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1.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Цей договір укладено в межах компетенції сторін з метою регулювання 

виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів 

найманих працівників і адміністрації ОКЗ «Сєвєродонецький коледж культури і мистецтв 

імені Сергія Прокоф’єва» (далі – коледж ) з питань, що є предметом цього договору.  

Положення і норми договору розроблено на основі Кодексу законів про працю 

України, Закону України «Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх 

права та гарантії діяльності» та інших актів законодавства, генеральної, галузевої і 

регіональної угод. 

Договір містить узгоджені зобов’язання сторін, що його уклали, щодо створення 

умов підвищення ефективності роботи підприємства, реалізації на цій основі професійних, 

трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників. 

1.2. Сторони договору та їх повноваження.  

1.2.1. Договір укладено між адміністрацією в особі директора коледжу, з 

однієї сторони (далі – адміністрація), і профспілковим комітетом первинної 

організації профспілки від імені трудового колективу, з іншого боку (далі – 

профспілкова сторона). 

1.2.2. Директор підтверджує, що він має повноваження, визначені чинним 

законодавством та Статутом коледжу на ведення колективних переговорів, 

укладення колективного договору і виконання зобов’язань сторони власника, 

визначених цим договором. 

1.2.3. Профспілкова сторона має повноваження, визначені чинним 

законодавством та Статутом профспілки, на ведення колективних переговорів, 

укладення колективного договору і виконання зобов’язань профспілкової сторони, 

визначених цим договором. 

1.2.4. Сторони визнають взаємні повноваження та беруть на себе 

зобов'язання будувати свої взаємини на основі принципів соціального партнерства: 

паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, 

конструктивності та аргументованості як при проведенні переговорів щодо 

укладення колдоговору, внесення в нього змін та доповнень, так і при вирішенні 

всіх питань соціально-економічних і трудових відносин, що виникли в ході його 

виконання.  

1.2.5. Сторони оперативно вживатимуть заходів до усунення передумов 

виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у ході реалізації зобов’язань 

і положень колективного договору, віддаватимуть перевагу розв’язанню спірних 

питань шляхом проведення консультацій, переговорів і процедур щодо 

примирення відповідно до законодавства. 

1.3. Сфера дії договору. 

1.3.1. Сфера дії цього договору поширюється незалежно від їх членства у 

профспілці на всіх без винятку працівників коледжу, які працюють за наймом, на 

жінок, що знаходяться у відпустці по догляду за дитиною, а також на осіб, що 

працюють на виборних і штатних посадах у профспілкових органах.  

1.3.2. Положення цього колективного договору є обов’язковими для 

виконання сторонами з моменту його підписання до укладання нового, а також для 

застосування під час ведення колективних переговорів. 
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1.3.3. Сторони визнають цей колективний договір нормативним актом, який 

встановлює засади соціального партнерства, визначає узгоджені позиції і дії сторін, 

спрямовані на їх співробітництво, створення умов для підвищення ефективності 

роботи, реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних 

гарантій, забезпечення конституційних прав працівників, досягнення злагоди в 

трудовому колективі.  

1.3.4. Жодна зі сторін цього колективного договору не може в 

односторонньому порядку самостійно ухвалювати рішення, які змінюють норми, 

положення, зобов’язання колективного договору та зупиняють їх виконання. 

1.3.5. Невід’ємною частиною договору є додатки до нього.  

1.4. Термін дії колективного договору та набуття ним чинності. 

1.4.1. Колективний договір набуває чинності з моменту підписання його 

сторонами і діє до укладення нової редакції договору. 

1.4.2. Цей колективний договір зберігає чинність у разі зміни складу, 

структури і найменування закладу; у випадку його реорганізації договір може бути 

переглянутий за згодою сторін. У випадку зміни власника закладу дія цього 

колективного договору зберігається протягом одного року. За цей період сторони 

мають розпочати переговори про укладання нового або зміни діючого 

колективного договору. 

          1.4.3.Будь-яка із сторін не раніш як за три місяці до закінчення строку дії 

колективного договору письмово повідомляє іншу сторону про початок 

переговорів. 

1.5. Порядок внесення змін та доповнень до договору. 

1.5.1. Зміни і доповнення до договору вносяться тільки за взаємною згодою 

сторін.   

1.5.2. Сторона, яка ініціює внесення змін і доповнень до договору, 

письмово повідомляє іншу сторону про початок проведення переговорів 

(консультацій) та надсилає свої пропозиції, що спільно розглядаються у 7-денний 

термін з дня їх отримання іншою стороною. 

1.5.3. Зміни та доповнення до цього колективного договору вносяться 

обов’язково у зв’язку зі змінами в чинному законодавстві, Генеральній, 

регіональній та галузевій угодах з питань, що є предметом колективного договору, 

та за ініціативою однієї з сторін після проведення переговорів (консультацій) та 

досягнення згоди. Зміни та доповнення до колективного договору набирають 

чинності після схвалення їх загальними зборами трудового колективу. 

1.5.4. Пропозиції сторін щодо внесення змін та доповнень до колективного 

договору розглядаються у двотижневий термін, після чого сторонами приймається 

відповідне рішення. 

1.5.5. Жодна із сторін протягом дії договору не може в односторонньому 

порядку приймати рішення про зміну діючих положень, зобов’язань за договором 

або призупинити їх виконання. 

1.5.6. Для врегулювання розбіжностей і спірних питань під час ведення 

переговорів по укладанню колективного договору чи внесенню до нього змін та 

доповнень сторони використовують примірні процедури, передбачені ст.11 Закону 

України «Про колективні договори і угоди».  
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1.6. Порядок і строки доведення змісту колективного договору до працівників 

підприємства. 

Адміністрація разом з профспілковою стороною зобов’язуються в 10-денний термін 

після підписання договору забезпечити його висвітлення на сайті коледжу, тиражування у 

кількості 3 примірники та ознайомлення з ним всіх працівників. 

1.7. Повідомна реєстрація колективного договору 

У разі схвалення проекту колективного договору загальними зборами трудового 

колективу він підписується уповноваженими представниками сторін не пізніш як через 5 

днів з моменту його схвалення. 

Реєстрація колективних договорів проводиться відповідно до постанови КМУ №115 

від 13.02.2013 року «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і 

територіальних угод, колективних договорів». Колективний договір подається на 

реєстрацію сторонами, які його підписали, у трьох примірниках (перший, другий і копія). 

Разом із договором на реєстрацію подаються також усі додатки до нього. 

 

2. ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ   

Сторони домовились  

2.1. Спрямовувати свою діяльність на співробітництво, створення умов для 

підвищення ефективності роботи, реалізацію на цій основі професійних, трудових і 

соціально-економічних гарантій, забезпечення конституційних прав працівників, 

досягнення злагоди в трудовому колективі.  

2.2. Упереджувати виникнення трудових спорів (конфліктів), а у разі їх 

виникнення – прагнути до розв’язання шляхом взаємних консультацій і переговорів. 

2.3. Забезпечити створення та необхідні умови для ефективної роботи Комісії з 

трудових спорів, щодо розгляду індивідуальних трудових спорів (на громадських 

засадах). 

2.4. Не допускати виникнення заборгованості із виплати заробітної плати, крім 

обставин, які не залежать від керівництва коледжу. 

2.5. Дотримуватись трудової дисципліни, сумлінно та якісно виконувати свої 

обов’язки, своєчасно виконувати рішення внутрішніх дорадчих органів, дотримуватись 

правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог техніки безпеки, протипожежної 

безпеки, охорони праці та виробничої санітарії, дбайливо ставитись до майна коледжу. 

 Сторона адміністрації зобов’язується  

2.6. Визначати пріоритетні напрями розвитку закладу. 

2.7. Вживати всіх можливих заходів щодо стабілізації функціонування закладу, 

раціонального використання бюджетних та власних коштів, недопущення збитків та 

незаконних витрат.  

2.8. Створювати умови для забезпечення участі працівників в управлінні 

закладом, розгляду пропозицій працівників з питань вдосконалення роботи закладу, 

підвищення ефективності та оптимізації навчального процесу. 

2.9. Забезпечувати участь повноважного представника профспілки в засіданнях 

керівних органів (адміністративної ради, навчально-методичної ради, педагогічної ради, 
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інших виробничих нарад), завчасно інформувати його про дати та порядок денний таких 

засідань. 

2.10. Брати участь в заходах профспілки щодо захисту трудових і соціально-

економічних прав та інтересів працівників на її запрошення.  

2.11. Інформувати працівників не менше одного разу на рік про результати 

фінансово-господарської діяльності коледжу; надходження, розподіл і витрати коштів.   

2.12. Завчасно інформувати працівників про зміни в організації виробництва та 

праці, реорганізації закладу, зміну суттєвих умов праці.  

2.13. Забезпечувати працівників матеріально-технічними ресурсами, необхідними 

для виконання своїх посадових обов’язків та норм праці.     

2.14. Створювати безпечні умови праці; вимагати дотримання працівниками 

правил охорони праці, виробничої санітарії, протипожежної безпеки. 

2.15. Вимагати дотримання працівниками трудової дисципліни та правил 

внутрішнього трудового розпорядку. 

2.16. З метою підвищення якості праці, раціонального використання матеріальних 

і технічних ресурсів, впровадження новітніх технологій, форм та методів роботи 

застосовувати заходи морального і матеріального стимулювання працівників. 

2.17. Визначити посадовими інструкціями коло функціональних обов’язків, 

кваліфікаційні вимоги, права та відповідальність кожного працівника.  

Профспілкова сторона зобов’язується  

2.18. Сприяти зміцненню трудової і навчальної дисципліни в колективах 

структурних підрозділів коледжу. 

2.19. Здійснювати громадський контроль за додержанням законодавства про 

працю та забезпеченням трудових прав членів профспілок. 

2.20. Утримуватись від організації проведення страйків та інших акцій з питань, 

включених до колективного договору, за умови їх вирішення у встановленому 

законодавством порядку. 

2.21. Організовувати збір та узагальнення пропозицій працівників з питань 

вдосконалення діяльності закладу, домагатись їх реалізації, інформувати трудовий 

колектив про вжиті заходи. 

2.22. Запрошувати повноважного представника адміністрації на засідання 

профспілки, де розглядаються питання захисту трудових і соціально-економічних прав та 

інтересів працівників.  

2.23. Вживати заходів для забезпечення працівників і їхніх дітей пільговими 

санаторно-лікувальними путівками до санаторіїв, будинків відпочинку, дитячих 

оздоровчих таборів тощо. 

 

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЗАЙНЯТОСТІ 

Сторони домовились  

3.1. Намагатись запобігати скороченню чисельності або штату працівників та 

вживати заходів щодо створення нових (додаткових) робочих місць. 
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3.2. Зберігати права, пільги та гарантії за працівниками, що працюють на умовах 

неповного робочого часу (дня або тижня), передбачені колективним договором, за 

рахунок власних коштів.   

Сторона адміністрації зобов’язується 

3.3. Не допускати масових звільнень працівників. Не допускати звільнення 

педагогічних працівників протягом навчального року. 

