежності від контингенту, який навчається та необхідності 
долучення викладачів до різних форм навчальної, методичної, наукової та 
організаційної роботи відповідно до їхніх індивідуальних можливостей та 
забезпечення найбільш ефективного використання творчого потенціалу.

1.7.Норми часу з навчальної роботи регламентуються нормативними 
документами М іністерства освіти та науки.

1.8.Залучення педагогічних та науково-педагогічних працівників до роботи, 
не обумовленої трудовим договором (контрактом), може здійснюватися лише за 
їхньою згодою або у випадках, передбачених законом.

2. Принципи формування та розподілу загального обсягу 
навчального навантаження

2.1. Загальне навантаження кафедр, предметних (циклових) комісій 
формується на кожний навчальний рік на основі робочих навчальних планів за 
спеціальностями та ступенями підготовки відповідно до планового контингенту 
студентів. Робочі навчальні плани після уточнення переліку та обсягів курсів 
вільного вибору студентів затверджуються до 01 травня поточного року.

2.2. Обсяги попереднього навчального навантаження розглядаються на 
засіданні кафедр (предметних (циклових) комісій). Узгоджені пропозиції за 
підписом завідуючого кафедрою (голови П(Ц)К) подаються заступнику 
директора з навчальної роботи до 01 червня поточного року.

2.3. Остаточний розгляд пропозицій по навчальному навантаженню 
педагогічних та науково-педагогічних працівників з врахування результатів 
вступної кампанії та формування навчальних груп здійснюється на засіданні 
кафедр (предметних (циклових) комісій) до 20 серпня поточного року.

2.4. Узгоджені пропозиції по розподілу навчального навантаження за 
підписом завідуючого кафедрою (голови П(Ц)К) подаються до 25 серпня 
поточного року заступнику директора з навчальної роботи, який узагальнює ці



матеріали, за потреби вносить уточнення та корективи і подає на розгляд 
тарифікаційної комісії.

2.5. До 30.08 уточнений проект наказу про *встановлення навчального 
навантаження педагогічних та науково-педагогічних працівників на навчальний 
рік подається на підпис керівнику закладу.

2.19. Обсяги роботи науково-педагогічних працівників доводяться до 
працівників в установленому порядку, включаються до обсягу їхнього 
загального річного навантаження та оплачуються згідно з діючими 
нормативами оплати праці.

3. Принципи планування основних видів індивідуального  
навантаження педагогічного та науково-педагогічного працівника

3.1. Розподіл індивідуального навантаження педагогічного та науково- 
педагогічного працівника здійснюється на підставі робочих навчальних планів 
на навчальний рік, закріплених за кафедрою (предметною (цикловою) комісією) 
навчальних дисциплін та груп, планів наукової, методичної, організаційної та 
виховної роботи коледжу та відповідного структурного підрозділу .

3.2.Формування та розподіл індивідуального навантаження педагогічних та 
науково-педагогічних працівників - навчальної, методичної, наукової, 
організаційної та інших видів діяльності здійснюється завідувачами кафедр 
(головами П(Ц)К) за погодження із заступниками директора з відповідного 
напрямку роботи).

3.3.Залежно від наявних штатних посад, комплектації навчальних груп за 
рівнями підготовки для науково-педагогічних працівників наказом керівника 
коледжу на навчальний рік може встановлюватись розподіл навчального часу 
за різними напрямками діяльності відповідно до посад науково-педагогічних 
працівників.

Приблизний варіант розподілу бюджету робочого часу науково-педагогічних 
працівників коледжу на ставку за різними видами діяльності наведений у 
табл. 1.

Таблиця 1.
Розподіл бюджету робочого часу науково-педагогічних працівників 

коледжу за різними видами діяльності

Найменування  
посад науково- 
педагогічних 
працівників

Вид діяльності (% до загального робочого часу)

Навчальна
робота

Методична
робота

Наукова
робота

Організаційна
робота

Завідувач кафедри 30-35 20-25 20-35 15-20

Професор 30-35 25-30 30-40 10-15
Доцент 30-40 25-35 . 30-40 10-15
Старший викладач 30-40 25-35 30-40 5-20
Викладач 35-40 15-30 30-40 5-20
Асистент 35-40 15-20 35-40 5-10



3.4.Обсяги навчальної роботи педагогічних працівників на ставку не 
диференціюються відповідно до наукового ступеня та вченого звання.

