
 
 

 

 

 



1. Загальні положення 

1. Сторонами колективного договору є:  
адміністрація Харківського торговельно-економічного коледжу Київського національного 

торговельно-економічного університету ( далі Коледж або адміністрація Коледжу) в особі 

директора Радченко Людмили Олексіївни, яка представляє інтереси власника і має відповідні 

повноваження;  
профспілковий комітет, який відповідно до ст. 247 КЗпП України, ст. 37 Закону України 

“Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” представляє інтереси працівників 
Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ у галузі виробництва, праці, побуту, 
культури і захищає їх трудові, соціально-економічні права та інтереси.  

2. Адміністрація визнає профспілковий комітет єдиним повноважним представником усіх 
працівників Коледжу в колективних переговорах.  

3. Сторони зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності 

представництва, рівноправності Сторін, взаємної відповідальності, конструктивності і 
аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладення Колективного 

договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення усіх питань соціально-економічних і 
трудових відносин.  

4. Колективний договір є двосторонньою угодою між адміністрацією та найманими 
працівниками коледжу в особі голови профспілкового комітету як представника трудового 
колективу коледжу.  

5. Колективний договір – це локальний нормативний документ, який відповідно до чинного 

законодавства регламентує та регулює трудові, соціально-економічні відносини між 
роботодавцем і трудовим колективом, гарантує захист прав і інтересів усіх працівників Коледжу.  

6. Колективний договір має пряму дію, його положення поширюються на всіх працівників, 
незалежно від членства в профспілці і є обов’язковими для дотримання керівником, 
працівниками і профспілковим комітетом.  

7. Укладається Колективний договір на основі чинного законодавства, і в першу чергу, 

відповідно до Законів України “Про колективні договори і угоди”, “Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів), “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову та 

науково-технічну діяльність”, “Про оплату праці”, „Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування”, “Про охорону праці”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, 

Кодексу законів про працю України, житлового законодавства України, Генеральної тарифної 

угоди, Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки та Положення про Харківський 

торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного 

університету, інших державних нормативних документів.  
8. Підписується Колективний договір, з одного боку, адміністрацією в особі директора 

коледжу, і, з другого, – від імені трудового колективу – головою профспілкового комітету 
коледжу.  

9. Адміністрація забезпечує та контролює виконання Колективного договору, інформує 
профорганізацію про хід його виконання та щорічно звітує про результати його виконання на 
загальних зборах трудового колективу.  

10. Профспілковий комітет контролює, забезпечує, направляє адміністрації подання з 

вимогою про усунення порушень умов Колективного договору відповідно до Закону України 
“Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.  

11. Члени трудового колективу Коледжу зобов’язуються дотримуватись трудової 

дисципліни, вимог посадових інструкцій, якісно та своєчасно виконувати виробничі та службові 
завдання, заслуховувати звіти адміністрації і голови профспілкового комітету про виконання 

Колективного договору.  
12. Зміни та доповнення до Колективного договору вносяться в обов’язковому порядку у 

зв’язку зі змінами чинного законодавства, Генеральної, галузевої регіональної угод з питань, що  
є предметом Колективного договору, та ініціативи однієї із сторін після проведення переговорів 
(консультацій) й досягнення згоди і набувають чинності після схвалення загальними зборами 
трудового колективу. 



13. Пропозиції кожної із Сторін щодо внесення змін і доповнень до Колективного договору 
розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються у 10-денний строк з дня їх отримання 
іншою Стороною.  

14. Жодна із Сторін, що уклала Колективний договір, не може протягом усього строку його 
дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання 
Колективного договору або припиняють їх виконання.  

15. Переговори щодо укладення Колективного договору на наступний термін починаються 
не пізніше як за 2 місяці до закінчення строку дії Колективного договору (згідно до 

законодавства не раніше як за 3 місяці до закінчення строку дії Колективного договору).  
16. Після схвалення проекту Колективного договору уповноважені представники Сторін у 5-

денний термін підписують Колективний договір. Після підписання Колективний договір спільно 
подається для повідомлення реєстрації в місцеві органи державної виконавчої влади. Через 10 

днів після реєстрації Колективний договір доводиться до відома профспілкового комітету, 
працівників коледжу.  