3.4. Надавати профспілці не пізніше ніж за 3 місяці інформацію щодо 

скорочення чисельності або штату працівників, включаючи інформацію про причини 

наступних звільнень, кількість, категорії працівників, яких це стосується, терміни 

проведення звільнень тощо.   

3.5. Проводити консультації з профспілковою стороною стосовно визначення та 

затвердження заходів щодо запобігання звільнення працівників, їх можливого 

працевлаштування та забезпечення соціальної підтримки. Розглядати та враховувати (за 

можливості) пропозиції профспілкової сторони про перенесення термінів або тимчасове 

припинення чи відміну заходів, пов’язаних із звільненням працівників. 

3.6. При звільненні працівників дотримуватись вимог чинного трудового 

законодавства щодо переважного права на залишення на роботі та надання гарантій 

окремим категоріям працівників. Про майбутнє звільнення попереджати працівника у 

письмовій формі під особистий підпис не пізніше ніж за 2 місяці. Одночасно з 

попередженням про звільнення пропонувати працівникові іншу роботу в закладі за 

наявності вакансій. 

3.7. Зберігати протягом одного року за працівниками, звільненими з коледжу на 

підставах, передбачених п. 1 ст. 40 КЗпП України, право на укладення трудового договору у разі 

повторного прийняття на роботу, у випадку проведення прийняття на роботу працівників 

аналогічної кваліфікації. 

3.8. Не здійснювати прийняття на роботу нових працівників на посади, у 

відношенні до яких використовується режим неповної зайнятості (вимушене тимчасове 

скорочення нормальної або встановленої законодавством тривалості робочого часу, 

перерва в одержанні заробітку або скорочення його розміру через тимчасове 

припинення діяльності навчального закладу без припинення трудових відносин з причин 

економічного, технологічного, структурного характеру).   

Профспілкова сторона зобов’язується  

3.9. Здійснювати громадський контроль за дотриманням законодавчих і 

нормативних актів з питань зайнятості, використання і завантаження робочих місць.  

3.10. Надавати згоду на звільнення працівників тільки після використання всіх 

можливостей для збереження трудових відносин. 

3.11. Не надавати згоди на звільнення працівників у разі порушення 

роботодавцем вимог законодавства про працю та зайнятість. 

3.12. Проводити спільно з адміністрацією консультації з питань масових 

звільнень працівників та здійснення заходів щодо недопущення, зменшення обсягів або 

пом’якшення наслідків таких звільнень. Вносити пропозиції про перенесення строків або 

тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних із звільненням працівників. 

3.13. Надавати членам профспілки безкоштовну правову допомогу шляхом 

юридичних консультацій, представництва їх трудових і соціально-економічних прав та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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інтересів в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, в судах 

відповідно до законодавства. 

3.14. Доводити до працівників інформацію щодо планування проведення в 

навчальному закладі скорочення робочих місць, звільнення працівників та здійснюваних 

заходів щодо недопущення або зменшення негативних соціальних наслідків таких дій. 

 

4. ОПЛАТА ПРАЦІ 

Сторони домовились  

4.1. Здійснювати оплату праці працівників коледжу відповідно до норм, умов та 

положень, визначених Кодексом законів про працю України, Законом України «Про 

оплату праці», наказом Міністерства освіти і науки України № 557 від 26.09.2005 р. «Про 

впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників 

навчальних закладів, установ освіти та наукових установ». 

Посадові оклади працівників коледжу установлюються відповідно до схем тарифних 

розрядів і коефіцієнтів Єдиної тарифної сітки з оплати праці керівників, фахівців, 

технічних службовців та робітників згідно із затвердженим Штатним розписом та 

Тарифікаційним списком на відповідний рік (Додаток 7). 

4.2. Встановити мінімальну тарифну ставку (оклад) для працівників, які виконують 

просту некваліфіковану роботу, не нижче мінімального рівня, встановленого чинним 

законодавством України.   

4.3. Забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, які отримують 

заробітну плату на рівні мінімальної, у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення 

доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної 

роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи у відповідності з постановою 

Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1037 «Про оплату праці працівників 

установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».  

4.4. Своєчасно проводити індексацію заробітної плати в межах чинного 

законодавства. 

4.5. В межах фонду оплати праці та при наявності економії коштів фонду оплати 

праці встановлювати доплати та надбавки працівникам коледжу в розмірі та на умовах 

діючого законодавства за наказом директора, погодженим з профспілковим комітетом, 

виданим на підставі подання керівників структурних підрозділів (Додаток 14). 

4.6. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у 

сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання 

в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків. 

 Матеріальна допомога на поховання надається у разі смерті близьких родичів 

(подружжя, батьки, діти, брати, сестри) за рахунок економії коштів фонду оплати праці.  

4.7. Преміювати працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні 

результати роботи коледжу згідно з Положенням про преміювання працівників ОКЗ 

«Сєвєродонецький коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва»  в межах коштів 

на оплату праці за рахунок економії коштів фонду оплати праці (Додаток 5). 

4.8. Здійснювати виплату щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам 

за підсумками роботи в період з 1 вересня по 31 серпня одного навчального року у сумі не 

більше ніж один посадовий оклад згідно з Положенням про щорічну грошову винагороду 
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педагогічним працівникам ОКЗ «Сєвєродонецький коледж культури і мистецтв імені 

Сергія Прокоф’єва» в межах фонду оплати праці (Додаток 6). 

4.9. Забезпечити виплату зазначених вище стимулюючих доплат, надбавок та інших 

заохочень працівникам коледжу у відсотковому співвідношенні за фактично 

відпрацьований час. 

4.10.  Регулярно здійснювати виплату заробітної плати в робочі дні двічі на місяць 

через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після 

закінчення періоду, за який здійснюється виплата:  

- заробітна плата за першу  половину місяця – 13-15 числа кожного місяця; 

- остаточний розрахунок – 27-30 (31) числа кожного поточного місяця; 

Заробітна плата за першу половину місяця повинна виплачуватися у розмірі не 

менше оплати за фактично відпрацьований час із розрахунку тарифної ставки (посадового 

окладу) працівника. 

Виплачувати заробітну плату напередодні, коди день її виплати збігається з 

вихідним, святковим або неробочим днем. 

4.11. Здійснювати виплату заробітної плати за час відпустки не пізніше ніж за 3 дні 

до її початку. 

4.12.  Робота у святковий та неробочий день оплачується у подвійному розмірі. 

Оплата у зазначеному розмірі провадиться за години, фактично відпрацьовані у святковий 

і неробочий день (с. 107 КЗпП України). 

4.13.  Проводити надурочні роботи, роботу у вихідні, святкові та неробочі дні лише у 

виняткових випадках, передбачених законодавством України, за погодженням з 

профспілковим комітетом та з оплатою відповідно до законодавства. 

4.14.  В окремих випадках, в яких не може бути додержана встановлена щоденна або 

щотижнева норма тривалості робочого часу, в коледжі запроваджено підсумований облік 

робочого часу терміном в один календарний рік з початку роботи за графіком. Робота 

працівників при підсумованому обліку робочого часу регулюється графіком роботи 

(змінності), погодженим із профспілковим комітетом. 

За підсумованого обліку робочого часу робота у святкові та неробочі дні (ст.73 

КЗпПУ) за графіком включається в норму робочого часу за обліковий період, 

установлений в коледжі.  

Адміністрація зобов’язується 

4.15.  Надавати працівникам коледжу не пізніше дня остаточної виплати заробітної 

плати розрахункові листи з інформацією про суми нарахованої, утриманої та належної до 

виплати заробітної плати. 

4.16.  Надавати профспілковому комітету інформацію про стан фінансування з 

витрат на оплату праці працівників коледжу. 

4.17.  У разі виникнення заборгованості по заробітній платі вживати всіх можливих 

заходів щодо її ліквідації.  

4.18. У разі порушення строків виплати заробітної плати компенсувати працівникам 

на умовах, визначених законодавством, втрати частини заробітної плати у зв’язку із 

порушенням строків її виплати. 
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4.19.  Надавати профспілковому комітету інформацію про нові нормативно-

методичні матеріали, передовий досвід і зміни в нормуванні та оплаті праці. 

Профспілкова сторона зобов’язується  

4.20.  Здійснювати громадський контроль за додержанням в коледжі законодавства 

про працю, зокрема, за виконанням договірних гарантій з оплати праці, термінів її 

виплати, правомірності та повноти утримань із заробітної плати податків, зборів, внесків.    

4.21.  Взаємодіяти з питань реалізації прав на своєчасну і повну оплату праці з 

органами виконавчої влади, органами державного нагляду. Надавати адміністрації 

коледжу інформацію щодо фактів виявлених порушень у сфері оплати праці та вимагати 

вжиття заходів щодо їх усунення.   

4.22.  Надавати консультації та правову допомогу працівникам-членам профспілки в 

захисті їх прав щодо оплати праці, представляти їх інтереси в Комісії х трудових спорів та 

в судових органах. 

4.23.  Постійно проводити аналіз і оцінку стану реалізації законодавства про оплату 

праці, вносити пропозиції щодо його вдосконалення та надавати інформацію адміністрації 

коледжу для вжиття відповідних заходів.     

4.24.  Інформувати органи нагляду за додержанням законодавства про працю, про 

факти порушень законодавства щодо термінів виплати заробітної плати з метою усунення 

виявлених порушень. 

 

5. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ 

Адміністрація зобов’язується 

5.1. Здійснювати прийом на роботу нових працівників тільки у випадку 

забезпечення  повної продуктивної зайнятості працюючих співробітників та якщо не 

прогнозується їх звільнення на підставах, передбачених п. 1 ст. 40 КЗпП України. 

5.2. Застосовувати такі форми трудового договору: 

- безстроковий трудовий договір; 

- строковий трудовий договір; 

- контракт у випадках, передбачених чинним законодавством.  

5.3. Не включати до трудового договору умови, що погіршують становище 

працівників порівняно з чинним законодавством та цим колективним договором. 

5.4. Ознайомлювати під особистий підпис кожного працівника з наказами про 

його прийом, переведення, стягнення, сумісництво, звільнення тощо. 

5.5. Спільно з профспілкою розробити Правила внутрішнього трудового 

розпорядку та затвердити їх на загальних зборах трудового колективу. Ознайомити 

працівників з Правилами внутрішнього трудового розпорядку (Додаток 4) під особистий 

підпис.  

5.6. Розробити та затвердити для кожного працівника (кожної посади) посадові 

інструкції, встановити в посадових інструкціях кваліфікаційні вимоги для працівників 

згідно з державними кваліфікаційними вимогами та стандартами освіти; визначити в 

посадових інструкціях коло функціональних обов’язків, права та відповідальність 

працівника. Ознайомити кожного працівника під підпис з його посадовою інструкцією. 
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5.7. Здійснювати прийом (переведення) працівників на посаду виключно у 

відповідності до встановлених посадовою інструкцією кваліфікаційних вимог. 