3.5. При плануванні навчального навантаження, як правило, має 
забезпечуватися його рівномірний розподіл між семестрами.

3.6.М аксимальна кількість дисциплін, які може викладати працівник, 
максимальна кількість лекційних годин, які він може читати протягом 
навчального року, визначається відповідно до ліцензійних або акредитаційних 
вимог, що діють на момент розподілу навантаження.

3.7.Читання лекцій повинно плануватися в групах бакалаврату, як правило, 
науково-педагогічним працівникам, що мають вчене звання або науковий 
ступень. В окремих випадках викладання лекційних курсів може бути 
заплановано іншим висококваліфікованими фахівцями, які мають досвід 
наукової, навчально-методичної та практичної діяльності. Загальний обсяг 
лекційних годин, що читають науково-педагогічні працівники з науковими 
ступенями та вченими званнями й групах бакалаврату повинен складати не 
менше 50%, якщо інше не передбачене діючими ліцензійними умовами.

3.8.У випадках виробничої необхідності науково-педагогічний працівник 
може бути залучений до проведення навчальних занять понад обов'язковий 
обсяг навчального навантаження, визначений індивідуальним робочим планом, 
в межах свого робочого часу. Додаткова кількість облікових годин 
встановлюється наказом директора коледжу, проте не може перевищувати 0,1 
мінімального обов'язкового обсягу навчального навантаження.

3.9.У разі хвороби чи тривалої відсутності педагогічного та науково- 
педагогічного працівника (відрядження, відпустки, стажування) встановлене на 
цей період навчальне навантаження виконується іншими працівниками шляхом 
заміни в установленому порядку з додатковою оплатою.

3.10. При роботі на частку ставки (або зверх ставки) загальний обсяг 
навантаження викладача обчислюється пропорційно величині ставки. Варіанти 
розрахунків загального обсягу навантаження подані в додатку 1.

3.11. При розподілі навчального навантаження першочергово 
забезпечуються навчальним навантаженням у розмірі повної ставки викладачі, 
які обрані за конкурсом.

3.12. Розподіл індивідуального навчального навантаження окремим 
викладачам понад одну ставку проводиться у випадках, коли фактичний обсяг 
навчального навантаження кафедри, предметної (циклової) комісії перевищує 
розрахунковий, із залученням їх до роботи за суміщенням у граничному розмірі 
0,5 ставки відповідної посади.

3.13. Визначений загальний обсяг індивідуального навантаження викладача 
є підставою для формування ним індивідуального плану роботи на навчальний 
рік. Індивідуальний план роботи науково-педагогічного працівника на 
навчальний рік затверджується на засіданні кафедри до початку нового 
навчального року.

4. Індивідуальний план роботи педагогічних  
та науково-педагогічних працівників

4.1. Індивідуальний план роботи складається викладачем до початку



навчального року за встановленою формою (додаток 2) та затверджується на 
засіданні кафедри, (предметної (циклової) комісії) не пізніше ЗО вересня 
поточного року. *

4.2. Заходи індивідуального плану повинні корелюватися з цілями, 
завданнями та планом роботи коледжу, кафедри (предметної (циклової) 
комісії).

4.3. Протягом року педагогічні та науково-педагогічні працівники 
обліковують виконання навчального навантаження за кожен семестр. 
Виконання видів наукової, методичної, організаційної та виховної роботи 
обліковується в кінці року.

4.4.По закінченню навчального року звіт про виконання індивідуального 
плану кожного з педагогічних та науково-педагогічних працівників 
розглядається на засіданні кафедри (предметної (циклової) комісії) та 
рекомендується до затвердження в разі виконання.

