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РОЗДІЛ І 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Колективний договір вищого комунального навчального закладу 
«Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю . Кримського» (надалі
-  Коледж) на 2017-2021 роки є нормативним актоіц соціального партнерства, 
на підставі якого здійснюється регулювання трудових, виробничих відносин, 
соціально-економічних питань, що стосуються інтересів працівників.

2. Колективний договір Коледжу (далі за текстом -  Колективний договір) 
укладено на основі чинного законодавства з дотримання вимог Конституції 
України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про 
колективні договори і угоди», «Про порядок вирішення колективних 
трудових спорів (конфліктів)», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про оплату праці», «Про 
охорону праці», «Про відпустки», «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування», постанови Кабінету М іністрів України від 
30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної 
сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу М іністерства освіти і 
науки України від 26.09.2005 № 557 «Про оплату праці працівників на основі 
Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників 
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», 
постанови Кабінету М іністрів України від 23.03.2011 №373 «Про 
встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, 
позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, 
вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інш их установ і закладів 
незалежно від їх підпорядкування» та інших нормативних документів, які 
регламентують оплату праці, угоди між управлінням освіти, науки та молоді 
Волинської обласної державної адміністрації та комітетом Волинської 
обласної організації Профспілки працівників освіти і науки на 2017-2021 
роки, Статуту вищ ого комунального навчального закладу «Володимир- 
Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю . Кримського» та інших державних 
нормативних документів та внутрішніх положень.

3. Сторонами колективного договору є:

-  вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський 
педагогічний коледж ім. А.Ю . Кримського» в особі директора Савельєва 
М иколи Григоровича, який діє на підставі Статуту ВКНЗ «Володимир- 
Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю . Кримського», представляє 
інтереси власника і має відповідні повноваження;

-  профспілковий комітет працівників ВКНЗ «Володимир-Волинський 
педагогічний коледж ім. А.Ю . Кримського», в особі голови, який 
відповідно до Кодексу законів про працю України, закону України «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» представляє інтереси
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трудового колективу у галузі надання освітніх послуг, праці, побуту, 
культури і захищ ає їх трудові та соціально-економічні права.

4. Трудовий колектив Коледжу наділяє профспілковий комітет правом 
представляти його інтереси під час проведення переговорів, розробки та 
укладення Колективного договору, внесенні змін та правом контролю за 
виконанням обов’язків сторін під час його дії.

5. Колективний договір визначає узгоджені позиції і дії сторін, спрямовані на їх 
співробітництво, створення умов для підвищ ення ефективності роботи 
коледжу, реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально- 
економічних гарантій працівників, забезпечення їх конституційних прав, 
досягнення злагоди в колективі.

6. Ж одна із сторін, які уклали цей Колективний договір, не може протягом 
усього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що 
змінюють норми, положення, зобов’язання, встановлені цим договором.

7. Сторони зобов’язуються визнавати і поважати права кожної з них, 
виконувати взяті на себе зобов’язання та нести відповідальність за їх 
невиконання у порядку, визначеному законодавством України та цим 
Колективним договором.

8. Колективний договір схвалюється зборами (конференцією) трудового 
колективу та набуває чинності з дня його підписання представниками сторін. 
Після закінчення строку дії Колективний договір продовжує діяти до того 
часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний.

9. Зміни і доповнення до Колективного договору вносяться в обов’язковому 
порядку у зв ’язку зі змінами чинного законодавства України, угоди з питань, 
що є предметом Колективного договору, та з ініціативи однієї із сторін після 
проведення переговорів та досягнення згоди і набувають чинності після 
схвалення загальними зборами (конференцією) трудового колективу.

10. Адміністрація спільно з профспілковим комітетом здійснюють 
систематичний контроль за своєчасним виконанням Колективного договору. 
Інформацію про хід його виконання не рідше ніж двічі на рік заслуховується 
на спільному засіданні профспілкового комітету та адміністрації.

11. Збори (конференція) трудового колективу один раз на рік заслуховує звіти 
директора та голови профспілкового комітету працівників коледжу про 
виконання Колективного договору і приймає відповідне рішення.

12. Члени трудового колективу навчального закладу зобов’язуються 
дотримуватись трудової дисципліни, вимог посадових інструкцій, якісно та 
своєчасно виконувати виробничі та службові завдання, заслуховувати звіти 
директора і голови профспілкового комітету працівників про виконання 
Колективного договору.
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13. Цей Колективний договір поширюється на всіх працівників та осіб, які 
навчаються та працюють у Коледжі, незалежно від того, чи вони є членами 
профспілки, чи ні.

РОЗДІЛ II

ВИРОБНИЧІ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

АДМ ІНІСТРАЦІЯ ЗО БО В’ЯЗУЄТЬСЯ:

1. Забезпечити ефективну діяльність коледжу, виходячи з фактичних обсягів 
фінансування, та раціональне використання коштів спеціального фонду для 
підвищення результативності роботи навчального закладу, поліпшення 
становища працівників.

2. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази коледжу, 
створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу.

3. Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної 
праці, раціонального використання наявного обладнання, технічних засобів 
навчання тощо.

4. Встановлювати доплати та надбавки до посадових окладів та виплачувати 
премії працівникам коледжу відповідно до чинного законодавства України та 
згідно з розробленими і затвердженими нормативно-правовими актами та 
Положеннями Коледжу.

5. Забезпечити дотримання працівниками та особами, що навчаються, правил 
внутрішнього розпорядку та трудової діяльності.

6. Здійснювати прийом на роботу нових працівників лише у випадках 
забезпечення повної продуктивної зайнятості працюючих та якщо не 
прогнозується їх вивільнення. Здійснювати переведення та переміщення 
працівників коледжу з однієї посади на іншу, а також на рівнозначні посади 
згідно з чинним законодавством та умовами даного договору.

7. Забезпечити протягом року переважне право на працевлаштування 
працівникам, вивільненим згідно норми Кодексу законів про працю України 
у разі виникнення потреби прийняття на роботу працівників аналогічної 
професії.

8. Здійснювати прийом на роботу відповідно до вимог статті 23 Кодексу законів 
про працю України, на умовах оплати праці, встановлених цим Колективним 
договором.

9. Роз’ясню вати новоприйнятим працівникам його права та обов’язки, 
інформувати про умови праці, права, пільги і компенсації в особливих 
умовах відповідно до чинного законодавства і даного Колективного договору 
до початку роботи. Ознайомлення із відповідною інструкцією 
новоприйнятий працівник засвідчує власним підписом.
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10. Забезпечити наставництво для молодих спеціалістів, сприяти їх адаптації в 
колективі та професійному зростанню.

11. Норми робочого часу викладачів установити в обсязі, що визначений наказом 
М іністерства освіти і науки України від 07.08.2002 № 450 «Про затвердження 
норм часу для розрахунку і обліку навчальної роботи та Переліків основних 
видів методичної й організаційної роботи педагогічних і науково- 
педагогічних працівників вищих навчальних закладів», зареєстрованим у 
М іністерстві ю стиції України від 21.08.2002 № 698/6986.

12. Надавати викладачам методичні дні відповідно до Положення про 
методичний день Коледжу (Додаток 11).

13. Запровадження змін та перегляд норм праці проводити за погодженням з 
профспілковим комітетом.

14. Забезпечити гласність усіх заходів щодо нормування праці, роз яснення 
працівникам причини перегляду норм праці та умов застосування нових 
норм.