5.8. Надавати працівникам роботу згідно з отриманою освітою, набутою 

кваліфікацією та займаною посадою з дотриманням вимог, встановлених чинним 

законодавством України. Не вимагати від працівника виконання обов’язків, не 

передбачених трудовим договором, посадовою інструкцією та правилами внутрішнього 

трудового розпорядку. 

5.9. Визначати працівнику робоче місце, забезпечувати його необхідними для 

роботи засобами. 

5.10. Залучення працівників до виконання роботи, не обумовленої трудовим 

договором, або їх тимчасове переведення на іншу роботу  здійснювати виключно в межах, 

встановлених чинним трудовим законодавством України.  

5.11. Здійснювати переведення працівника за його згодою на більш легку роботу 

у відповідності до медичного висновку та в порядку, встановленому чинним трудовим 

законодавством України.  

5.12. Забезпечувати проходження працівниками обов’язкового періодичного 

медичного огляду згідно з вимогами законодавства.  

5.13. Не допускати працівників до роботи у випадках  

- відмови або ухилення працівника від проходження обов’язкового медичного огляду, 

навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної безпеки; 

- з’явлення на робочому місці в нетверезому стану, в стані наркотичного або 

токсичного сп’яніння; 

- в інших випадках, передбачених законодавством.   

5.14. Проводити звільнення працівників виключно в порядку, встановленому 

чинним трудовим законодавством. 

5.15. Проводити звільнення працівників з ініціативи адміністрації  у випадках та в 

порядку, передбаченому чинним законодавством. 

5.16. Не допускати звільнення працівника з ініціативи адміністрації в період його 

тимчасової непрацездатності, за винятком випадків, передбачених чинним 

законодавством. 

5.17. У разі звільнення працівника, яке потребує попереднього узгодження з 

профспілкою, надавати до профкому обґрунтоване письмове подання. 

5.18. Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних жінок та 

жінок, які мають дітей віком до трьох років, одиноких матерів з дитиною до чотирнадцяти 

років або з дитиною-інвалідом, крім випадків, передбачених чинним законодавством. 

5.19. За порушення трудової дисципліни застосовувати дисциплінарні стягнення в 

порядку, визначеному чинним законодавством.  

5.20. Встановити в навчальному закладі для педагогічних працівників (викладачі, 

концертмейстери) шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем (неділя) згідно з 

розкладом навчальних занять, іспитів тощо та кількістю навчальних годин 

педагогічного/концертмейстерського навантаження згідно з тарифікаційним списком. 
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5.21. Встановити для інших працівників коледжу п’ятиденний робочий тиждень 

тривалістю 40 годин з двома вихідними днями (субота, неділя) згідно з Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку.  

5.22. Встановити окремим категоріям працівників (вахтери, чергові по 

гуртожитку, робітники з КОРБ, прибиральники службових приміщень тощо) режим праці 

(робочий час) згідно з щомісячними графіками змінності, узгодженими з профспілкою.  

5.23. Встановити початок та закінчення робочого часу, тривалість перерви для 

відпочинку і харчування згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та 

графіками роботи (змінності). 

5.24. Встановити скорочену тривалість робочого часу у випадках та для категорій 

працівників, визначених чинним законодавством. 

5.25. За погодженням з профспілкою встановлювати працівнику за його заявою 

неповний робочий день (тиждень), гнучкий графік роботи на умовах і в порядку, 

визначеному чинним трудовим законодавством. 

5.26. Скорочувати робочий час на одну годину напередодні святкових і 

неробочих днів для працівників з п’ятиденним робочим тижнем. 

5.27. Узгоджувати з профспілкою будь-які зміни умов праці. 

5.28. Дотримуватись вимог чинного законодавства щодо обмеження залучення 

окремих категорій працівників до надурочних робіт, чергування, роботи в нічний час та у 

вихідні дні. 

5.29. Проводити роботу у вихідні, святкові та неробочі дні лише у виняткових 

випадках, передбачених чинним законодавством, за письмовим розпорядженням 

адміністрації, узгодженим з профспілкою. Особисто під підпис повідомляти працівників 

про таку роботу не менш як за добу до її початку.  

5.30. Компенсувати працівникам роботу у святковий, неробочий або вихідний 

день у порядку, передбаченому ст. 107 КЗпП України. 

5.31. Встановити гарантовану тривалість (у тому числі мінімальну) щорічної 

основної оплачуваної відпустки для різних категорій працівників (керівники, педагогічні 

працівники, методичні працівники, особи з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп тощо) згідно з 

нормами, передбаченими чинним Законом України «Про відпустки», КЗпП України та 

іншими нормативними актами.  

5.32. Затверджувати графіки надання щорічних відпусток за погодженням з 

профспілкою не пізніше 05 січня щорічно та доводити їх до відома працівників під 

особистий підпис. При складанні графіків намагатись враховувати сімейні обставини, 

особисті інтереси та можливості відпочинку кожного працівника. Надавати подружжям, 

які разом працюють в коледжі, право на щорічну відпустку в один період. Щорічна 

чергова відпустка педагогічних працівників розпочинається щороку 1 липня, має 

тривалість та надається у порядку відповідно до ст. 6 Закону України «Про відпустки». 

5.33. Переносити щорічну відпустку на інший період (продовжувати щорічну 

відпустку) відповідно до порядку, визначеному у ст. 11 Закону України «Про відпустки». 

5.34. Проводити розподіл відпустки на частини, заміну частини відпустки 

грошовою компенсацією виключно в порядку, визначеному ст. 12 та 24 Закону України 

«Про відпустки», КЗпП України. 
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5.35. Визначити за узгодженням з профспілкою тривалість щорічних додаткових 

оплачуваних відпусток для посад, робіт і професій: а) з ненормованим робочим днем, 

робота на яких передбачає надання щорічної додаткової оплачуваної відпустки 

тривалістю до 7 календарних днів  і б) за особливий характер праці (Додаток 9). 

5.36. Надавати працівникам щорічні та додаткові оплачувані відпустки 

тривалістю та на умовах,, визначених у розділах ІІ, ІІІ та ІV Закону України «Про 

відпустки». 

5.37. Надавати працівникам за їх заявами відпустки без збереження заробітної 

плати, що надаються в обов’язковому порядку, тривалістю та на умовах, передбачених  ст. 

25 Закону України «Про відпустки». 

5.38. Надавати працівникам за їх заявами, погодженими з адміністрацією, 

відпустки без збереження заробітної плати за згодою сторін, тривалістю та на умовах, 

передбачених ст. 26 Закону України «Про відпустки». 

Профспілкова сторона зобов’язується 

5.39. Забезпечити дотримання працівниками коледжу трудової та виробничої 

дисципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку, своєчасного, точного і якісного 

виконання розпоряджень та наказів роботодавця, посадових обов’язків. 

5.40. Здійснювати контроль за виконанням зобов’язань цього розділу, 

своєчасністю внесення записів до трудових книжок, виданням наказів про прийом, 

звільнення, переведення на іншу роботу, зміну режимів праці і відпочинку та 

ознайомлення з ними працівників. 

5.41. Розглядати обґрунтоване письмове подання сторони роботодавця про 

розірвання трудового договору з працівником, який є членом профспілки, що діє в 

коледжі, у випадках, передбачених чинним законодавством. Повідомляти сторону 

роботодавця про прийняте рішення у письмовій формі в п’ятиденний строк після 

отримання запиту. 

5.42. Надавати працівникам безкоштовні консультації з чинного законодавства. 

Роз’яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо 

організації праці, їх права і обов’язки. У разі порушення їх трудових прав представляти та 

відстоювати інтереси працівників у відносинах з роботодавцем, в тому числі у судових 

органах. 

 

6.  ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ’Я 

 

З метою створення здорових і безпечних умов праці в ОКЗ «Сєвєродонецький 

коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва» 

 

Адміністрація зобов’язується 

 

6.1. Розробити спільно з профспілковим комітетом та здійснити виконання 

комплексних заходів для забезпечення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження 

випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій (Додаток № 10). 

6.2. В термін до 15 жовтня виконувати заходи з підготовки коледжу до роботи в 

осінньо-зимовий період. 
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6.3. При виході на роботу ознайомлювати під розписку співробітника з умовами 

праці та наявністю на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, 

можливим впливом їх на здоров'я, а також про його права на пільги і компенсації за 

роботу в таких умовах. 

6.4. Проводити періодично, згідно з нормативними актами, огляд технічного стану 

обладнання, верстатів, механізмів, будівель, споруд в плані їх безпечної експлуатації. 

6.5. Безкоштовно забезпечувати працівників, які пов’язані зі шкідливими і 

небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов'язаних із забрудненням або 

проводяться в несприятливих температурних умовах, спецодягом, спецвзуттям та іншими 

засобами індивідуального захисту відповідно до встановлених норм (Додаток  №13). 

Організувати заміну спецодягу та спецвзуття, які стали непридатними до закінчення 

встановленого терміну носіння з незалежних від працівника причин. 

6.6. Робітникам, які працюють на роботах, пов'язаних із забрудненням, видавати 

безоплатно за встановленими нормами мило і дезинфікуючі засоби (Додаток № 12). 

6.7. Забезпечити проведення періодичних (в процесі трудової діяльності) медичних 

оглядів працівників, а також виконання висновків медичної комісії за результатами 

медогляду. 

6.8. При своєчасному проходженні працівником медичного огляду зберегти за ним 

середній заробіток на встановлений час проходження медогляду. Не допускати до роботи 

працівників, які без поважних причин ухиляються від проходження обов'язкового 

медичного огляду. 

6.9. Не допускати працівників коледжу до роботи, яка їм протипоказана за 

результатами медогляду. 

6.10. Проводити систематичний аналіз стану захворюваності і випадків тимчасової 

непрацездатності та вживати заходів до усунення причин захворюваності. 

6.11. Не рідше одного разу на рік забезпечувати комплектування медичних аптечок 

необхідними медикаментами. 

6.12. Проводити спільно з профспілковим комітетом своєчасне розслідування та 

вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій в приміщеннях 

коледжу. Забезпечити виконання запропонованих комісією з розслідування нещасного 

випадку на виробництві організаційно-технічних заходів по кожному нещасному випадку. 

6.13. За працівниками, які втратили працездатність з вини адміністрації у зв'язку з 

нещасним випадком, зберігається місце роботи і середня заробітна плата на весь період до 

відновлення працездатності або визнання їх у встановленому порядку інвалідами. У разі 

неможливості виконання потерпілим попередньої роботи забезпечувати відповідно до 

медичних норм і рекомендацій його перепідготовку і працевлаштування, встановлювати 

пільгові умови праці і режим роботи. 

 

Термін непрацездатності 

(за медичним висновком про 

непрацездатність-календарні дні, місяці) 

Розмір матеріальної допомоги 

(у відсотках від заробітної плати 

потерпілого) 

1 2 

від 1дн. до 10дн. 20% 

від 10дн. до 20дн. 70% 

від 20дн. до 1 місяця  100% 
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від 1-го до 2-х місяців  200% 

більше 2-х місяців 300% 

 

Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що травмування 

сталося внаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів з охорони праці, 

розмір одноразової допомоги може бути зменшено, але не більш ніж на 50% (Додаток 

№11). 