4.5.Індивідуальний план за п і д г й ї с о м  працівника та завідуючого кафедрою 
(голови предметної (циклової) комісії) до 01 липня або до чергової відпустки 
працівника) подається на перевірку до заступника директора з наукової роботи, 
заступника директора з виховної роботи, в навчальну частину та на 
затвердження до заступника директора з навчальної роботи.

4.6. У випадку невиконання педагогічним або науково-педагогічним 
працівником навчального навантаження за підсумками навчального року без 
поважних причин здійснюється перерахунок оплати праці такого працівника 
або він залучається до виконання інших видів навчальної роботи але не пізніше 
ніж до першого вересня поточного року.

4.7.В разі невиконання працівником інших видів робіт річного навантаження 
викладачеві без поважних причин можуть бути продовжені терміни його 
виконання, але, не пізніше ніж до першого вересня поточного року, - про що 
робиться відповідний запис в індивідуальному плані роботи викладача.

4.8.При невиконанні або неналежному виконанні індивідуального плану 
роботи без поважних причин до викладача можуть бути застосовані заходи 
дисциплінарного стягнення.

4.9. У разі перевиконання педагогічним або науково-педагогічним 
працівником запланованого навантаження за поданням завідуючого кафедрою 
(голови предметної (циклової) комісії) проводиться оплата відповідно до 
діючого законодавства або застосовуються заходи матеріального 
стимулювання.

4.10. Індивідуальний план роботи викладача складається в одному 
примірнику і зберігається у відділі кадрів протягом п ’яти років.

4.11.Після завершення терміну зберігання індивідуальні плани роботи 
викладачів передаються в установленому порядку до архіву.

4.12. Загальний контроль за веденням індивідуальних планів роботи 
викладачів, стану планування і виконання робіт, передбачених планом, 
проводиться заступником директора з навчальної роботи коледжу.



5. Планування методичної роботи

Розрахунок обсягів методичної роботй викладача здійснюється 
відповідно до норм часу, які визначені в табл.2.

Т а б л и ц я  2
Норми часу для планування та обліку основних видів методичної роботи

на навчальний рік
№
з/п

Назва виду методичної роботи Норма часу 
(у годинах)

Примітка

Підготовка до навчальних занять
1. Підготовка навчальних занять (на 

одну годину навчальних занять)
Одна година для 
нових курсів, 0,5 
години для курсу, 

що вже викладався

При наявності 
паралелі не 

більше 1,5 год. за 
всю паралель

2. Підготовка лекції (на одну годину 
навчальних занять)

5 годин Тільки для нових 
лекцій (в 

подальшому 
згідно п.1)

Підготовка навчальної документації
1. Підготовка ліцензійної справи для 

відкриття спеціальності
200 год. (на всіх 

виконавців)
2. Підготовка акредитаційної справи 

за спеціальністю
200 год. (на всіх 

виконавців)
3. Підготовка робочого навчального 

плану зі спеціальності, який 
розробляється вперше

30 годин на всіх 
авторів

4. Підготовка індивідуального 
робочого навчального плану 
студента на рік

15 годин

5. Підготовка індивідуального 
графіку навчання студента на 
півріччя

5 годин

6. Розробка циклу лабораторних 
робіт з предмету

до 50 годин за рішенням 
кафедри, 

предметної 
(циклової) комісії

7. Розробка комп’ютерної програми 
з предмета

до 100 годин за рішенням 
кафедри, 

предметної 
(циклової) комісії

8. Розробка робочої програми 
дисципліни

до 30 годин 

•

за рішенням 
кафедри, 

предметної 
(циклової) комісії

9. Розробка авторської навчальної 
програми

до 50 годин за рішенням 
кафедри, 

предметної



(циклової) комісії
10. Складання екзаменаційних 

завдань та підготовка 
екзаменаційних матеріалів:

- до семестрового
екзамену;

- до державного
екзамену

10 годин 
25 годин

11. Складання завдань для контролю:
- матеріалів до 

обов'язкової контрольної 
роботи;

- матеріалів до заліку

5 годин 

5 годин

12. Розробка тематики курсових, із 
складанням списку літератури і :

15 год. за умови 
затвердження 

кафедрою
13. Розробка елементів дистанційної 

форми навчання:
повного дистанційного 

курсу;
- електронних варіантів 
підручників (навчальних 
посібників);
- електронних варіантів лекцій.