15. Забезпечити своєчасне (не рідше одного разу на п ’ять років) підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників, гарантуючи їм відповідні пільги, 
компенсації згідно з чинним законодавством (збереження середньої 
заробітної плати).

16. Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою 
підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням 
керівника чи педагогічної ради коледжу з метою присвоєння працівнику 
кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня 
професійної діяльності.

17. До кінця навчального року (до виходу у відпустки) доводити до відома 
працівників попередній розподіл педагогічного навантаження на наступний 
навчальний рік. Розподіл педагогічного навантаження проводити на 
засіданнях циклових (предметних) комісій наступним чином:

-  перш очергово та максимально навантажувати викладачів передпенсійного 
віку (за три роки до досягнення відповідного віку);

-  здійснювати навантаження викладачів непенсійного віку згідно із чинним 
законодавством;

-  педагогічних працівників пенсійного віку забезпечувати навантаженням за 
залишковим принципом.

18. Остаточний розподіл навчального навантаження затверджувати на спільному 
засідання дирекції і профспілкового комітету працівників перед початком 
навчального року.

19. Встановлювати неповне річне навантаження за письмовою згодою викладача.

20. Включати голову профспілкового комітету до складу атестаційної, кадрової 
комісій, адміністративної ради.

5



21. Правила внутріш нього розпорядку, режим роботи, графік роботи, розклад 
занять затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом.

22. ГІри складанні розкладу навчальних занять забезпечити оптимальний режим 
роботи для жінок, що мають двох і більше дітей віком до 15 років; для тих, 
хто поєднує роботу з навчанням.

23. Не допускати відволікання педагогічних працівників від виконання ними 
професійних обов'язків (за винятком випадків, передбачених чинним 
законодавством).

24. Залучати працівників до роботи в надурочний час, як виняток, лише з 
дозволу профспілкового комітету.

25. У разі виникнення потреби у запровадженні чергування, працівників 
завчасно погоджувати з профспілковим комітетом графіки таких чергувань.

26. Залучати на роботу окремих працівників у вихідні (неробочі) дні лише у 
виняткових випадках за їх згодою і за погодженням з профспілковим 
комітетом.

27. Оплату праці у святкові, неробочі дні проводити згідно з чинним 
законодавством.

28. Визначити тривалість аудиторного заняття 80 хвилин.

29. Визначити гарантовану тривалість щорічної оплачуваної відпустки згідно 
Додатком 4,

30. Графік щ орічних основних відпусток затверджувати після погодження з 
профспілковим комітетом наприкінці року та доводити його до відома 
працівників.

3 1. Письмово повідомляти працівників коледжу про дату початку відпустки не 
пізніше, ніж за два тижні до визначеного графіком терміну.

32. У випадку поділу відпустки на частини, за бажанням працівника, основну 
безперервну частину відпустки надавати у розмірі не менше 14 днів для 
непедагогічних працівників, а для педагогічних працівників - не менше 24 
календарних днів. Невикористану частину відпустки надавати педагогічним 
працівника у канікулярний період. Перенесення щорічної відпустки 
здійснювати у порядку, передбаченому законом України «Про відпустки».

33. Надавати додаткову відпустку у розмірі 3 дні для членів Добровільної 
пожежної дружини та членів Варти порядку за умови належного виконання 
ними своїх обов’язків.

34. Надавати відпустку (або її частину) усім працівникам протягом навчального 
року у зв'язку з необхідністю санаторно-курортного лікування (постанова 
Кабінету М іністрів України від 14.04.1997 № 346).

35. Тривалість додаткової відпустки у зв ’язку з навчанням. Творча відпустка.
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35.1. працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у 
вищ их навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, 
надаються додаткові оплачувані відпустки:

• на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання 
заліків та іспитів для тих, хто навчається на перш ому та другому курсах у 
ВНЗ:

-  І та II рівнів акредитації з вечірньою формою навчання -  10 календарних 
Днів;

-  III та IV рівнів акредитації з вечірньою формою навчання -  20 
календарних днів;

-  незалежно від рівнів акредитації з заочною формою навчання -  30 
календарних днів.

• на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання 
заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у 
ВНЗ:

-  І та II рівнів акредитації з вечірньою формою навчання -  20 календарних 
днів;

-  III та IV рівнів акредитації з вечірньою формою навчання -  30 
календарних днів;

-  незалежно від рівнів акредитації з заочною формою навчання -  40 
календарних днів.

• на період складання державних іспитів у вищ их навчальних закладах 
незалежно від рівнів акредитації -  30 календарних днів;

35.2. працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру 
з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та 
складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана 
відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожен іспит;

35.3. працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі 
та успіш но виконують індивідуальний план підготовки, надається 
додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та за 
їх бажанням протягом чотирьох років навчання -  один вільний від 
роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50% середньої 
заробітної плати;

36. Тривалість соціальної відпустки.

36.1. на підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка 
у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю:

-  до пологів -  70 календарних днів;

7



-  після пологів -  56 календарних днів (70 календарних -  у разі народження 
двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з дня 
пологів;

36.2. особам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з 
пологового будинку, надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 
56 календарних днів (70 календарних д н ів 11-  при усиновленні двох і 
більше дітей).

36.3. після закінчення відпустки у зв ’язку з вагітністю та пологами за 
бажання жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку.

36.4. особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених 
батьківського піклування, старше трьох років, надається одноразова 
оплачувана відпустка у зв ’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 
календарних днів (70 календарних днів -  при усиновленні двох і більше 
дітей).

36.5. жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину- 
інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який 
виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування 
матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під 
опіку, чи одному з батьків із прийомних батьків надається щорічно 
додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без 
урахування святкових і неробочих днів (за наявності декількох підстав 
для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може 
перевищ увати 17 календарних днів);

37. Відпустки без збереження заробітної плати.

37.1. матері або батьку, який виховує дітей без матері, в тому числі й у разі 
перебування в лікувальному закладі, що має двоє і більше дітей віком 
до 15 років або дитину-інваліда, тривалістю до 14 календарних днів 
щорічно;

37.2. чоловікові, друж ина якого перебуває у післяпологовій відпустці, -  
тривалістю до 14 календарних днів;

37.3. матері, якщо дитина потребує особливого догляду, тривалістю, 
визначеною у медичному висновку, але не більше, як до досягнення 
нею ш естирічного віку;

37.4. ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщ иною, та особам, на яких пош ирюється чинність Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» - 
тривалістю до 14 календарних днів;

37.5. особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, - 
тривалістю до 21 календарного дня щорічно;
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37.6. пенсіонерам за віком та інвалідам III групи -  тривалістю до ЗО 
календарних днів щорічно;

37.7. інвалідам І і II груп -  тривалістю до 60 календарних днів щорічно;

37.8. особам, які одружуються, -  тривалістю до 10 календарних днів;

37.9. працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу -  до 7 днів, без 
урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад;

37.10. для догляду за хворими рідними по крові або по шлюбу -  тривалістю, 
визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів;

37.11. для заверш ення санаторно-курортного лікування -  тривалістю, 
визначеною у медичному висновку;

37.12. працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, 
- тривалістю  15 календарних днів без урахування часу, необхідною для 
проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;

37.13. працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру 
з відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які 
навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно 
виконують індивідуальний план підготовки, - тривалістю, необхідного 
для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або 
закладу науки і назад;

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

37.15. ветеранам праці -  тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

37.16. за сімейними обставинами та з інших причин працівнику може 
надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, 
обумовлений угодою між працівниками та роботодавцями, але не 
більше 15 календарних днів на рік.