6.14. За рахунок коштів коледжу проводити навчання співробітників коледжу з 

питань охорони праці. 

6.15. Проводити навчання та перевірку знань працівників, які зайняті на роботах з 

підвищеною небезпекою. 

Допускати до роботи працівників, які не пройшли навчання, перевірку знань, 

інструктаж з питань охорони праці, забороняється. 

У разі незадовільних знань з питань охорони праці працівник повинен пройти 

повторне навчання. 

На прохання працівника проводити додатковий інструктаж з питань охорони праці. 

6.16. За порушення законодавчих та нормативних актів з охорони праці притягувати 

винних працівників до дисциплінарної або матеріальної відповідальності. 

6.17. Відповідно до чинного законодавства забезпечити виконання 

загальнообов'язкового державного соціального страхування працівників коледжу від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. 

 6.18. Не залучати жінок до важких робіт, до підіймання і переміщення предметів, 

вага яких перевищує встановлені для них норми. 

Контролювати дотримання норм безпеки праці працюючих жінок.. 

Не залучати неповнолітніх (віком від 14 до 18 років) до важких робіт і робіт зі 

шкідливими або небезпечними умовами праці, підіймання і переміщення важких речей, 

вага яких перевищує встановлені для них граничні норми, відповідно до наказу 

Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 № 46 та від 22.03.96 № 59.  

 6.19. Організувати роботу кабінету охорони праці коледжу відповідно до 

Положення про кабінет охорони праці. 

6.20. Проводити в коледжі щорічно Тиждень охорони праці. 

6.21. Виділяти на охорону праці 0,2% від фонду заробітної плати  відповідно до ст.19 

Закону України «Про охорону праці». 

6.22. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2004г. № 264 в 

коледжі для профілактики ВІЛ-інфекції /СНІДу/ збільшити обсяг інформаційно-

просвітницької роботи з пропаганди здорового способу життя та безпечної поведінки. 

Працівники коледжу зобов'язуються  
 

6.23. Знати і виконувати вимоги законодавчих та нормативних актів про охорону 

праці, правила експлуатації устаткування. 

6.24. Турбуватися про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я 

оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт під час перебування на території 

коледжу. 

6.25. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку коледжу. 
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6.26. Користуватися засобами колективного та індивідуального захисту у випадках, 

передбачених правилами техніки безпеки праці. 

6.27. Проходити в установленому порядку попередні та періодичні медичні огляди. 

6.28. Дбайливо і раціонально використовувати майно коледжу, не допускати його 

псування. 

6.29. Своєчасно інформувати безпосереднього керівника структурного підрозділу 

про виникнення небезпечних або аварійних ситуацій на робочому місці. Проводити 

заходи щодо їх профілактики та усунення. Доводити до відома безпосереднього керівника 

робіт про нещасний випадок. 

6.30. Співпрацювати з адміністрацією коледжу в організації безпечних і 

нешкідливих умов праці. 

6.31. Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо 

адміністрація коледжу не виконує законодавство про охорону праці та умови 

колективного договору з цих питань. 

 

Профспілковий комітет зобов'язується  

 

6.33. Брати участь в розробці заходів щодо досягнення встановлених нормативів 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці, 

профілактики випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій в 

коледжі. 

6.34. Контролювати дотримання адміністрацією коледжу законодавства про охорону 

праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-

побутових умов, забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами 

індивідуального та колективного захисту. У разі виявлення порушень вимагати їх 

усунення. 

6.35. У разі загрози життю або здоров'ю працівників вимагати від адміністрації 

коледжу  негайного припинення робіт на робочих місцях на час, необхідний для усунення 

цієї загрози. 

6.36. Представляти інтереси працівників у вирішенні питань охорони праці. 

Розглядати на своїх засіданнях причини травматизму на виробництві під час навчально-

виховного процесу, надавати пропозиції адміністрації щодо їх усунення. 

6.37. Контролювати дотримання норм праці працюючих жінок і підлітків. 

6.38. Інформувати працівників коледжу про їх права та гарантії в сфері охорони 

праці, про зміни в законодавстві з охорони праці. 

6.39. Брати участь в розробці програм, положень, нормативно-правових документів з 

питань охорони праці. 

6.40. Брати участь в організації навчання працівників коледжу з питань охорони 

праці. 

6.41. Контролювати стан умов праці на робочих місцях працівників і студентів та 

надавати пропозиції адміністрації щодо приведення їх до норм. 

6.42. Розглядати на своїх засіданнях причини травматизму на виробництві під час 

навчально-виховного процесу, давати пропозиції адміністрації коледжу щодо їх усунення, 
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брати участь в складанні актів з розслідування нещасного випадку на виробництві, 

представляти інтереси потерпілого в спірних питаннях. 

 

7.  СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ 

Сторони домовились 

7.1. Вживати заходів щодо забезпечення встановлених законодавством гарантій і 

пільг працівникам та їх сім’ям, не обмежувати права трудового колективу щодо 

розширення цих гарантій за рахунок коштів закладу. 

7.2. Надавати матеріальну допомогу чи премії працівникам закладу при 

звільненні у зв’язку з виходом на пенсію в розмірі до одного посадового окладу за 

рахунок власних коштів закладу та при наявності економії фонду оплати праці.  

7.3. Надавати одноразову матеріальну допомогу працівнику за рахунок 

профспілки при звільненні у зв’язку з виходом на пенсію в розмірі, що залежить від стажу 

роботи. 

7.4. Виконувати зобов’язання, визначені статтею 44 Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» щодо відрахування первинним 

профспілковим організаціям коштів на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу 

роботу. Щорічно під час формування бюджетних запитів передбачати окремим розділом 

видатки на проведення культурно-масової, фізкультурної і оздоровчої роботи профкомам 

бюджетних організацій у розмірі не менше ніж 0,3 % від фонду оплати праці. 

7.5. Здійснювати контроль щодо забезпечення додаткової оплати  працівникам 

закладу, зайнятим на важких роботах, роботах із шкідливими і небезпечними умовами 

праці. 

7.6. Сприяти організації літнього відпочинку й оздоровлення працівників та їх 

дітей. 

7.7. Виплачувати премію в розмірі до одного посадового окладу за умови стажу 

роботи в коледжі понад 10 років та при наявності економії фонду оплати праці у зв’язку з 

ювілеєм.  

Ювілейними датами вважається досягнення працівниками коледжу 50, 55, 60, 65, 

70, 75 років та кожних наступних 5 років. 

7.8. Інформувати трудовий колектив про наявність путівок у санаторії, 

пансіонати та їх розподіл. 

7.9. Здійснювати громадський контроль за дотриманням трудового та пенсійного   

законодавства. 

7.10.  Створювати молодим фахівцям належні умови для адаптації в трудовому 

колективі, підвищення кваліфікації та професійної майстерності. Сприяти закріпленню за 

молодими фахівцями наставників із складу висококваліфікованих працівників. 

7.11. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, 

у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на 

поховання в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і 

видатків. 
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7.12. Виплачувати матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі до одного 

посадового окладу при наданні щорічної основної відпустки або її частини: 

- педагогічним працівникам згідно зі ст. 57 Закону України «Про освіту»; 

- працівникам бібліотеки згідно з Постановою КМУ «Про затвердження Порядку 

виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» від 

22.01.2005 № 84; з Постановою КМУ від 30.09.2009 № 1062; 

- адміністративно-технічному персоналу за умови врахування у фонді оплати праці 

під час формування кошторису навчального закладу обсягу коштів на виплату 

працівникам цієї допомоги або за наявності економії фонду оплати праці відповідної 

категорії працівників згідно з Постановою КМУ №1298 від 30.08.2008р. із змінами. 

7.13. Надавати працівникам коледжу матеріальну допомогу за їхніми заявами з 

коштів профспілки після розгляду обставин, викладених у заяві.  

7.14. Оформлювати документи, необхідні для призначення пенсій. 

7.15. Надавати додаткові неоплачувані відпустки тривалістю до 3-х календарних 

днів у випадках укладення шлюбу; народження дитини; при шлюбі дітей; у разі смерті 

одного з подружжя або близьких родичів (батьків, сестер, братів і дітей), не враховуючи 

часу на проїзд в кожному окремому випадку. 

 

8. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ   

 Сторони домовились 

1. Зосередити свої зусилля і здійснювати конкретні дії, спрямовані на 

створення умов для продуктивної праці та підвищення життєвого рівня працівників. 

2.  Сприяти представникам роботодавця та профспілки в проведенні 

колективних переговорів та укладанні колективного договору. 

3.  Інформувати іншу сторону про прийняття рішень, що є предметом цього 

колективного договору; здійснювати попередні узгодження таких рішень шляхом 

офіційних переговорів і консультацій. 

4.  Визнати статус цього колективного договору як основного документу 

соціального партнерства, яким встановлені основні принципи регулювання соціально-

трудових відносин між роботодавцем і працівниками.        

 Адміністрація зобов’язується 

1. Надавати профкому необхідну інформацію згідно з установленою 

державною і статистичною звітністю. 

2. Для забезпечення діяльності профспілкового комітету, проведення 

профспілкових зборів надавати безкоштовно приміщення з усім необхідним обладнанням, 

зв’язком, опаленням, освітленням. Забезпечувати профспілці можливість розміщувати 

власну інформацію в приміщеннях і на території закладу в доступних для працівників 

місцях. 

3. Дотримуватись вимог ст. 42 Закону України «Про профспілки» і щомісячно 

та безоплатно проводити безготівкове перерахування внесків відділом бухгалтерії на 
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рахунок відповідних профспілкових органів на підставі особистої письмової заяви 

працівника-члена профспілки. 

4.  Забезпечувати членам профспілкового комітету закладу та представникам 

профспілкових органів вищого рівня можливість безперешкодно відвідувати та оглядати 

місця роботи у закладі, де працюють члени профкому. На підставі обґрунтованого 

письмового запиту дозволяти ознайомлюватися з документами, що стосуються трудових 

прав та інтересів працівників. 

5. Розглядати протягом 7 робочих днів вимоги і подання профспілкового 

комітету щодо усунення порушень законодавства про працю та колективного договору, 

невідкладно вживати заходів щодо їх усунення. 

6.  На вимогу профспілкового комітету та на підставі його обґрунтованого 

письмового запиту надавати протягом 7 робочих днів відповідні документи, інформацію 

та пояснення, що стосуються додержання законодавства про працю, умови праці, 

виконання колективного договору, соціально-економічних прав працівників та розвитку 

закладу. 

7.  Надавати можливість профспілковому комітету перевіряти розрахунки з 

оплати праці та державного соціального страхування.   

8.  Сприяти участі профспілкового комітету в підготовці змін і доповнень до 

Статуту навчального закладу (підготувці проекту Статуту), обов’язковому розгляді його 

пропозицій. 

9. Надавати на час  профспілкового навчання додаткову відпустку тривалістю 

до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок роботодавця. 