до 200 год. за курс 
20 год. за 1 у.д.а.

20 год. за 1 у.д.а. на 
всіх авторів

Підготовка методичних матеріалів
1. Підготовка і проведення 

відкритого уроку, виховного 
заходу

від 5 до 20 годин

2. Вивчення і впровадження досвіду 
організації навчальної та виховної 
роботи

від 5 до 50 годин за рішенням 
кафедри, 

предметної 
(циклової) комісії

3. Взаємовідвідування занять 
викладачами кафедри

3 години На одне 
відвідування і 

написання 
відгуку

4. Нотне забезпечення занять 
колективу художньої 
самодіяльності, хору, оркестру

до 50 годин В колективах 
організованих без 
додаткової оплати

5. Підготовка доповіді на заходах у 
закладі (вченій раді, науково- 
методичній раді, педраді в ліцеї, 
нарадах при директорові, науково- 
практичних семінарах тощо)

15 годин

6. Розробка та впровадження 
наочних навчальних посібників 
(схем, діаграм, стендів, слайдів,

За фактичними 
затратами часу, але 

не більше 50 год.



колекцій тощо)
7. Випуск методичного вісника 

коледжу
10 годин

8. Підготовка статті до методичного 
вісника коледжу

2-5 годин за рішенням 
кафедри, 

предметної 
(циклової) комісії

9. Розробка сайту Коледжу, кафедри, 
іншого підрозділу:
- підготовка інформаційного 
матеріалу
- дизайн і програмування

20 год. за 1 у.д.а. на
всіх авторів

до 50 год. на всіх *
розробників

10. Робота відповідального наукового 
консультанта за сторінками сайту

до 50 год.

11. Переклад навчальних та наукбво- 
методичних видань з/на іноземну 
мову (за фактом видання)

30 годин за 1 а.а. 
на всіх виконавців

12. М одернізація матеріально- 
технічної бази навчальних 
аудиторій

до 50 годин в залежності від 
обсягів 

проведеної 
роботи

13. Завідування навчальними 
кабінетами та лабораторіями, 
іншими навчальними 
приміщеннями

до 50 годин якщо не 
передбачено 

додаткову оплату

14. Підвищення кваліфікації, 
стажування без відриву від 
виробництва

до 150 годин

Підготовка друкованих видань
1. Підготовка і друк підручника з 

грифом М ОН
70 годин За а.а.

2. Навчальний, методичний, 
навчально-методичний, науково- 
методичний посібник з грифом 
МОН

50 годин За а.а.

3. Навчальний, методичний, 
навчально-методичний, науково- 
методичний посібник 
затверджений вченою радою 
закладу вищ ої освіти

ЗО годин За а.а

4. Рецензування підручників, 
навчальних посібників:

у складі комісії МОН; 
з грифом МОН; 
затверджених вченою радою 

закладу вищ ої освіти

50*годин 
3 години за 1 а.а. 
2 години за 1 а.а.

5. Отримання документа про другу 100 годин



_______ вищу освіту_______________________ _____________________ ____________________
Примітки:
1. Один умовний друкований аркуш (у.д.а.) * це 16 сторінок формату А4, 
надрукованих шрифтом розміром 14 пт. з одинарним міжрядковим інтервалом, 
поля - 3 см з усіх сторін.
2. Авторський аркуш —  дорівнює 40 000 друкованих знаків, включаючи всі букви, 
знаки, символи, проміжки між словами.____________________________________________

6. Планування наукової роботи

Розрахунок обсягів наукової роботи викладача здійснюється відповідно до 
норм часу, які визначені в табл. 3.