38. Відкликання працівників з щорічної відпустки здійснюється лише за їх 
згодою, у випадках, передбачених чинним законодавством України.

39. Визначити працівникам коледжу із ненормованим робочим днем щорічну 
додаткову відпустку до 7 календарних днів згідно з переліком посад 
(Додаток 9).

40. За заявою співробітників надавати оплачувані відпустки, а для осіб, які 
навчаються, надавати звільнення від занять, у випадках:

-  особистого ш любу -  3 дні;

-  шлюбу дітей -  3 дні;

-  смерті близьких родичів (мати, батько, чоловік, дружина, син, дочка) -  З 
дні;

-  народження дитини -  3 дні;
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ПРОФ КОМ  ЗО БО В’ЯЗУЄТЬСЯ:

1. Сприяти дотриманню  працівниками та особами, що навчаються та 
працюють, правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни для 
працівників коледжу.

2. Утримуватися від організації масових акцій протесту, страйків щодо питань, 
які є предметом цього Колективного договору за умови їх вирішення у 
визначеному чинним законодавством та цим Колективним договором 
порядку.

3. Використовувати всі дозволені законодавством засоби, у тому числі і право 
на звернення в суди для відстоювання законних прав працівників та осіб, що 
навчаються.

4. Роз’ясню вати членам трудового колективу зміст нормативних документів 
щодо організації праці, їх права та обов'язки.

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

6. Забезпечити постійний контроль за своєчасним уведенням у дію 
нормативних документів щодо питань трудових відносин, організації 
нормування праці, розподілу навчального навантаження.

7. Активно і в повній мірі реалізувати права, надані йому відповідно до 
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

8. Запобігати виникненню трудових конфліктів.

9. Запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових конфліктів, 
а у разі виникнення забезпечити їх виріш ення згідно з чинним 
законодавством.

10. Щ орічно робити звіт про фінансово-господарську діяльність.

СТОРОНИ ДО М О ВИ ЛИ СЯ ПРО НАСТУПНЕ:

1. Запобігати виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), а в разі їх 
виникнення прагнути до розумного розв’язання таких без зупинки 
навчального процесу.

2. Забезпечити необхідні умови для ефективної роботи Комісії щодо розгляду 
індивідуальних трудових спорів на підставі ст.223 КЗпП України.

3. Установити в установі п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними 
днями - у суботу та неділю.

4. Надання неоплачуваних відпусток проводити у відповідності з чинним 
законодавством України.
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РОЗДІЛ III 

ОПЛАТА ПРАЦІ

АДМ ІНІСТРАЦІЯ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

1. Оплату праці працівників Коледжу здійснювати відповідно до Кодексу 
законів про працю України, закону України від 24.03°. 1995 № 108/95-ВР «Про 
оплату праці», постанови Кабінету міністрів України від 30.08.2002 №1298 
«Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 
коефіцієнтів з оплати праці установ, закладів та організацій окремих галузей 
бюджетної сфери», наказу М іністерства освіти та науки України від 
26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження 
схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та 
наукових установ» та інших нормативно-правових актів України.

2. У навчальному закладі застосовується схема тарифних розрядів керівних 
посад, педагогічних працівників та інших працівників (Додаток 5).

3. Установити, що заробітна плата працівникам виплачується два рази на 
місяць у такі терміни: з 14 по 16 (включно) число та з 28 по ЗО (включно) 
число кожного місяця, а у випадку, якщо день виплати збігається з вихідним 
днем виплати здійснювати напередодні (за умови наявності коштів). 
Виплачувати суми відпускних не пізніше ніж за три дні до початку відпустки 
за умови наявності коштів. Якщо необхідних коштів немає, то виплату 
відпускних проводити в максимально короткий термін. Стипендія 
виплачується відповідно до Положення про стипендіальне забезпечення 
студентів Коледжу.

4. У випадках, передбачених законодавством, за бажанням працівника, 
виплачувати йому компенсацію за невикористані дні відпустки.

5. У межах фонду заробітної плати Адміністрація може давати винагороду 
відповідно до Положення про порядок надання щ орічної грошової 
винагороди педагогічним працівникам коледжу за сумлінну працю, зразкове 
виконання службових обов'язків (Додаток 8).

6. При наявності економії фонду заробітної плати виплачувати працівникам
коледжу премії відповідно до Положення про преміювання працівників
Коледжу (Додаток 10).

7. Надавати науково-педагогічним працівникам та педагогічним працівникам 
допомогу на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу в межах 
фонду оплати праці.

8. За наявності коштів надавати іншим працівникам матеріальну допомогу в
сумі не більше, ніж один посадовий оклад на рік.

9. Під час виходу на пенсію працівникам надавати матеріальну допомогу у
розмірі посадового окладу (якщо наявні власні кошти закладу).
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10. Здійснювати оплату за завідування навчальним кабінетом у розмірі 10% від 
ставки.

11. Здійснювати оплату за хлорування води, виготовлення дезінфікувальних 
розчшшз (а  також  їх  виконання), аа роботу та дисплеями комп’ю терів, роботу 
на деревообробному верстаті у розмірі до 12% від посадового окладу за 
результатами атестації робочих місць.

12. Усі питання, що стосуються заробітної плати та винагороди, узгоджуються з 
профспілковим комітетом.

13. Не приймати в односторонньому порядку рішень, що змінюють встановлені в 
колективному договорі умови оплати праці.

14. Гарантувати оплату праці за роботу в понаднормовий час, у святкові, 
неробочі та вихідні дні у подвійному розмірі.

15. Під час виплати заробітної плати повідомляти працівників про загальну суму 
заробітної плати з деталізацією за видами виплат, розміри і підстави 
утримання, суму заробітної плати, що належить до виплати.

16. Погодинну оплату праці педагогічних працівників проводити лише у 
випадках: оплати праці працівників інших установ, які залучаються до 
педагогічної роботи; у разі заміщення тимчасово відсутніх педагогів, оплату 
здійснювати з першого дня заміщення за всі години фактичного 
навантаження.

17. За проведені індивідуальні заняття з основ гри на музичному інструменті, 
оплату здійсню вати в розмірі 2/3 заробітної плати, якщо на занятті відсутній 
студент.

18. Заробітна плата працівника Коледжу складається з посадових окладів 
(тарифних ставок), доплат, надбавок, премій тощо. Граничні розміри 
надбавок та доплат працівникам навчального закладу наведені в Додатку 3.

19. Працівникам, які виконують одночасно зі своєю основною роботою 
додаткову роботу інш ої професії (посади) або обов’язки тимчасово 
відсутнього працівника, або роботу понад норми робочого часу, що 
встановлена трудовим законодавством, проводиться так: оплата праці за 
тарифом погодинної оплати або доплата за суміщення професій (посад). 
І раничні розміри доплат за суміщення професій, посад, виконання обов’язків 
тимчасово відсутнього працівника встановити згідно з Додатком 3.

20. Утримувати із зарплати, за заявою члена профспілки, членські внески у 
розмірі 1% від нарахованої щ омісячної заробітної плати за основним місцем 
роботи, забезпечити безготівкове їх перерахування на рахунок профспілки.