10. Надавати голові та членам профкому, не звільненим від своїх виробничих 

обов’язків, вільного від роботи часу із збереженням середньої заробітної плати  для участі 

у переговорах і консультаціях, виконанні інших громадських обов’язків в інтересах 

трудового колективу не менше ніж 2 години на тиждень. 

11. Сприяти навчанню профспілкових кадрів та активу, підвищенню їх 

кваліфікації. Поширювати всі соціально-побутові пільги, діючі для працівників закладу, 

на звільнених від роботи виборних працівників профспілкового комітету. 

12. На принципах соціального партнерства проводити зустрічі, консультації, 

інформувати профспілковий комітет про плани і напрями розвитку навчального закладу. 

13. Брати участь у заходах профспілкового комітету на його запрошення. 

Профспілкова сторона зобов’язується 

1. Всебічно сприяти реалізації цього колективного договору, зниженню 

соціальної напруги в трудовому колективі, попередженню виникнення колективних 

трудових спорів (конфліктів). 

2. Сприяти проведенню переговорів, улагодженню конфліктних ситуацій, які 

можуть виникати в навчальному закладі, з метою запобігання організації та проведення 

страйків та інших колективних дій, дестабілізуючих його діяльність. 

3. Керуючись вимогами Статуту профспілки, чинного законодавства України 

забезпечувати 

- вжиття заходів щодо поліпшення умов праці, побуту та оздоровлення працівників;  

- громадський контроль за додержанням соціальних гарантій трудового колективу 

щодо організації оплати праці, участі у розробці й погодженні правових актів, 
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наказів з питань трудових відносин, охорони праці  тощо, які стосуються інтересів 

працівників. 

4. Вживати відповідні заходи при порушенні чи невиконанні адміністрацією 

положень Колективного договору, передбачених  законодавством ( ст. 18 Закону України 

"Про колективні договори, угоди", ст. 33 Закону України "Про професійні спілки, права та 

гарантії діяльності").  

5. Трудові спори, що виникають між працівником і керівником закладу 

вирішуються відповідно до Закону України «Про індивідуальні трудові спори». Для 

розгляду індивідуальних трудових спорів може створюватися комісія з трудових спорів. 

 

9. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТОРІН  

ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОГОВОРУ 

 

Сторони зобов’язуються 

9.1. Проводити попередні консультації та узгоджувати проекти рішень з питань 

соціально-трудових відносин, які є предметом цього колективного договору. 

9.2. Визнавати недійсними норми колективного договору, якщо вони включають 

соціальні гарантії, пільги та компенсації нижчі у порівнянні з чинним законодавством, 

Генеральною, регіонально та галузевою угодами. 

9.3. Спірні питання, що виникають у ході виконання цього колективного 

договору, розв’язувати шляхом проведення попередніх консультацій і переговорів. 

9.4. Надавати одна одній статистичну та іншу інформацію з питань, які є 

предметом цього колективного договору. 

9.5. Забезпечувати здійснення контролю за виконанням договору робочою 

комісією представників сторін, яка вела переговори з його укладання (Додаток 2). 

9.6. Нести безпосередню відповідальність за виконання взятих зобов’язань у 

порядку, визначеному законодавством України. 

9.7. Здійснювати контроль за виконанням цього колективного договору комісією 

з представників адміністрації та профспілкової сторони, склад якої наведено в Додатку 3. 

Комісія не менше двох разів на рік розглядає питання контролю за виконанням цього 

колективного договору і доводить відповідну інформацію до відома профспілкових 

органів та адміністрації коледжу. 

9.8. Розглядати підсумки виконання колективного договору (висновки робочої 

комісії та звіти перших осіб сторін, що підписали договір) на загальних зборах 

(конференції) трудового колективу двічі на рік: 

- за півріччя  - у липні-серпні поточного року; 

- за рік  - у лютому-березні наступного року. 

 

9.9. Відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди» сторони 

несуть відповідальність за 

- порушення і невиконання положень цього колективного договору; 

- ненадання інформації, необхідної для здійснення контролю за виконанням цього 

колективного договору; 
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Додаток 1  

Наказ про укладання колективного договору 
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Додаток 2 

Склад двосторонньої комісії  

з укладання колективного договору, підбиття підсумків виконання  

та розгляду суперечностей по ньому 

 

Сторона адміністрації 

1. Яворська Марина Владиславівна – директор 

2. Нечитайло Тетяна Володимирівна – головний бухгалтер 

3. Пісьменна Наталія Володимирівна – старший інспектор з кадрів 

 

Сторона профспілкового комітету 

1. Філончук Володимир Васильович – голова ПК, викладач ПЦК «Загальноосвітні та 

соціальногуманітарні дисципліни» 

2. Курдіна Надія Леонідівна – бібліотекар, член ПК 

3. Головченко Інна Володимирівна – вахтер, член ПК 
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Додаток 3 

 

Перелік осіб,  

відповідальних за виконання норм та положень колективного договору  

і терміни їх виконання 

 

Сторона адміністрації 

1. Заступник директора з НВР 

2. Головний бухгалтер 

3. Старший інспектор з кадрів 

4. Інженер з охорони праці 

 

Сторона профспілкового комітету 

Члени профспілкового комітету 
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 Працівників приймають на роботу за трудовими договорами, контрактами або 

на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства з урахуванням отриманої 

освіти та набутої кваліфікації. 

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

працевлаштовується 

подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, пред’явлення 

паспорта, диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку. 

Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Служби безпеки України, 

Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих 

посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до 

законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього 

Союзу РСР і Збройних Сил держав учасниць СНД, пред’являють військовий квиток та 

інші документи, передбачені чинним законодавством. 

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані 

подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, 

посвідчення), копії яких завіряються працівником кадрової служби і залишаються в 

особовій справі працівника. 

При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають 

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

документи, подання яких не передбачено законодавством. 

2.3. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону 

України «Про освіту». 

2.4. Працівники закладу та інших установ освіти можуть працювати за 

сумісництвом відповідно до чинного законодавства. 

2.5. Прийняття на роботу оформлюється наказом керівника. Працівник 

ознайомлюється з наказом під особистий підпис. 

2.6. На осіб, які працювали понад п’ять днів, оформлюються трудові книжки. 

На тих хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем 

роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за 

умови, якщо ця робота є основною. 

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за 

бажанням працівника власником або уповноваженим органом за місцем основної роботи. 

Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Iнструкцією про порядок ведення 

трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженою спільним 

наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 

липня 1993 року N 58. 

2.7. На кожного працівника навчального закладу ведеться особова справа, яка 

скаладається із заяви про прийом, особової картки, автобіографії, копій документів про 

освіту, атестаційних матеріалів, копій паспорту, ідентифікаційного коду, витягів з наказів 

про прийняття, переміщення, заохочення, звільнення, сумісництво тощо. Особова справа 

працівника зберігається у відділі кадрів. 

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

роботу, керівник зобов’язаний 
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а) роз’яснити працівникові його права і обов’язки під розписку та умови праці; 

б) поінформувати про наявність на робочому місті небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів та можливі наслідки їх впливу на здоров’я; 

в) роз’яснити його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно 

до чинного законодавства і колективного договору; 

г) ознайомити працівника з Правилами внутрішнього розпорядку та Колективним 

договором; 

д) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його всім необхідним для роботи; 

е) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці 

та протипожежної охорони. 

2.9. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, 

передбачених чинним законодавством. 

2.10. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним 

органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством. 

Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може 

мати місце тільки в кінці навчального року. 

Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках 

ліквідації навчального закладу, скорочення кількості або штату працівників здійснюється 

у відповідності з чинним законодавством. 

2.11. Припинення трудового договору оформлюється наказом директора, з яким   

працівник має бути ознайомлений під особистий підпис. 

2.12. Керівник зобов’язаний в день звільнення видати працівникові трудову книжку, 

оформлену належним чином, і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним 

законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у 

відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний 

пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи. 

 

3. Основні права та обов’язки працівників 

3.1. Педагогічні працівники навчального закладу мають право на 

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 

- захист професійної честі, гідності; 

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи; 

- індивідуальну педагогічну діяльність; 

- участь у громадському самоврядуванні; 

- користування подовженою оплачуваною відпусткою; 

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

організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації. 

 

3.2. Працівники навчального закладу  зобов’язані 

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну 

майстерність; 

- виконувати освітню (освітньо-професійну) програму для досягнення здобувачами 

освіти передбачених нею результатів навчання; 
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- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового 

способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров'я; 

- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання 

здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності; дотримуватися 

педагогічної етики; 

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього 

процесу; 

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі 

та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, 

толерантності, працелюбства; 

- формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності 

додержуватися Конституції та законів України; 

- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів 

України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе 

ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього 

природного середовища; 

- формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між 

усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм 

фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за 

будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувача 

освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території навчального 

закладу алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам; 

- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку 

навчального закладу, виконувати свої посадові обов'язки; 

- працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги Статуту і Правил 

внутрішнього трудового розпорядку, дотримуватись дисципліни праці, 

використовувати весь робочий час для виконання своїх посадових обов’язків; 

- своєчасно і точно виконувати  розпорядження адміністрації, вимоги з охорони 

праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені 

відповідними правилами та інструкціями; 

- берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, економно 

використовувати матеріали та енергоресурси, виховувати у студентів бережливе 

ставлення до майна навчального закладу; 

- у встановлений строк проходити обов’язковий медичний огляд у відповідності з 

чинним законодавством. Працівники, які до 1 вересня не пройшли обов’язковий 

медичний огляд, відстороняються від роботи без збереження заробітної плати; 

- вживати заходів щодо економії енергоресурсів; 

- дотримуватися Правил користування бібліотекою; 

- зберігати чистоту у приміщеннях навчального закладу; 

- дбайливо ставитись до матеріально-технічної бази навчального закладу. 

 

3.3. Педагогічні працівники навчального закладу повинні 

- забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні 

обов’язкових державних вимог, сприяти розвитку здібностей студентів; 

- настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів 

загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, 

гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностей; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
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- виховувати повагу до батьків, жінок, культурно-національних, духовних, 

історичних цінностей України, державного і соціального устрою, дбайливе 

ставлення до навколишнього середовища; 

- дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність студента; 

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну 

культуру. 

 

3.4. Коло обов’язків (робіт), що 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 трудового розпорядку та умовами контракту, де 

ці обов’язки конкретизуються. 

3.5. Невихід на роботу працівника за сімейними або іншими обставинами можливий 

лише за попередньо поданою заявою працівника, узгодженою відповідним чином з 

адміністрацією навчального закладу, та виданим наказом. 

3.6.  У випадку хвороби працівник зобов’язаний при можливості попередити 

адміністрацію про свою відсутність (з метою своєчасної заміни та узгодження розкладу 

занять для педагогічних працівників), надати в перший день виходу на роботу до відділу 

кадрів оформлений належним чином листок тимчасової непрацездатності, виданий 

відповідною лікувальною установою. 