Т а б л и ц я  З

Норми часу для планування та обліку основних видів 
наукової роботу на навчальний рік

№
з\п

Назва виду наукової роботи Норма часу (у годинах) Примітка

1. Підготовка і захист докторської 
дисертації

200 годин (за фактом 
захисту)

2. Підготовка і захист 
кандидатської дисертації 
(доктор філософії)

100 годин (за фактом 
захисту)

3. Наукове консультування 
здобувана, який одержав 
документ про присудження 
наукового ступеня

100 годин (за фактом 
захисту)

4. Наукове керівництво 
здобувана, який одержав 
документ про присудження 
наукового ступеня

75 годин (за фактом 
захисту)

5. Участь у міжнародному 
науковому проекті/залучення, 
до міжнародної експертизи

д о 100 годин

6 . Виконання функцій наукового 
керівника або відповідального 
виконавця наукової теми 
(проекту)

д о 100 годин

7. Виконання функцій головного 
редактора/члена редакційної 
колегії наукового видання, 
включеного до переліку 
наукових фахових видань 
України, або іноземного 
рецензованого наукового 
видання

Головний редактор -  100 
годин,

Член редакційної колегії 
-  50 годин

•

8. Отримання міжнародного 100 годин за 1 патент на



патенту / авторського свідоцтва всіх авторів
9. Отримання патенту України / 

авторського свідоцтва
50 годин за 1 патент на 

воіх авторів
10. Підготовка монографії 50 годин за а.а. на всіх 

авторів
11. Отримання сертифіката на 

продукт
50 годин за 1 сертифікат 

на всіх авторів
12. Підготовка відгуку офіційного 

опонента
- на кандидатську дисертацію;
- на докторську дисертацію

10 годин за один відгук 
20 годин за один відгук

із. • Підготовка звіту про науково- 
дослідну роботу

і
50 годин за а.а. на всіх 

авторів
14. Опублікування статті в 

наукових журналах, що * 
входять до міжнародних 
наукометричних баз даних

- SCOPUS та WEB o f 
SCIENCE - 70 годин за 
кожну публікацію на 

всіх авторів;
- інших - 50 годин за 
кожну публікацію на 

всіх авторів;
15. Опублікування статті в 

наукових журналах та 
збірниках, що входять до 
переліку фахових видань

40 годин - за кожну 
публікацію на всіх 

авторів

16. Опублікування статті в інших 
виданнях

30 годин - за кожну 
публікацію на всіх 

авторів

3 обсягом не 
менше 8 
сторінок

17. Опублікування тез доповідей 
міжнародних конференцій

20 годин за кожну 
публікацію на всіх 

авторів
18. Опублікування тез доповідей 

всеукраїнських конференцій
10 годин за кожну 
публікацію на всіх 

авторів
19. Опублікування статей, тез 

доповідей регіональних, 
внутрішньо вузівських 
конференцій, семінарів тощо.

5 годин за кожну 
публікацію на всіх 

авторів

20. Наукові доповіді на 
міжнародних конференціях, 
симпозіумах, семінарах

10 годин - доповідачу 
згідно програми

21. Наукові доповіді на 
всеукраїнських конференціях, 
симпозіумах, семінарах

8 годин - доповідачу 
згідно програми 

•
22. Наукові доповіді на 

внутрішньо вузівських 
конференціях, симпозіумах, 
семінарах

5 годин - доповідачу 
згідно програми



23. Рецензування монографій, 
дисертацій, статей, 
авторефератів тощо

5 годин за а.а. на всіх 
авторів

24. Підготовка та участь у 
міжнародних наукових 
виставках

50 годин на всіх 
учасників

25. Підготовка та участь у 
всеукраїнських та 
регіональних наукових 
виставках

30 годин на всіх 
учасників

26. Підготовка студента до 
регіональної, районної, 
обласної олімпіади, 
індивідуального виступу на 
спартакіаді, конкурсі * '

від 5 до 20 годин 
залежно від результату

за рішенням 
кафедри, 

предметної 
(циклової) 

комісії
27. Керівництво науково- 

дослідною роботою студентів 
з підготовкою:

- наукові статті
- роботи на конкурс
- доповіді на конференцію

10 годин 
10 годин 
5 годин

За кожну 
підготовану 

статтю, заявку, 
роботу, 

доповідь

7. П Л АН УВАН Н Я ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТА ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Розрахунок обсягів організаційної та виховної роботи викладача 
здійснюється відповідно до норм часу, які визначені в табл. 4.