21. Відраховувати профспілковим комітетом 0,3% фонду оплати праці на 
культурно-масову, спортивно-оздоровчу роботу, роботу з дітьми.

22. Своєчасно ознайомлювати працівників зі змінами умов оплати праці.

23. Інформувати колектив коледжу про бюджет та його використання.
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ПРОФКОМ  ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

1. Здійснювати контроль за дотриманням в установі законодавства про оплату 
праці.

2. Сприяти в наданні працівникам установи необхідної консультативної 
допомоги щодо питань оплати праці. „

3. Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної 
відповідальності згідно із законодавством осіб, винних у невиконанні вимог 
законодавства про оплату праці, умов даного Колективного договору.

4. Представляти інтереси працівника під час розгляду його трудового спору 
щодо оплати праці в комісії з трудових спорів.

5. Представляти, на прохання працівника, його інтереси щодо оплати праці в 
суді.

6. Повідомляти про всі факти порушень щодо оплати праці галузеву правову 
інспекцію праці та державну інспекцію праці. Вимагати притягнення до 
відповідальності посадових осіб, винних в поруш енні законодавства про 
оплату праці.

РОЗДІЛ IV

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВІД БЕЗРОБІТТЯ
АДМ ІНІСТРАЦІЯ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

1. Сприяти реалізації державної політики зайнятості населення відповідно до 
Закону України «Про зайнятість населення», «Про сприяння соціальному 
становленню та розвитку молоді в Україні», Указу П резидента України від 
23.01.1996 «Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів 
та працевлаш тування випускників вищих навчальних закладів» в частині 
працевлаштування молодих спеціалістів.

2. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, 
реорганізацію, перепрофілювання закладу, що призводить до скорочення 
чисельності або штату працівників, узгоджені з відповідними 
профспілковими органами, приймати не пізніш е ніж за три місяці до 
запланованих дій з економічним обґрунтуванням та заходами забезпечення 
зайнятості працівників, що звільняються. Тримісячний період 
використовується для здійснення роботи, спрямованої на зниження рівня 
скорочення чисельності працівників.

3. Надавати всім охочим можливість працювати на умовах неповного робочого 
часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (за фактично 
виконану роботу) без будь-яких обмежень трудових прав працівника, із 
збереженням повної тривалості відпустки та всіх гарантій, пільг, 
компенсацій, установлених цим Колективним договором.
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4. Здійснювати аналіз стану та прогнозування використання трудових ресурсів 
установи.

5. Якщо прогнозується масове звільнення працівників (до 10% загальної 
чисельності працюючих), розробити та реалізувати погоджену з профкомом 
(трудовим колективом) програму забезпечення зайнятості та соціальної 
підтримки працівників, яких передбачається звільнити.

6. У випадку об'єктивної необхідності скорочення чисельності педагогічних 
працівників проводити його після закінчення навчального року.

7. Якщо необхідно вивільнити працівників на підставі п.1 ст.40 КЗпП України, 
повідомляти про це не пізніше як за два місяці у письмовій формі державну 
службу зайнятості про вивільнення працівників у зв ’язку із змінами в 
організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією , реорганізацією або 
перепрофілюванням установи, скороченням чисельності або штату 
працівників. Вивільнення проводити тільки після використання всіх 
можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в тому числі 
за рахунок звільнення сумісників, тимчасових працівників та ліквідації 
суміщення.

8. У разі зміни власника Коледжу, а також реорганізації (злиття, приєднання, 
поділу, виділення, перетворення) звільнення працівників проводити лише у 
випадках скорочення чисельності або штату.

9. Забезпечити працевлаштування на вільні і новостворені робочі місця в 
коледжі зайнятого населення, зареєстрованого у державній службі 
зайнятості, відповідно до кваліфікаційних вимог, надаючи перевагу 
випускникам закладів освіти.

ПРОФ СПІЛКОВИЙ КОМ ІТЕТ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

1. Вести роз’ясню вальну роботу щодо питань, які стосуються трудових прав та 
соціального захисту вивільнених працівників.

2. Забезпечувати захист вивільнених працівників згідно з чинним 
законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права 
залишення на роботі відповідно до ст. 42 КЗпП України. Не допускати 
звільнення за ініціативою адміністрації вагітних, жінок, які мають дітей 
віком до трьох років, одиноких матерів, що мають дітей віком до 14 років або 
дитину-інваліда.

3. Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту їх 
працевлаштування (крім випадків подання ними особистої заяви про зняття з 
обліку).

СТОРОНИ ДОМ ОВИЛИСЯ:

При скороченні чисельності або штату працівників переважне право
залишатися на роботі у випадку однакової продуктивності праці і кваліфікації,
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крім передбачених законодавством, надається також особам передпенсійного
віку, вагітним, багатодітним жінкам.

РОЗДІЛ V 

ОХОРОНА ПРАЦІ
АДМ ІНІСТРАЦІЯ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

1. Забезпечити своєчасну розробку і виконання заходів для створення 
безпечних умов праці відповідно до вимог нормативних документів з 
охорони праці (Додаток 6, Додаток 7).

2. Контролювати роботу інженера з охорони праці.

3. До 01 жовтня проводити аналіз виробничого травматизму і професійних 
захворювань. Розробляти конкретні заходи щодо запобігання нещасних 
випадків та професійних захворювань в установі.

4. Забезпечувати дотримання прав працівників з охорони праці, гарантованих 
законодавством, у тому числі безпечні та неш кідливі умови праці на робочих 
місцях, безпеку обладнання, наявність засобів захисту, відповідність 
санітарно-побутових умов вимогам нормативних актів з охорони праці.

5. За кошти установи організовувати проведення попередніх (при прийнятті на 
роботу) та періодичних медичних оглядів, в тому числі осіб, зайнятих на 
важких роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де 
є потреба у професійному доборі, а також щ орічних медичних оглядів особам 
віком до 21 року відповідно до Закону України «Про охорону праці» 
постанови Кабінету М іністрів від 23.05.2001 № 559 «Про затвердження 
переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають 
обов язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих 
оглядів та видачі особистих медичних книжок» та Порядку проведення 
медичних оглядів працівників певних категорій, що затверджений наказом 
М іністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246. Зберігати за 
працівниками місце роботи і середній заробіток за час проходження 
медичного огляду.

Забезпечити за рахунок установи на прохання працівника позачерговий
медичний огляд, якщо працівник пов’язує погірш ення стану здоров’я з 
умовами праці.

7. Організовувати розробку і затвердження положень, інструкцій, інших 
норм аш вних актів з охорони праці, що діють у межах навчального закладу та 
встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території 
коледжу, згідно з вимогами державних, міжгалузевих та галузевих 
нормативних актів з охорони праці.

8. Посадові інструкції розробляти з обов’язковим відображенням у них питань 
охорони праці, безпеки життєдіяльності згідно з вимогами «Положення про
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організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу 
в установах і навчальних закладах» (наказ М іністерства освіти і науки 
України від 01.08.2001 №563).

9. Забезпечувати безумовне виконання законодавчих норм щодо умов та 
безпеки жінок, працівників з інвалідністю.

*
10. Забезпечувати своєчасну розробку і виконання в повному обсязі 

комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, 
гігієни праці та виробничого середовища, підвищ ення існуючого рівня 
охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, 
професійним захворюванням, аваріям.