3.7. У приміщеннях навчального закладу забороняється 

- гучно розмовляти та шуміти в коридорах під час навчальних занять; 

- користуватися легкозаймистими речовинами, петардами, відкритим вогнем, 

газовими балончиками тощо; 

- палити в приміщеннях навчального закладу та за його межами у місцях, не 

передбачених для палінння. 

4. Основні обов’язки адміністрації 

4.1. Адміністрація навчального закладу зобов’язана 

а) забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення 

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

роботи педагогічних та інших працівників навчального закладу відповідно до їхньої 

спеціальності чи кваліфікації; 

б) здійснювати прийом та/або переведення працівників згідно з кваліфікаційними 

вимогами, встановленими посадовою інструкцією, з урахуванням отриманої працівником 

освіти та набутої кваліфікації;  

в) визначати всім працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома 

педагогічних працівників розклад занять, забезпечувати працівників необхідними 

засобами для роботи; 

г) удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий 

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

роботи навчального закладу; 

д) організовувати підготовку необхідної кількості педагогічних кадрів, їх атестацію, 

правове і професійне навчання як у своєму навчальному закладі, так і відповідно до угод в 

інших навчальних закладах; 
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е) доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до 

надання щорічної відпустки) проект попереднього педагогічного навантаження в 

наступному навчальному році, яке може змінюватися у залежності від плинності 

контингенту тощо; 

є) видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановлені 

строки. Надавати відпустки всім працівникам навчального закладу відповідно до графіка 

відпусток; 

ж) забезпечувати умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне 

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

виконання працівниками трудових обов’язків; 

з) дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо 

вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни; 

и) дотримуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних 

потреб працівників закладу освіти та студентів, забезпечувати надання їм установлених 

пільг; 

і) своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену 

статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан 

навчально-виховного процесу; 

ї) забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, 

обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників 

закладу освіти та студентів. 

4.2. Адміністрація навчального закладу виконує свої обов’язки, у відповідних 

випадках узгоджуючи свої дії з профспілковим комітетом згідно з чинним 

законодавством.   

4.3. У надзвичайних випадках при необхідності вживання заходів для ліквідації їх 

наслідків (стихійні лиха, пожежі тощо) адміністрація має право залучати до цих робіт 

педагогічних та інших працівників.  

5. Робочий час і його використання 

5.1. В навчальному закладі для педагогічних працівників (викладачі, 

концертмейстери) встановлений шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем 

(неділя) згідно з розкладом навчальних занять, консультацій, іспитів, концертів тощо та 

кількістю навчальних годин педагогічного навантаження згідно з тарифікаційним 

списком, розкладом навчальних занять та сесії. 

5.2. Для інших працівників коледжу встановлений п’ятиденний робочий тиждень 

тривалістю 40 годин з двома вихідними днями (субота, неділя) згідно з Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку.  

5.3. Для вахтерів, чергових по гуртожитку, робітників з КОРБ, прибиральників 

службових приміщень тощо режим праці (робочий час) встановлюється  згідно із 

щомісячними графіками змінності, узгодженими з профкомом.  

5.4. Тривалість академічної навчальної години становить 45 хвилин, перерва між 

ними становить 5 та 10 хвилин. Протягом дня встановлюється обідня перерва для 

педагогічних працівників тривалістю 40 хвилин згідно з розкладом дзвінків, визначеним 

наказом директора, узгодженим з профкомом. 
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5.5. Після дзвінка у виключних випадках тільки директору або його заступникам 

дозволяється входити в аудиторії. Сторонні особи можуть бути присутніми на занятті 

тільки з дозволу директора або його заступника. Під час заняття нікому не дозволяється 

робити зауваження викладачу з приводу його роботи.   

5.6. Робочий час педагогічного (науково-педагогічного) працівника включає час 

виконання ним навчальної, консультативної, методичної, інноваційної, організаційної 

роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором. 

    Види навчальної роботи педагогічних (науково-педагогічних) працівників відповідно до 

їх посад встановлюються навчальним закладом за погодженням з профкомом навчального 

закладу. 

Залучення педагогічних (науково-педагогічних) працівників до роботи, не 

передбаченої трудовим договором, може здійснюватися лише за їхньою згодою або у 

випадках, передбачених законодавством. 

5.7. При п’ятиденному робочому тижні час початку, роботи, закінчення роботи, 

перерви на обід визначаються наказом директора навчального закладу. За необхідності 

графік роботи може бути змінено наказом директора, відповідним чином узгодженим з 

профкомом.  

5.8. При відсутності педагога або іншого працівника навчального закладу  керівник 

зобов’язаний вжити заходів щодо його заміни іншим працівником. 

5.9. Проводити роботу у вихідні, святкові та неробочі дні лише у виняткових 

випадках, передбачених чинним законодавством, за письмовим наказом директора 

навчального закладу, узгодженим з профкомом. Особисто під підпис повідомляти 

працівників про таку роботу не менш як за добу до її початку. 

5.10. Керівник навчального закладу залучає педагогічних працівників до чергування 

в коледжі. Графік чергування і його тривалість затверджує керівник навчального закладу 

за погодженням з профспілковим комітетом. 

Забороняється залучати до чергування у вихідні, святкові і неробочі дні вагітних 

жінок і матерів, які мають дітей-інвалідів та дітей віком до 10-х років.  

5.11. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, керівник навчального 

закладу залучає педагогічних працівників до навчальної, консультативної, методичної, 

інноваційної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності в межах часу, що не 

перевищує їх навчального навантаження до початку канікул. 

Викладачі та концертмейстери у відповідності з затвердженими річними планами 

залучаються до участі в роботі ПЦК та ПК, обговорення проектів робочих програм, на 

педагогічні читання, семінари, гру педрепертуару та інші заходи  з підвищення 

кваліфікації і вдосконалення теоретичних знань. 

Керівники ПЦК та ПК, завідуючі кабінетами готують навчально-методичну 

документацію, кабінети до наступного семестру.  

5.12. Класні керівники та інші викладачі за узгодженням з адміністрацією коледжу в 

період канікул можуть організовувати проведення культурно-масових заходів зі 

студентами (екскурсії, експедиції, концертні бригади тощо за погодженням із 

профкомом).  

5.13. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і 

складається на кожний календарний рік не пізніше 05 січня наступного року. 
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Надання відпустки директору навчального закладу оформлюється на підставі наказу 

відповідного обласного управління, а іншим працівникам навчального закладу - наказом 

директора. Поділ відпустки на частини та перенесення відпустки на інший строк 

допускається в порядку, встановленому чинним законодавством. 

Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років поспіль, а також 

працівникам, які мають право на додаткову відпустку в зв’язку з шкідливими умовами 

праці. 

5.14. Педагогічним працівникам забороняється 

а) змінювати на свій розсуд розклад занять і графік роботи; 

б) продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними; 

в) передоручати виконання трудових обов’язків. 

5.15. Забороняється в робочий час 

а) відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в 

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

б) відволікати працівників навчального закладу від виконання професійних обов’язків за 

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

навчання, забороняється, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством. 

5.16. Адміністрація надає членам профкому не звільнених від своїх виробничих та 

службових обов’язків вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати 

для участі у консультаціях і переговорах, для виконання інших громадських обов’язків в 

інтересах трудового колективу, а також на час участі у роботі виборних профспілкових 

органів, не менше ніж дві години на тиждень згідно зі ст.41 Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності. 

6. Заохочення за успіхи в роботі 

6.1. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, 

новаторство в праці і за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись такі заохочення: 

- оголошення подяки; 

- преміювання за наявності коштів згідно з Положенням про преміювання; 

- нагородження Грамотою або Почесною грамотою. 

6.2. За досягнення високих результатів у роботі педагогічні працівники висуваються 

до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення 

державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального 

заохочення. 

6.3. Всі заохочення оголошуються наказом директора, доводяться до відома всього 

колективу і заносяться в трудову книжку працівника. 

7. Стягнення за порушення трудової дисципліни 

7.1. Порушення трудової дисципліни (невиконання з вини працівника його 

посадових обов’язків, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку) тягне за 

собою застосування заходів дисциплінарного впливу та дисицлпінарні стягнення.  

7.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з 

таких заходів стягнення: 

а) догана; 



34 

 

б) звільнення. 

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.п. 3, 

4, 7, 8 ст.40, ст.41 Кодексу законів про працю України. 

7.3. До застосування дисциплінарного стягнення директор навчального закладу 

повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмове пояснення. У випадку 

відмови працівника дати письмове пояснення складається відповідний акт. 

Дисциплінарні стягнення застосовуються директором безпосередньо після 

виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу 

хвороби працівника або перебування його у відпустці. 

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня 

вчинення проступку. 

7.4. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне 

дисциплінарне стягнення. 

7.5. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі, узгодженому з профкомом, і 

повідомляється працівникові під розписку. 

7.6. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника 

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

дисциплінарного стягнення. 

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

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

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не 

застосовуються. 

7.7. Керівник має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати 

питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу. 

7.8. Трудовий колектив може достроково зняти застосоване ним стягнення, а також 

виносити клопотання до адміністрації навчального закладу про дострокове зняття 

дисциплінарного стягнення, якщо працівник не скоїв нового порушення трудової 

дисципліни та проявивив сумлінне ставлення до роботи. 
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Положення та на підставі службових записок заступників директора, керівників 

структурних підрозділів, голів ПЦК та ПК або на підставі управлінського рішення 

директора. 

2.4. При розгляді службових записок можливе коригування розміру премії або 

повне її позбавлення. 

2.5. Призначення та виплата премії заступникам директора, керівникам 

структурних підрозділів, головам ПЦК та ПК тощо вирішується директором особисто. 

2.6. Призначення та виплата премії керівнику відбувається у відповідності до 

умов контракту та на підставі Положення про преміювання керівників обласних установ 

та закладів культури і мистецтв спільної власності, територіальних громад, сіл, селищ, 

міст Луганської області, затвердженого начальником управління культури, 

національностей та релігій Луганської ОДА. 

2.7. Директору надається право позбавляти працівників премії повністю чи 

частково. 

2.8. Підставою для повного/часткового позбавлення премії є 

- несвоєчасне або неякісне виконання працівниками завдань і своїх посадових 

обов’язків; 

- порушення трудової, фінансової дисципліни; Правил внутрішнього трудового 

розпорядку; відсутність ініціативи та творчого ставлення до роботи; 

- невиконання правомірних наказів директора, відсутність результативності у 

виконанні окреслених задач, низький рівень виконавчої дисципліни; 

- несвоєчасне подання звітності та інших даних. 

 2.9. Працівники, яких звільнено з ініціативи адміністрації або на яких накладено 

адміністративне чи дисциплінарне стягнення, позбавляються премії у повному розмірі. 

2.10. За час відпусток, тимчасової непрацездатності, відряджень понад 30 діб, а 

також працівникам, прийнятим у перший місяць, премії не виплачуються. 