Т а б л и ц я  4

Норми часу для планування та обліку основних видів організаційної 
____________________ роботи на навчальний рік______________ ___________

№
з\п

Назва виду наукової роботи Норма часу (у годинах) Примітка

1. Робота в науково-методичних 
комісіях М ОН України,

- голова, заступник голови
- 50 годин на навчальний

рік;
- секретар - 50 годин на

навчальний рік;
- членство - 25 годин на

навчальний рік
2. Робота в комісіях, експертних 

радах Національного агентства 
із забезпечення якості вищої 
освіти

- За фактично затраченим 
часом

*

До 8 годин 
за день 

залучення

3. Робота в науково-методичних 
радах і комісіях коледжу

- голова, заступник голови 
- 40 годин на навчальний 

рік;

якщо це не 
передбачено 
посадовими



- секретар - 20 годин на 
навчальний рік;

- чл£й - 10 годин на 
навчальний рік

обов’язками

4. Участь у роботі Вченої ради 
коледжу

30 годин на рік

5. Участь у засіданнях кафедри, 
циклової комісії

ЗО годин на рік

6. Виконання обов'язків куратора 
(керівника) академічної групи

100 годин

*

без
додаткової

оплати
7. ' Керівництво гуртком, 

колективом художньої 
самодіяльності, спортивною чи 
науковою секцією студентів *

50 годин на рік, за умови 
проведення занять не 

рідше 1 разу на тиждень

без
додаткової

оплати

8. Організація та проведення 
наукових конференцій, 
симпозіумів, семінарів, нарад 
тощо:

М іж н а р о д н и х

В с е у к р а їн с ь к и х  т а  ін ш и х

- голова, заступник голови 
70 годин;

- кожному членові 
оргкомітету - 50 годин;
- керівник секції - 20 

годин;
- голова, заступник 

голови - 40 годин;
- кожному членові 

оргкомітету - 30 годин;
- керівник секції - 10 

годин
9. Участь у роботі робочих груп, 

науково-методичних семінарів, 
які організовуються і 
проводяться під егідою 
М іністерства освіти і науки 
України

6 годин за день семінару 
(за наявності документів)

10. Виконання обов'язків 
секретаря вченої ради коледжу

20 годин - на навчальний 
рік.

якщо це не 
передбачено 
посадовими 
обов’язками

11. Робота відповідального 
секретаря приймальної комісії

За фактичними витратами 
часу, але не більше 100 

годин

якщо не 
передбачено 
звільнення 

від основних 
посадових 
обов’язків

12. Робота заступника За фактичними витратами якщо не



відповідального секретаря 
приймальної комісії

часу, але не більше 100 
годин

¥

передбачено 
звільнення 

від основних 
посадових 
обов’язків

13. Керівництво практикою 
студентів

До 100 годин якщо не 
здійснюєтьс 
я оплата за 

цей вид 
діяльності

14. Участь у профорієнтаційній 
роботі та  довузівській 
підготовці молоді

За фактично затраченим 
часом -  2 години за кожен 

захід в школі
15. Участь у підготовці і 

проведенні студентських і  : 
олімпіад з навчальних 
дисциплін в коледжі

10 годин за комплект 
завдань розробнику 

10 годин всім членам журі 
за проведення та перевірку 

робіт
16. Участь у підготовці і 

проведенні студентських 
олімпіад з навчальних 
дисциплін на рівні регіону

20 годин за комплект 
завдань розробнику 

10 годин членам журі за 
проведення та перевірку 

робіт
17. Участь у підготовці і 

проведенні студентських 
олімпіад з навчальних 
дисциплін на Всеукраїнському 
рівні

40 годин за комплект 
завдань розробнику 

15 годин членам журі за 
проведення та перевірку 

робіт
18. Організація студентської 

громадської (волонтерської) 
діяльності, яка має професійне 
спрямування

До 50 годин

19. Участь в організації та 
проведенні виховних та 
спортивних заходів в коледжі

2-30 годин за захід за оцінкою 
кафедри, 

П(Ц)К
20. Підготовка, організація і 

проведення коледжних, 
всеукраїнських, міжнародних 
творчих конкурсів і фестивалів 
серед студентів, співробітників

До 20 годин за один 
конкурс.