11. Відповідно до закону України «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» забезпечити страхування працівників коледжу, у 
зв’язку з тимчасовою  втратою працездатності, від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань.

12. Видавати працівникам, зайнятим на важких роботах зі шкідливими чи 
небезпечними умовами праці, спеціальних одяг, взуття та інші засоби 
індивідуального захисту згідно з «Нормами безплатної видачі спеціального 
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 
працівникам загальних професій різних галузей промисловості», 
затвердженими наказом Держгірпромнагляду від 16.04.2009 №62 (Додаток 
1). У разі дострокового зносу засобів індивідуального захисту не з вини 
працівника заміню вати їх за рахунок коштів навчального закладу.

13. Проводити паспортизацію  санітарно-технічного стану коледжу.

14. Провести паспортизацію  будівель та споруд.

15. Сприяти навчанню та організовувати перевірку знань працівників, які зайняті 
на роботах з підвищ еною небезпекою (Додаток 1, Додаток 2).

16. Відповідно до ст. 7 Закону України «Про охорону праці» за результатами 
атестації робочих місць за умовами праці надавати щорічні додаткові 
відпустки, підвищ ення посадових окладів за роботу із важкими та 
шкідливими умовами праці та за особливий характер праці.

17. Забезпечити працівникові, який потерпів від нещасного випадку на 
виробництві (або с ім ’ї потерпілого), відш кодування згідно з чинним 
законодавством. Порушення правил охорони праці працівником, яке 
спричинило нещ асний випадок або професійне захворювання, не звільняє 
адміністрацію від виконання зобов’язань перед потерпілим.

18. Підтримувати належний санітарний стан території, навчальних аудиторій, 
лабораторій, житлових кімнат у гуртожитку та інш их приміщеннях коледжу.

19. За поруш ення Закону «Про охорону праці» притягати винних працівників до 
відповідальності згідно з чинним законодавством.
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ПРОФКОМ  ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

1. У сіановити постійний контроль за виконанням вимог нормативних актів з 
охорони праці силами громадських інспекторів, комісії, представників 
профспілки з питань охорони праці.

2. Систематично перевіряти виконання керівником* пропозицій комісій, 
інженера з питань охорони праці, домагатись їх максимальної реалізації.

3. Регулярно виносити на розгляд зборів (конференцій), засідань профкомів 
питання стану і умов охорони праці.

4. Сприяти проходженню всіма працівниками обов'язкового щорічного 
медичного огляду до 01 вересня поточного року.

РОЗДІЛ VI

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ, КОМПЕНСАЦІЇ
АДМ ІНІСТРАЦІЯ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

1. Виплачувати педагогічним працівникам допомогу на оздоровлення в розмірі 
місячного посадового окладу при наданні щ орічної відпустки згідно з 
чинним законодавством України, при наявності фінансування.

2. Н адаваїи  педагогічним працівникам матеріальну допомогу для вирішення 
соціально-побутових питань за рахунок власних коштів установи згідно з 
чинним законодавством України, за наявності фінансування.

3. У випадку економії фонду заробітної плати на кінець фінансового року 
проводити її розподіл між працівниками коледжу, керуючись положенням 
Про преміювання працівників Коледжу (Додаток 10).

4. Виділяти приміщ ення їдальні працівникам коледжу за їх заявами для 
проведення обрядів з оплатою ними використаної електроенергії, газу.

5. Виділяти працівникам Коледжу за їх заявами автомобільний транспорт. 
Оплату експлуатації автомобіля здійснювати так: непрацюючим пенсіонерам 
— безкоштовно, усім іншим — з оплатою 100% фактичних затрат.

6. За клопотанням працівників при можливості надавати їм для тимчасового 
проживання місця у студентському гуртожитку за умови компенсації ними 
вартості утримування житла.

7. Сприяти працівникам у призначенні їм пенсій за вислугу років та за віком. 

ПРОФКОМ  ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

1. Сприяти членам трудового колективу у відведенні їм земельних ділянок під 
садівницькі товариства, городи, житлове будівництво.

2. Організувати надання допомоги у виріш енні побутових проблем 
пенсіонерам, що стоять на обліку у профспілкових організаціях.
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3. Забезпечити гласність при розподілі путівок. Сприяти організації санаторно- 
курортного лікування та відпочинку членів профспілки та їх сімей. Путівки 
для лікування виділяти, перш за все, тим, хто часто і тривалий час хворіє, 
хронічно хворим, тим, хто перебуває на диспансерному обліку за наявності 
відповідного документа.

*

РОЗДІЛ VII

ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
АДМ ІНІСТРАЦІЯ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

1. Адміністрація визнає право профспілкового комітету на ведення переговорів, 
щодо підготовки і укладення Колективного договору, здійснення контролю 
за виконанням обов’язків сторін у період його дії, а також право 
представляти інтереси трудового колективу Коледжу у вирішенні питань 
щодо оплати, зайнятості, умов та охорони праці, оздоровлення та відпочинку.

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

3. Безоплатно надавати профспілковому комітету обладнане приміщення та 
приміщення для проведення зборів, засідань тощо. Згідно з заявами членів 
профспілки проводити безготівкову оплату членських внесків та 
перераховувати їх протягом трьох днів після виплати зарплати.

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

5. Гарантувати виборним профспілковим працівникам (якщо вони обрані на ці 
посади зі ш татних посад даної установи) після закінчення їх повноважень 
надання місця попередньої роботи, на яке інші працівники приймаються 
тимчасово.

6. Не застосовувати до працівників, обраних до складу профорганів, 
дисциплінарних стягнень без погодження з відповідними профорганами, 
згідно з Статутом профспілки працівників освіти і науки України.

7. Не допускати звільнення з роботи за ініціативою адміністрації працівників, 
які обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої 
роботи, без згоди відповідального профоргану.

8. Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх 
підрозділів і служб установи (їдальня, медичний кабінет) для здійснення 
профкомом (згідно з наданими профспілкам правами) контролю за 
дотриманням чинного законодавства, умовами охорони праці і техніки 
безпеки.
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9. Поширювати умови преміювання, виплати винагород, а також гарантії, 
компенсації і соціально-побутові пільги, встановлені Колективним 
договором, на обраний профспілковий комітет.

РОЗДІЛ VIII

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
СТОРОНИ ЗОБОВ'ЯЗУЮ ТЬСЯ:

1. Визначити осіб, відповідальних за виконання окремих положень 
Колективного договору, та встановити термін їх виконання.

2. Періодично проводити зустрічі адміністрації та профкому, на яких 
інформувати сторони про хід виконання Колективного договору.

3. Не рідше одного разу на рік (січень) спільно аналізувати стан (хід) виконання 
Колективного договору, заслуховувати звіти керівника та голови профкому 
про реалізацію  взятих зобов язань на загальних зборах трудового колективу.

4. У разі несвоєчасного виконання, невиконання зобов'язань (положень) 
аналізувати причини та вживати термінові заходи щодо забезпечення їх 
реалізації. Осіб, винних у невиконанні положень Колективного договору, 
притягати до відповідальності згідно з  чинним законодавством.

ПРОФКОМ  ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

Вимагати від власника або уповноваженого ним органу розірвання трудового
доі овору з керівником установи, якщо він порушує законодавство про працю і не
виконує зобов'язань, передбачених Колективним договором.