3. Критерії преміювання 

3.1.  При визначенні премії  враховуються 

- своєчасне і якісне виконання своїх функціональних та службових обв’язків згідно з 

затвердженою посадовою інструкцією переліку обв’язків для кожного працівника, 

ініціативність та результативність у роботі; 

- своєчасне та якісне виконання завдань і доручень керівництва; 

- дотримання  норм трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового 

розпорядку  навчального закладу та техніки безпеки; 

- систематична робота щодо покращення  та збереження матеріально-технічної 

бази навчального  закладу, недопущення крадіжок, втрат, псування майна, 

перевищення норм використання енергоносіїв, природних ресурсів; 

- кількість, якість та складність підготовлених документів (опрацювання контролів, 

нормативно-правових актів, листування, звітність, довідки та інші); 
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- висновки контролюючих органів при здійсненні ними відповідних перевірок 

роботи коледжу; 

- своєчасна та якісна підготовка навчального  закладу до нового навчального року. 

3.2 При визначенні премії  педагогічним  працівникам також враховуються 

- організація та проведення навчально-виховного процесу в коледжі на високому 

рівні; 

- впровадження в навчально-виховний процес нових освітніх, педагогічних, 

виховних та організаційних прийомів і технологій; 

- ефективне володіння формами і методами організації навчально-виховної роботи, 

вміле їх застосування, що забезпечує результативність роботи; 

-  наявність власного або творче використання перспективного педагогічного 

досвіду; 

- підготовка студентів-переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних 

конкурсів, фестивалів, конференцій, олімпіад; 

- організація спортивних змагань, підготовка студентів до участі у спортивних 

змаганнях; 

- успішне проведення вступної кампанії та забезпечення плану прийому; 

- активна участь у 

 профорієнтаційній роботі;  

 організації і проведенні масштабних виховних заходів; 

  концертній діяльності коледжу, міста, області; 

  громадському житті навчального закладу; 

  організації і проведенні концертів, конференцій, семінарів, культурно-масових 

та інших заходів у коледжі. 

- сумлінне відношення до праці і високі досягнення   за окремими її напрямками. 

4. Джерела преміювання 

Преміювання здійснюється у межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не 

менш як 8% посадових окладів та економії фонду оплати праці, яка склалась на момент 

преміювання. 
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            -    використання ефективних форм та методів навчання і виховання, педагогічне  

                 новаторство, впровадження передового педагогічного досвіду і новітніх технологій; 

- проведення ефективної позааудиторної роботи зі студентами, розвиток їх творчих 

здібностей і нахилів; 

- активну громадську роботу; 

- активну участь у суспільно-корисній праці; 

- особисту участь  в конкурсах, фестивалях, концертах; 

- проведення профорієнтаційної роботи; 

- покращення стану навчальних приміщень та збереження матеріальної бази закладу.  

 

3. Умови виплати (позбавлення) щорічної грошової 

винагороди 

3.1. Винагорода виплачується штатним працюючим педагогічним працівникам, 

визначеним у п. 1.2. Положення, які працювали з 01 вересня по 31 серпня включно одного 

навчального року з дотриманням умов п. 2 Положення. 

3.2. Щорічна винагорода не виплачується педагогічним працівникам 

- що працюють в коледжі за сумісництвом; 

- прийнятим на роботу перший рік, які не відпрацювали  вказаний у п. 3.1. період 

повністю; 

- звільненим працівникам; 

- за наявності догани або іншого дисциплінарного стягнення через порушення трудової 

дисципліни за період з 01 вересня по 31 серпня одного навчального року, якщо цю 

догану (стягнення) достроково не знято наказом директора коледжу. При цьому 

працівник позбавляється винагороди за той період, в якому дисциплінарне стягнення 

оголошено наказом. 

4. Визначення розмірів та порядок виплати щорічної 

грошової винагороди за підсумками роботи за навчальний рік 

 

4.1. Виплата/позбавлення щорічної грошової винагороди педагогічним 

працівникам здійснюється за наказом директора, погодженим з профспілковим комітетом, 

враховуючи службові записки заступника директора з НВР, голів ПЦК та ПК.  

4.2. Службові записки складаються на підставі відомості про особистий вклад та 

досягнення педагогічного працівника за навчальний рік. Відомість містить критерії, 

визначені п. 2 цього Положення та заповнюється кожним педагогічним працівником 

особисто.  

4.3. Щорічна грошова винагорода директору, що працює на умовах контракту, 

надається незалежно від умов, визначених у контракті, на підставі цього Положення за 

погодженням з організацією вищого рівня. 

4.4. Розмір щорічної грошової винагороди не може перевищувати одного 

посадового окладу з урахуванням підвищень. 

4.5. Виплата щорічної грошової винагороди здійснюється в межах коштів, 

передбачених кошторисом витрат коледжу на оплату праці і є обов’язковою щорічною 

виплатою за умови виконання вимог цього Положення. 
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Додаток №7 

Штатний розпис, тарифікаційний список 

ОКЗ «СККМ імені Сергія Прокоф’єва» 
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Додаток №8 

 

Графік щорічних відпусток працівників 

ОКЗ «СККМ імені Сергія Прокоф’єва» 
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Перелік посад і професій працівників,  

які мають право на щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день  

та особливий характер праці 

 

 Назва посад 

Щорічна відпустка 

(календарні дні) 

основна 

за 

ненормо

ваний 

робочий 

день 

за 

особли

вий 

характ

ер 

праці 

1.  Директор 56 3 - 

2.  Заступник директора з навчально-виховної роботи 56 3 - 

3.  Заступник директора з адміністративно-господарської 

частини 

24 7 - 

4. З Завідувач навчально-методичним кабінетом 42 7 - 

5.  Методист  42 7 - 

6.  Практичний психолог  56 - - 

7. Г Головний бухгалтер 24 7 - 

8.  Бухгалтер (всі категорії) 24 7 - 

9.  Секретар-друкарка 24 7 - 

10.  Секретар навчальної частини 24 7 - 

11.  Лаборант   24 - - 

12.  Настроювач піаніно та роялів 24 - - 

13.  Старший інспектор з кадрів  24 7 - 

14.  Старший диспетчер 24 5 - 

15.  Завідувач складу 24 5 - 
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16.  Завідувач гуртожитку 24 5 - 

17.  Сестра медична 24 - 7 

18.  Завідувач бібліотеки 24 7 - 

19.  Бібліотекар 24 7 - 

20.  Вихователь гуртожитку 24 4 - 

21.  Адміністратор бази даних ЄДЕБО (всі категорії) 24 - 4 

22.  Адміністратор бази даних (всі категорії) 24 - 4 

23. І Інженер (всі категорії) 24 7 - 

24.  Інженер з охорони праці (всі категорії) 24 5 - 

25.  Начальник штабу з цивільної оборони 24 7 - 

26.  Юрисконсульт (всі категорії) 24 7 - 

27.  Робітник з комплексного обслуговування й ремонту 

будинків 

24 - - 

28.  Слюсар-сантехнік 24 - 4 

29.  Технік-електрик 24 5 - 

30.  Архіваріус 24 5 - 

31.  Вахтер 24 - - 

32.  Черговий по гуртожитку 24 - - 

33.  Прибиральник службових приміщень 24 - 4 

34.  Двірник 24 - - 

35.  Гардеробник 24 - - 

36.  Викладач 56 - - 

37.  Оператор котельні 24 - - 

38.  Концертмейстер 56 - - 
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КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ 

щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища, підвищення рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого 

травматизму 

 

№ Назва заходів (робіт) 
Ефективність 

заходів 
Термін 

Відповідальні 

за виконання 
виконавець 

1.  

Забезпечення санітарно-

гігієнічних умов в 

коледжі, здійснення 

капітального ремонту у 

гуртожитку (кімнати 

другого поверху і 

коридору, заміна дверей у 

кімнатах  другої частини)  

поліпшення 

санітарно-

побутових 

умов 

2018 р. 

заст.дир. з 

АГЧ, 

головний 

бухгалтер 

підрядна 

організація 

2.  

Контролювання подачі 

тепла з ТЕЦ за вимогами 

температурного режиму в 

опалювальний період 

поліпшення 

умов праці 
2018 р. -«- 

технічні сили 

коледжу 

3.  

Проведення перевірки 

працездатності 

вентиляційних систем 

забезпечення 

санітарно-

гігієнічних 

норм 

2018 р. 

заст.дир. з 

АГЧ,  

інженер ОП 

-«- 

4.  

Виконання заміру опору 

ізоляції навчального 

корпусу і гуртожитку 

забезпечення 

електробезпеки 

лютий 

2018 р. 

заст.дир. з 

АГЧ, 

технік-

електрик 

електротех. 

лабораторія  

5.  

Виконання поточного 

ремонту покриття системи 

холодного 

водопостачання, 

каналізації, опалення 

забезпечення 

санітарно – 

гігієнічних 

норм 

2018 р. 
заст.дир. з 

АГЧ 

технічні сили 

коледжу 

6.  

Проведення 

укомплектування 

пожежних кранів 

пожежними рукавами, 

забезпечення 

пожежної 

безпеки 

березень 

2018 р. 

головний 

бухгалтер 

заст.дир. з 

АГЧ 

-«- 
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з’єднувальною арматурою  

7.  

Проведення поточних 

ремонтів коридорів 1 

поверху коледжу, 

навчальних класів, 

туалетів, буфета 

забезпечення 

санітарно-

гігієнічних 

норм 

2018 р. 

головний 

бухгалтер 

заст.дир. з 

АГЧ 

технічні сили 

коледжу 

8.  

Укомплектування 

необхідними медичними 

аптечками технічної 

служби, вахтерів, 

гуртожитку, бібліотеки 

 

 

 

 

надання першої 

медичної 

допомоги, 

запобігання 

захворюванням 

2018 р. 
головний 

бухгалтер 
адміністрація 

9.  
Проведення капітального 

ремонту фойє коледжу 

забезпечення 

санітарно-

гігієнічних 

норм 

2018 р. 

головний 

бухгалтер, 

заст. дир. з 

АГЧ 

підрядна 

організація 

10.  

Придбання економламп 

освітлювання (за 

потребою) 

поліпшення 

умов праці 
2018 р. 

головний 

бухгалтер 

заст. дир. з 

АГЧ 

адміністрація 

11.  

Передплата журналу 

“Охорона праці та 

пожежа” 

забезпечення 

працюючих 

нормативно-

правовими 

актами з ОП 

2018 р. 

інженер з ОП, 

головний 

бухгалтер 

адміністрація 

12.  

Проведення ревізії 

пластикових вікон та 

дверей у навчальному 

корпусі і гуртожитку 

поліпшення 

умов праці 

За 

необхід

ності 

2018 р. 

головний 

бухгалтер, заст. 

дир. з АГЧ, 

зав.гуртожитку 

технічні сили 

коледжу 

13.  

Проведення заміни 

загорожі по всій території  

коледжу 

забезпечення 

санітарно-

гігієнічних 

норм 

2018 р. 

заст. дир. з 

АГЧ 

головний 

бухгалтер 

технічні сили 

коледжу 

14.  

Проведення  роботи з 

натирання паркету на 3 

поверхах коледжу 
-«- 2018 р. 