21. Особиста участь у творчих 
конкурсах, спортивних 
змаганнях на різних рівнях:

- міжнародних, 
всеукраїнських - 25 годин 

за одру участь;
- коледжу - 10 годин за 

одну участь.
22. Завоювання збірними 

командам коледжу призових
За представленням 
грамоти, диплому:



місць на Всеукраїнських 
спортивних змаганнях, 
міжнародних турнірах тренеру

- 1-е місце - 100 годин
- 2-е місце - 60 годин
- 3-є місце - 40 годин

23. Одержання колективом 
самодіяльності коледжу 
призових місць на 
міжнародних та 
всеукраїнських фестивалях і 
конкурсах - керівнику

За представленням 
грамоти, диплому:

- 1-е місце - 100 годин
- 2-е місце - 60 годин
- 3-є місце - 40 годин

24. Завоювання спортсменом 
(студентом, викладачем 
коледжу) призових місць на 
Всеукраїнських змаганнях 
(тренеру за кожного 
підготовленого спортсмена) *

За представленням 
грамоти, диплому:

- 1-е місце - 25 годин
- 2-е місце - 20 годин
- 3-є місце - 15 годин

25. Завоювання творчим митцем 
(студентом, викладачем 
коледжу) призових місць на 
міжнародних та 
всеукраїнських фестивалях і 
конкурсах (керівнику за 
кожного підготовленого 
учасника)

За представленням 
грамоти, диплому:

- 1-е місце - 25 годин
- 2-е місце - 20 годин
- 3-є місце - 15 годин



Додаток 1
Порядок визначення обсягів загального навантаження педагогічного,

науково-педагогічного працівника
Визначення об ’єму методичної і організаційної роботи, що повинен 

здійснювати викладач, концертмейстер та інший працівник встановлюється 
пропорційно до його річного навчального навантаження.

Для педагогічних працівників, що викладають в групах підготовки 
молодшого спеціаліста, встановлено річне навчальне навантаження: 
викладачів -  720 годин, концертмейстерів -  960 годин на рік на ставку. Для 
викладачів, що працюють з групами бакалаврату річне навчальне 
навантаження, як правило, складає 600 годин на ставку. В усіх випадках 
загальне навантаження повинно складати 1548 годин. При більшому або 
меншому річному навчальному навантаження об 'єм  методичної, наукової та 
організаційної роботи визначається у відповідності з наведеними прикладами. 

Для викладачів *

підготовка м олодш их спеціалістів 
Якщо річне педагогічне навантаження викладача становить, наприклад,

842 год.
Порядок вираховування робочого часу викладача

720 год._(ставка)_________  1548 год. (кредитний час)
842 год.__________ __________  X (невідомо)
X = 1548 х 842 : 720 = 1810 годин на рік 

підготовка бакалаврів 
Якщо річне педагогічне навантаження викладача становить, наприклад,
420 год.

Порядок вираховування робочого часу викладача
600 год. (ставка)_________  1548 год. (кредитний час)
420 год.____________________  X (невідомо)
X = 1548 х 420 : 600 « 1084 годин на рік

Для концертмейстерів
Якщо річне педагогічне навантаження концертмейстера становить, наприклад, 
- 1050 год.

960 год. _ 
1050 год.

1548 год.
X (невідомо)

X = 1548 х 1050 : 960 = 1693 год.

В.о. директора Кременчуцького педагогічного 
коледжу імені А.С. Макаренка
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Голова профспілкового комітету
працівників коледжу О.О.Волочай