19



ПЕРЕЛІК РОБІТ 
З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ

Монтаж,  ̂ наладка, технічне обслуговування, експлуатація, ремонт і демонтаж 
вантажопідйомних машин і механізмів, ліфтів, конвеєрів, підвісного канатного 
гідравлічного транспорту, технологічного і верстатного обладнання, електроустановок 
та ліній електропередач.

2. Монтаж, демонтаж і накачування шин автотранспортних засобів.
3. Роботи на копіювальних та розмножувальних машинах.
4. Обслуговування верстатів для обробки деревини і металів.

ПЕРЕЛІК ПОСАД І ПРОФЕСІЙ,
ЗАИНЯТИХ НА РОБОТАХ З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ1. Ліфтер.

2. Водій автотранспортних засобів.
3. Оператор копіювальної техніки.
4. Завідувач кабінету інформатики і обчислювальної техніки.
5. Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель та споруд.

Додаток 1

ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ, 
яким безкоштовно видається спецодяг

№ Професія Назва спецодягу Норма видачі
1 Прибиральниця службових приміщень Халат бавовняний 1 раз на рік

2 Робітник з комплексного обслуговування й 
ремонту будівель та споруд

Костюм
бавовняний, чоботи 
гумові

1 раз на рік 
1 раз на 3 роки

3 Водій автотранспортних засобів Костюм бавовняний 1 раз на рік
4 Майстер з виробничого навчання Халат бавовняний 1 раз на рік

5 Лаборант кабінету хімії Халат бавовняний, 
гумові рукавиці 1 раз на рік

6 Лаборант кабінету фізики Халат бавовняний 1 раз на рік

7 Двірник Куртка, 
чоботи гумові 1 раз на Зроки



ПЕРЕЛІК РОБІТ ІЗ ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ, 
для виконання яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань

працівників із питань охорони праці

Складений відповідно до наказу Державного комітету України щодо нагляду за 
охороною праці від 26 січня 2005 р. №15
1. Електрозварювальні, газополум’яні, наплавочні й паяльні роботи. Контроль за 

зварювальними з'єднаннями.
2. Роботи на кабельних лініях і діючих електроустановках.
3. Роботи в зонах дії струму високої частоти, іонізуючого випромінювання

електростатичного та електромагнітних полів, а також із застосуванням лазерів 
дозиметрів. ’

4. Обслуговування генераторних ацетиленових установок.
5. Робота співробітників хімічного кабінету:

- бензол, толуол, ефір, фосфор, перекис водню та ін. (робота з надзвичайно
заимистими, легкозаймистими, займистими та вибухонебезпечними
речовинами);

- злив, очистка, нейтралізація резервуарів, тари та інших ємностей з-під 
нафтопродуктів, кислот, лугів та інших шкідливих речовин, у т ч 
радіоактивних;

-  роботи з використанням інертних газів;
— роботи з окислювальними речовинами (всі види кислот).
Нанесення лакофарбових покрить, ґрунтовок та шпаклівок на основі нітрофарб, 
полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо).
Випробовування та обслуговування парових і водогрійних котлів, економайзерів, 
паропроводів, трубопроводів гарячої води, тепломеханічного устаткування, 
посудин, які працюють під тиском.

8. Робота в колодязях, траншеях, котлованах, камерах і колекторах.
9. Робота на висоті.
10. Обслуговування, експлуатація ліфтів, верстатного обладнання та електроустановок.

. Монтаж, демонтаж і накачування шин автотранспортних засобів.
12. Роботи на копіювальних та розмножувальних машинах.
13. Роботи й обслуговування верстатів для обробки деревини та металів.

Додаток 2

6 .
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Граничні розміри надбавок і доплат працівникам 
ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського»

Додаток З

№п/п Мотиви надбавок, доплат Граничний розмір 
(у відсотках посадового 

, окладу)
Надбавки

1. За складність, напруженість у роботі 50
2. За високі досягнення у праці 50
3. За виконання особливо важливої роботи (на 

строк її виконання)
50

4. За почесні звання: України, СРСР, союзних 
республік СРСР

У «народний»
У «заслужений»

40
20

5. За спортивні звання 10-20
6. Залежно від стажу роботи 

У за вислугу років 
У за стаж наукової роботи

10-30
10-30

7. За класність водіям 
У 1 клас 
У 2 клас

25
10

Доплати
1. За збільшення обсягу робіт або розширення 

зони обслуговування, за суміщення професій, 
за виконання обов’язків тимчасово відсутніх 
працівників

50

2. За роботу у нічний час 40% годинної тарифної ставки за кожну годину роботи 
з 10-ої години вечора до 6-ої години ранку

3. За вчені звання:
У професора 
У доцента

33
25

4. За науковий ступінь:
У доктора наук 
У кандидата наук

25
15

5. За шкідливі умови праці:
У за прибирання туалетів і використання в 

роботі дезинфікуючих засобів;
10

6. За ненормований робочий день водіям легкових 
автомобілів

25

7. За класність водіям 
У 2 клас 
У 1 клас

10
25



ТРИВАЛІСТЬ
Додаток 4

щорічної основної відпустки працівників 
ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського»

№п/п Посада (Тривалість відпустки 
(календарні дні)

1 Директор 56

2 заступник директора 56

3 завідувач відділення 56

4 Викладач 56

5 Вихователь 28

6 Методист 42

7 Практичний психолог 56

8 Керівник фізичного виховання 56

9 Інші працівники 24

власником особа

М.Г. Савельєв

Запре^
/ »

/ / * ' ■ /  П Е Р В И Н Н А  л̂О«СП1П(СОвА 
/ Я  П Р А Ц ІВ Н И К ІВ
( в і ї  І " 1110™  ї о и у н а л ь н о

О О  Н АВЧАЛЬНОГО ЗАКГКІГ.

Д"*°подиинр.волинський
®  А  ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ /й «• «лимсько̂ -у̂ ;

Профспілки

ицького профспілкового 
ргану

'О.С. Білик
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СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ 
керівних посад, педагогічних працівників та інших працівників 

ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського»

Додаток 5

№п/п Посади керівних, педагогічних 
працівників та інших працівників

Код КП 
за Дк 

003:2010

Тарифні
розряди

Тарифні
розряди*

1.
Директор (тарифний розряд 
визначається кількістю осіб, що 
навчаються у коледжі)

1210.1 12-16 14-18*

2. Заступник директора з навчальної 
роботи 1210.1 95% окладу 

директора
3. Заступник директора з виховної роботи 1210.1 93% окладу 

директора
4. Заступник директора навчальної 

практики 1210.1 93% окладу 
директора

5. Заступник директора з 
адміністративно-господарської роботи 1221.2 85% окладу 

директора і

6. Головний бухгалтер 1231 90% окладу 
директора

7. Заступник головного бухгалтера 1231
90% окладу 
головного 
бухгалтера

8. Керівник фізичного виховання 1229.6 11 10-13*
9. Завідувач відділення 1229.7 11 11-13*

10.

Завідувач (керівник): навчально- 
виробничої (навчальної) майстерні; 
навчально-методичного кабінету; 
лабораторії (кабінету); відділення 
виробничої практики

1222.2 12 11-14*

11.

Учителі (всіх спеціальностей), 
викладачі,
вихователі, вихователі-методисти, 
логопеди, завідувачі логопедичного 
пункту, майстер виробничого навчання, 
педагог з професійного навчання, 
методист, практичний психолог, 
педагог-організатор, концертмейстери, 
акомпаніатор, соціальний педагог

2310.2

3340

8-12 10-14*

12. Спеціаліст вищої категорії 2310.2 12 14*
13. Спеціаліст першої категорії 2310.2 11 13*
14. Спеціаліст другої категорії 2310.2 10 12*
15. Без категорії: 2310.2 8-9 10-11*

16.