 заст. дир. з 

АГЧ 

технічні сили 

коледжу 

15.  

Придбання засобів 

індивідуального захисту 

(ЗІЗ) для працівників 

технічної служби 

поліпшення 

умов праці і 

уникнення 

виробничого 

травматизму 

2018 р. 

головний 

бухгалтер, 

заст. дир. з 

АГЧ, інженер 

ОП 

адміністрація 

16.  
Проведення заміни дверей 

на металеві в архіві 
поліпшення 

умов праці 
2018 р. 

заст. дир. з 

АГЧ 

підрядна 

організація 



53 

 

 

ПОРЯДОК  

зменшення розміру одноразової допомоги, яка надається потерпілому від нещасного 

випадку, якщо нещасний випадок стався внаслідок невиконання потерпілим вимог 

нормативних актів з охорони праці 

 

Вид порушення,  

який став причиною нещасного випадку 

Розмір 

зменшення 

допомоги (%) 

1 2 

Виконання роботи в нетверезому стані, якщо цей стан було визначено 

причиною нещасного випадку 
до 50% 

Порушення трудової виробничої дисципліни, у тому числі 
 невиконання посадових обов'язків  

 невиконання інструкцій з охорони праці і т. д. 

до 50% 

Порушення вимог безпеки під час експлуатації устаткування, машин, 

механізмів. 

Порушення технологічного процесу; порушення під час експлуатації 

транспортних засобів, порушення правил дорожнього руху 

до 50% 

Виконання робіт з відімкненими, несправними засобами колективного захисту, 

системи сигналізації, вентиляції, освітлення і т. д. 
до 40% 

Незастосування засобів індивідуального та колективного захисту до 20% 
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Перелік професій і посад працівників,  

робота яких пов’язана із забрудненням, яким безкоштовно видається мило 

 

Норми безоплатної видачі мила, миючих та знешкоджуючих засобів 

№ Назва підрозділу, професія, посада 
найменування миючих та 

знешкоджуючих засобів 

норма видачі 

(мило – в грамах на 

місяць) 

1. 

Прибиральник службових 

приміщень, робота якого 

пов’язана  з обробкою санвузлів, 

дезинфекцією  

мило господарче 

паста «Санітарна» 

хлорне вапно 

200 гр. 

1 шт. на місяць 

1 кг на місяць 

2. Двірник мило господарче 200 гр. 

3. 

Робітник з комплексного 

обслуговування й ремонту 

будинків 

мило господарче 400 гр. 

4. Технік-електрик мило господарче 400 гр. 

5. Слюсар-сантехнік мило господарче 400 гр. 

6. Вахтери та чергові по гуртожитку мило господарче 1 шт. на 3 місяці 

7. Комірник мило господарче 1 шт. на 3 місяці 

8. Гардеробник мило господарче 1 шт. на 3 місяці 

9 Бібліотекар мило господарче 200гр на 3 місяці 

10 Настроювач піаніно та роялів мило господарче 200гр на 3 місяці 
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Перелік професій і посад працівників,  

яким видається безкоштовно спецодяг, спецвзуття  

та інші засоби індивідуального захисту 

 

№ 
Назва підрозділу, професія, 

посада 

найменування 

спецодягу, спецвзуття та 

інших заходів захисту 

строк 

експлуатації 

(місяців) 

примітка 

(заміна, що 

дозволяється) 

1. 
Прибиральник службових 

приміщень 

халат бавовняний  

рукавички гумові 

косинка 

12 

2 

12 

 

2. Двірник 

костюм бавовняний 

рукавиці комбіновані 

черевики 

жилет сигнальний 

узимку додатково: 

куртка утеплена 

штани утеплені 

плащ непромокальний 

рукавиці утеплені 

12 

3 

12 

до зносу 

 

36 

36 

36 

36 

 

 

3. 

Робітник з комплексного 

обслуговування й ремонту 

будинків  

костюм бавовняний 

рукавиці 

черевики 

узимку додатково: 

куртка х/б утеплена 

штани утеплені 

черевики 

12 

3 

12 

 

36 

36 

12 
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рукавиці утеплені 12 

4. Технік-електрик 

комбінезон 

на зовнішніх роботах 

узимку додатково: 

куртка утеплена 

рукавиці діелектричні 

12 

 

 

36 

чергові 

 

5. Слюсар-сантехнік 

костюм бавовняний 

рукавиці 

черевики 

узимку додатково: 

куртка утеплена                                                                                                                                                                                                                 

чоботи гумові  

12 

3 

12 

36 

36 

36 

 

6. 
Вахтери і чергові по 

гуртожитку 

костюм бавовняний 

узимку додатково: 

куртка утеплена -змінна 

12 

 

36 

 

7. Завідувач складу халат бавовняний 12  

8. Гардеробник халат бавовняний 12  

9. Бібліотекар халат бавовняний 12  

10. Оператор котельні 

костюм бавовняний 

черевики 

берет 

рукавиці 

узимку додатково: 

куртка утеплена 

12 

12 

12 

12 

 

36 

 

11. Медична сестра халат бавовняний білий 12  

12. 
Настроювач піаніно та 

роялів 

костюм бавовняний 
12  

13. Інженер І категорії костюм бавовняний  12  
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ПЕРЕЛІК 

доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів 

 

 

Доплати і надбавки 

 

Розмір доплат і надбавок 

 

ДОПЛАТИ: 

 

За виконання обов’язків тимчасово 

відсутніх працівників 

У розмірі до 50 відсотків посадового окладу 

(ставки заробітної плати, тарифної ставки) 

За суміщення професій (посад) У розмірі до 50 відсотків посадового окладу 

(ставки заробітної плати, тарифної ставки) 

За розширення зони обслуговування 

або збільшення обсягу виконуваних 

робіт 

У розмірі до 50 відсотків посадового окладу 

(ставки заробітної плати, тарифної ставки) 

За роботу в нічний час У розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки 

(посадового окладу) за кожну годину роботи з 10-ї 

години вечора до 6-ї години ранку 

За вчене звання*: 

Професора – 

 

 

Доцента, старшого наукового 

співробітника, старшого дослідника –  

 

У граничному розмірі 33 відсотки посадового 

окладу (ставки  заробітної плати) 

 

У граничному розмірі 25 відсотків посадового 

окладу (ставки  заробітної плати) 

За науковий ступінь**: 

Доктора наук –  

 

 

Кандидата наук, доктора філософії – 

 

 

У граничному розмірі 25 відсотків посадового 

окладу (ставки  заробітної плати) 

 

У граничному розмірі 15 відсотків посадового 

окладу (ставки  заробітної плати) 

За використання в роботі 

дезинфікуючих засобів, а також 

працівникам, які зайняті 

прибиранням туалетів  

У розмірі 10 відсотків посадового (місячного) 

окладу 

За ведення військового обліку 

військовозобов’язаних і призовників 

У розмірі до 50 відсотків посадового окладу 

(тарифної ставки) 
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та бронювання 

військовозобов’язаних за 

підприємствами, установами і 

організаціями 

За вислугу років працівникам 

державних і комунальних бібліотек 

залежно від стажу роботи: 

Понад 3 роки – 

Понад 10 років –  

Понад 20 років –  

 

 

 

10 відсотків до посадового окладу 

20 відсотків до посадового окладу 

30 відсотків до посадового окладу 

За класне керівництво 20 відсотків ставки заробітної плати (посадового 

окладу)*** 

За перевірку письмових робіт****: 

З мов та літератури –  

Математики –  

Іноземної мови – 

 

20 відсотків ставки заробітної плати 

15 відсотків ставки заробітної плати 

10 відсотків ставки заробітної плати 

За керівництво предметними, 

цикловими та методичними 

комісіями 

В розмірі 10-15 відсотків ставки заробітної плати 

За обслуговування кабінетів 

обчислювальної техніки 

(обслуговування цієї техніки) 

В розмірі 5-10 відсотків посадового окладу (ставки 

заробітної плати) 

За завідування кімнатою зберігання 

зброї 

В розмірі 10 відсотків від ставки заробітної плати 

За завідування спортивною залою В розмірі 10 відсотків від ставки заробітної плати 

За завідування навчальними 

кабінетами 

В розмірі 10-15 відсотків посадового окладу 

(ставки заробітної плати)  

За підготовку працівників мистецтв В розмірі 10 відсотків ставки заробітної плати 

За гуртожиток*****  В розмірі 10 відсотків посадового окладу 

НАДБАВКИ: 

 

За високі досягнення у праці******  У розмірі до 50 відсотків посадового окладу 

(ставки заробітної плати, тарифної ставки) 

За виконання особливо важкої 

роботи (на строк її виконання)****** 

У розмірі до 50 відсотків посадового окладу 

(ставки заробітної плати, тарифної ставки) 

За складність, напруженість у 

роботі****** 

У розмірі до 50 відсотків посадового окладу 

(ставки заробітної плати, тарифної ставки) 

За почесні звання України, СРСР, 

союзних республік СРСР*******: 

«народний» -  

 

«заслужений» -  

 

 

У розмірі 40 відсотків посадового окладу (ставки 

заробітної плати) 

У розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки 

заробітної плати) 

За спортивні звання*******: 

«заслужений тренер», «заслужений 

майстер спорту» -  

«майстер спорту міжнародного 

класу» - 

«майстер спорту» -  

 

 

У розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки 

заробітної плати) 

У розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки 

заробітної плати) 

У розмірі 10 відсотків посадового окладу (ставки 

заробітної плати) 
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За особливі умови праці працівникам 

бібліотек 

У розмірі 50 відсотків посадового окладу (ставки 

заробітної плати) 

За престижність праці педагогічним 

працівникам******** 

В граничному розмірі 30 відсотків посадового 

окладу (ставки заробітної плати), але не менше 5 

відсотків 

За вислугу років педагогічним 

працівникам*********: 

Понад 3 роки – 

Понад 10 років –  

Понад 20 років –  

 

 

10 відсотків до посадового окладу 

20 відсотків до посадового окладу 

30 відсотків до посадового окладу 

 

* Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за профілем 

збігається з наявним ученим званням. За наявності у зазначених працівників двох або 

більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням. 

** Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за профілем 

збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових 

ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) ступенем. 

*** В класах в навчальних закладах мистецтв з числом учнів від 12 до 15 осіб оплата за 

класне керівництво здійснюється в розмірі 50 відсотків відповідних розмірів доплат.  

**** Додаткова оплата за перевірку письмових робіт провадиться з урахуванням 

встановленої норми навчального навантаження. 

***** Директорам і заступникам директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації, учні яких проживають у гуртожитках. 

****** Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен 

перевищувати 50 відсотків посадового окладу.  

******* Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їхня 

діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За 

наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням.  

******** Надбавка встановлюється на весь обсяг навчального навантаження, що 

виконується працівником. 

********* Зміна розміру надбавки за вислугу років провадиться з першого числа місяця, 

що настає за місяцем, коли виникло таке право, якщо документи, необхідні для 

своєчасного і правильного обчислення стажу, знаходяться в коледжі, або з дня подання 

таких документів працівником. 
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