Керівник: гуртка, секції (згідно 
тарифного розряду за результатами 
чергової атестації педагогічного 
працівника)

1229,6 7-10 9-12*



17. Лаборант 3340 4-5

18. Завідувач гуртожитку 1225 6-7

19. Секретар-друкарка 4115 4-5
. *

20. Прибиральниця 
службових приміщень 9152 1-2

21. Ліфтер 8333 1-3

22. Черговий гуртожитку 9141 3

23. Г ардеробник 9152 1

24. Провідний інженер 2131.2 9-10

25. Інженер з охорони праці 2149.2 9 і

26. Адміністратор баз даних 
(з обслуговування ЄДЕБО) 2131.1 5

27. Водій 8322.2 2-5

28. Завідувач бібліотеки 
Бібліотекар

1229.7
2432.2 9-12

29. Бухгалтер (за результатами атестації) 3433 6-10

30. Економіст 2441.2 7-10

31. Юрисконсульт 2429 7-10

32. Старший інспектор з кадрів 3423 7-10

33. Завідувач камери схову 1226.2 6

34. Оператор копіювальних 
розмножувальних машин 4112 4

35.
Робітник з комплексного 
обслуговування і ремонту будівель, 
споруд і обладнання

7129 5

36. Двірник 9162 1

37. Діловод 4144 4-5
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38. Паспортист 4144 4-5

39. Кастелянша 9152 1-2

40. Сторож 9152 • Ь2

*Враховуючи Зміни, що вносяться у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів 
України від ЗО серпня 2002 року №1298, затверджені постановою Кабінету Міністрів
України від 14 грудня 2016 року №974.

власником особа Профспілки

М.Г. Савельєв

івницького профспілкового 
органу

О.С. Білик



ЗАХОДИ
для створення безпечних, нешкідливих умов праці

Застосування засобів, які забезпечують захист від ураження електричним струмом 
(захисні гумові рукавиці, інструмент, калоші, боти, килимки, замір заземлення всіх 
об'єктів і окремо обладнання лабораторій, комп'ютерних кабінетів тощо). 
Забезпечення на об'єктах системи вентиляції, кондиціонерів, опалення та їх 
обслуговування.
Забезпечення вантажно-розвантажувальних робіт засобами малої механізації 
(підйомниками, візками та ін.).
Забезпечення працівників спеціальним одягом і взуттям, у тому числі халатами, 
комбінезонами, рукавицями, а також мийними та знешкоджувальними засобами. 
Механізація прибирання навчальних і наукових лабораторій та інших приміщень 
(забезпечення пилососами, механічними натирачами паркету).
Приведення у відповідність штучного і природного освітлення санітарним нормам 
(придбання ламп розжарювання і люмінесцентних ламп, переобладнання на денне 
освітлення). Приведення припливно-витяжних систем вентиляції в лабораторіях 
корпусу № 2 до санітарних норм.
Забезпечення всіх об'єктів засобами пожежогасіння (вогнегасниками, 
інструментом, пожежними рукавами, сигналізацією).
Придбання і застосування систем автоматичного контролю з сигналізацією про 
наявність або виникнення на робочих місцях (лабораторіях, наукових центрах) 
небезпечних і шкідливих виробничих факторів, а також блокувальних пристроїв, 
які забезпечують аварійне відключення технологічного і електричного обладнання. 
Безкоштовна видача молока за роботу на електро- і газозварювальних апаратах і в 
лабораторіях із шкідливими умовами праці.
Розширення, реконструкція, створення побутових кімнат у гуртожитках 
(гардеробних, душових приміщень, кімнат особистої гігієни жінок, кімнат для 
прийняття їжі та ін.).
Організація кабінетів, куточків, пересувних лабораторій, виставок з охорони праці 
та цивільної оборони, придбання для цього приладів, наочних посібників, плакатів 
тощо.
Видання і придбання нормативно-технічної документації та літератури з охорони 
праці, техніки безпеки, цивільної оборони й захисту населення від надзвичайних 
ситуацій та забезпечення нею керівників структурних підрозділів навчального 
закладу.
Придбання інструменту для роботи, засобів індивідуального захисту, 
дезинфікувальних розчинів (витяг із Постанови про номенклатуру заходів щодо 
охорони праці Центрального комітету профспілок України).

Додаток 6

М.Г. Савельєв
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КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ 
з питань охорони праці

Додаток 7

№ Зміст заходів Дата 
проведеннях Хто відповідає

1 Поновити склад комісії з охорони праці в коледжі Січень Загальні збори 
трудового колективу

2
Провести перевірку електрообладнання всіх 
приміщень і будівель на предмет дотримання вимог 
безпеки експлуатації

Лютий
Комісія, 

відповідальний за 
електрогосподарство

3 Забезпечити навчання студентів з питань охорони 
праці та безпеки життєдіяльності

Протягом
року

Заступник директора з 
навчальної роботи, 

заступник директора з 
навчально-виробничої 

практики

4
Провести перевірку стану протипожежного захисту 
і домогтись усунення виявлених недоліків і причин, 
що можуть призвести до небезпечних випадків.

Березень Комісія, відповідальний 
за пожежну безпеку

5
Забезпечити повне і об'єктивне розслідування та 
облік нещасних випадків, звітність та інформацію 
по них

Постійно Відповідальні посадові і 
особи

6 Провести перевірку і забезпечити міцне закріплення 
вікон, постійних стендів.

Березень,
вересень

Заступник директора з 
господарської роботи

7 Забезпечити нормальні санітарно-побутові умови 
для роботи і навчання Постійно Дирекція, профком

8
Забезпечити дотримання правил техніки безпеки 
під час проведення практичних занять у майстернях 
коледжу

Постійно Завідувач майстерні, 
викладачі

9 Провести лабораторні заміри опору заземлення Травень Відповідальний за 
електрогосподарство

10 Полагодити пожежну сигналізацію. Перший
квартал

Відповідальний за 
пожежну безпеку

11 Забезпечити дотримання правил техніки безпеки у 
час проживання студентів у гуртожитку Постійно Комендант гуртожитку

12
Забезпечити оптимальний режим праці та 
відпочинку працівників та студентів на основі 
правил внутрішнього розпорядку та Колективного 
договору

Постійно Відповідальні посадові 
особи

13
Провести часткову заміну 
електропроводки в приміщеннях 
головного корпусу коледжу

Червень Відповідальний за 
електрогосподарство

єна власником особа
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ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам

коледжу за сумлінну працю, 
зразкове виконання службових обов'язків

Додаток 8

5.

6.

Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам навчальних закладів за 
сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків надається відповідно до 
ст.57 Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 
05.06.2000 №898 «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених 
ст. 68 Закону України «Про державний бюджет України на 2000 рік"».
Асигнування на щорічну грошову винагороду виділяються в межах фонду 
заробітної плати, передбаченого кошторисом навчального закладу.
Педагогічним працівникам навчального закладу, крім сумісників, грошова 
винагорода надається за:

сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, дотримання правил 
внутрішнього розпорядку;

-  прояв творчої ініціативи, впровадження передового педагогічного досвіду, 
інноваційних технологій;.
участь у конкурсах фахової майстерності, підготовці підручників, посібників, 
програм, методичних рекомендацій;

-  досягнення успіхів у навчанні та вихованні учнів, результативну підготовку 
дітей до різного рівня олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, оглядів тощо;

-  збереження та використання навчально-матеріальної бази та технічних засобів, 
навчання, оформлення кабінетів та майстерень, виготовлення наочності;

-  проведення відкритих уроків, позакласних заходів, роботу з батьками та 
важкими підлітками;

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

Розміри щорічної грошової винагороди розглядають на спільному засіданні 
керівництва навчального закладу та профспілкового комітету. Наказом по 
навчальному закладу створюється комісія у складі: керівника закладу освіти та 
його заступників, голови профкому, керівників методичних об'єднань. Розмір 
щорічної винагороди не може перевищувати одного посадового окладу (ставки 
заробітної плати) з урахуванням підвищень.
Щорічна грошова винагорода не надається, якщо: оголошене дисциплінарне 
стягнення; було грубе порушення Положень, інструкцій та інших законодавчих 
актів про освіту та несвоєчасне їх виконання.
Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам надається на підставі 
наказу керівника навчального закладу за погодженням із профспілковим 
комітетом.

асником особа
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Додаток 9

СПИСОК ПОСАД, 
визначених колективним договором, 

на які може застосовуватись ненормований робочий день

1. Заступник директора з навчальної роботи;

2. Заступник директора з виховної роботи;

3. Заступник директора з навчальної практики;

4. Заступник директора з адміністративно-господарської роботи;

5. Головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, бухгалтер;

6. Економіст;

7. Юрисконсульт;

8. Старший інспектор з кадрів;

9. Завідувач бібліотеки, бібліотекар;

10. Завідувач гуртожитку;

11. Вихователь гуртожитку;

12. Лаборант;

13. Оператор копіювальних та розмножувальних машин;

14. Водій.

власником особа

М.Г. Савельєв О.С. Біі



ПОЛОЖЕННЯ 
про преміювання працівників 

ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського»

1. Преміювання працівників ВКНЗ «Володимир-Волинськшцпедагогічний коледж ім. 
А.Ю. Кримського» проводиться з метою матеріального стимулювання, підвищення 
рівня підготовки студентів, своєчасного і якісного забезпечення навчального 
процесу, сприяння винахідництву і раціоналізації, впровадження в навчальний 
процес найновіших досягнень науки, техніки та передового досвіду.

2. Кошти на преміювання виділяються в межах загальних коштів, передбачених 
кошторисом вищого комунального навчального закладу «Володимир-Волинський 
педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського», надалі — Коледж.

3. Працівники коледжу преміюються:

3.1. за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, правил 
внутрішнього розпорядку;

3.2. за прояв творчої ініціативи, впровадження передового педагогічного досвіду, 
інноваційних технологій;

3.3. за участь у конкурсах фахової майстерності, підготовку підручників, 
посібників, програм, методичних рекомендацій;

0.4, за досягнення успіхів у навчанні та вихованні студентів, результативну 
підготовку студентів різного рівня олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, 
оглядів тощо;

3.5. за збереження та використання навчально-матеріальної бази та технічних 
засобів навчання, оформлення кабінетів та майстерень, виготовлення
наочності;

о.б. за проведення відкритих занять, позакласних заходів, роботу з батьками та 
важкими підлітками;

3.7. за дотримання вимог з охорони праці та техніки безпеки, санітарно- 
гігієнічного режиму;

3.8. при нагородженні Почесною грамотою коледжу.

4. Розміри щорічної грошової винагороди розглядають на спільному засіданні 
адміністрації Коледжу та профспілкового комітету працівників.

5. Розмір премії визначається індивідуально для кожного працівника.

6. Преміювання директора Коледжу відбувається у терміни і в розмірі, які
визначаються наказом управління освіти, науки та молоді Волинської
облдержадміністрації

7. Кількість премій, виплачених одному працівнику, не обмежується.

8. Премія не надається, якщо оголошене дисциплінарне стягнення (догани): наявне
грубе порушення Правил внутрішнього розпорядку вищого комунального 
навчального закладу «Володимир-Волинський педагогічний коледж

Додаток 10
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ім. А. Ю. Кримського», положень, посадових інструкцій та інших законодавчих 
актів про освіту та несвоєчасне їх виконання.

9. Премія працівникам надається на підставі наказу директора Коледжу за 
погодженням із профспілковим комітетом.

Уповноважена власником особа

М.Г. Савельєв

Профспілки
ицького профспілкового 

ргану
^  О.С. Білик



Додаток 11

ПОЛОЖЕННЯ 
про методичний день викладача 

ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж 
ім. А.Ю. Кримського» г

1. Загальні положення

1.1. Положення розроблено на основі Закону України «Про освіту», Статуту 
вищого комунального навчального закладу «Володимир-Волинський педагогічний 
коледж ім. А.Ю. Кримського».

1.2. Педагогічним працівникам навчального закладу може бути наданий 
методичний день.

1.3. Методичний день надається викладачеві за умови педагогічного 
навантаження, що не перевищує 720 годин, не порушує навчального режиму 
навчального закладу, не створює перевантаження студентів.

1.4. Методичний день не є додатковим вихідним днем.

2. Мета й завдання

Метою і завданням наданого методичного дня є:

-створення необхідних умов для підвищення теоретичної підготовки викладача 
шляхом опрацювання ним методичної і науково-пізнавальної літератури;

-створення необхідних умов для підвищення педагогічної майстерності педагога 
шляхом вивчення педагогічної і дидактичної літератури, відвідування занять колег, 
участі в семінарах;

-удосконалення методичної майстерності викладача.

3. Режим методичного дня

3.1. У методичний день викладач займається самоосвітою:

-вивченням законодавчих актів і нормативних документів із питань освіти й 
виховання;

-роботою з тематичного планування з предмету, що викладає, та проблем 
навчального закладу;

-оволодінням конкретними педагогічними технологіями, адаптацією їх до власної 
системи роботи;

-вивченням передового педагогічного досвіду;

-ознайомленням із новинками науково-педагогічної літератури;

-розробкою методичних матеріалів зі свого предмета, а також із позанавчальної 
роботи;

-підготовкою публікацій та доповідей;

-відвідуванням відкритих занять, виховних годин у своїх колег.

3.2. Педагогічні працівники Коледжу подають заступнику директора з
33



навчальної роботи орієнтовний план розробки методичних матеріалів на семестр за 
темами самоосвіти (погоджені з предметною цикловою (предметною) комісією).

3.3. Обов’язки викладача в методичний день:

-бути присутньому чи брати участь у роботі всіх громадських заходів, раніше 
спланованих у навчальному закладі;

-за  необхідності заміняти тимчасово відсутніх викладачів;

-бути на чергуванні у навчальному закладі згідно графіку.

4. Контроль дотримання режиму методичного дня

4.1. Дотримання режиму методичного дня контролює заступник директора з 
навчальної роботи.

4.2. Заступник директора з навчальної роботи:

-контролює роботу із самоосвіти;

-дає індивідуальні рекомендації викладачам щодо самоосвіти;

-спільно з методистом коледжу організовує і проводить методичні тижні й 
практичні семінари;

-надає допомогу в складанні індивідуальних програм самоосвіти;

-спільно з головами комісій організовує та проводить діагностику результатів 
роботи викладачів із підвищення їхньої майстерності.