17. Адміністрація та профком звітують про виконання Колективного договору на загальних 
зборах трудового колективу, які проводяться не рідше одного разу на рік. Хід виконання 
Колективного договору розглядається на спільному засіданні адміністрації та профкому.  

18. Колективний договір укладено строком на 2017-2022 роки, набирає чинності з моменту 
підписання представниками Сторін і діє до укладення нового або перегляду цього Колективного 
договору.  

19. Жодна із Сторін, що уклали Колективний договір, не може впродовж встановленого 
терміну його дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов`язань, 
порушити узгоджені положення і норми.  

20. Сторони домовились під час дії Колективного договору проводити моніторинг дії 
законодавства України з визначених Колективним договором питань, сприяти реалізації чинних 
законодавчих норм щодо прав та гарантій співробітників, студентів, ініціювати їх захист.  

21. Сторони створюють умови для інформаційного забезпечення працівників коледжу про 
стан виконання норм, положень і зобов`язань Колективного договору. Періодичність 
оприлюднення відповідної інформації – не рідше одного разу на півріччя. 

2. Зайнятість та соціальний захист від безробіття 
Адміністрація зобов’язується:  
1. Виконувати рішення Київського національного торговельно-економічного університету 

про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання 

установи, скорочення чисельності або штату працівників лише після попереднього проведення 
переговорів (консультацій) з профкомом – не пізніше як за три місяці до здійснення цих заходів.  

2. Забезпечити працевлаштування на вільні і новостворені робочі місця зареєстрованого у 
державній службі зайнятості, відповідно до кваліфікаційних вимог.  

Сприяти поширенню інформації щодо потреб ринку праці в коледжі через засоби масової 
інформації.  

3. Надавати бажаючим можливість працювати на умовах неповного робочого часу з оплатою 
праці пропорційно відпрацьованому часу (за фактично виконану роботу) без будь-яких обмежень 

трудових прав працівника, із збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки та всіх 
гарантій, пільг, компенсацій, встановлених Колективним договором.  

4. При виникненні необхідності вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації 

виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням установи, 
скороченням чисельності або штату працівників:  

- здійснювати вивільнення працівників лише після використання усіх можливостей 
забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т.ч. за рахунок звільнення сумісників, 
ліквідації суміщення і т.д.;  

- направляти на професійну підготовку, перепідготовку із збереженням середнього заробітку 
на весь період навчання;  

- про наступне вивільнення працівників персонально попереджати не пізніше ніж за два 
місяці.  

5. Надавати працівникам, з дня попередження їх про вивільнення за ініціативою власника 

або уповноваженого ним органу, оплачуваний вільний час (8 годин на тиждень) згідно графіку 
обліку робочого часу та штатного розпису. 



6. Забезпечити створення нових робочих місць за рахунок власних коштів та розширення 
платних послуг.  

7. З метою створення педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально 
сприяли зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення 
відповідного виду пенсії:  

- при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між 
тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження;  

- залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних, науково-педагогічних 
працівників, а також працівників інших підприємств, установ, організацій для підвищення якості 
навчального процесу;  

- застосовувати для забезпечення продуктивності зайнятості гнучкі режими праці та інші 
заходи, які сприяють збереженню та розвитку системи робочих місць.  

Профспілковий комітет зобов’язується:  
1. Вести роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту 

вивільнюваних працівників.  
2. Забезпечувати захист вивільнюваних за скороченням штатів 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 (до шести років – частина шоста статті 179 

КЗпП України), одиноких матерів за наявності дитини віком до 14 років або дитини інваліда, 

крім повної ліквідації установи, коли допускається звільнення з обов’язковим 

працевлаштуванням (ст. 184 КЗпП України).  
3. Надавати матеріальну допомогу вивільнюваним за скороченням штатів працівникам за 

рахунок коштів профспілкового бюджету.  
4. Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту їх 

працевлаштування (крім випадків подання особистої заяви про зняття з обліку).  
Сторони домовились, що при скороченні чисельності чи штату працівників переважне 

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

- особам передпенсійного віку; 

- працівникам, у сім’ях яких є особи, що мають статус безробітного тощо. 

3. Трудові відносини 
Адміністрація зобов’язується:  
1. Забезпечити ефективну діяльність коледжу, виходячи з фактичних обсягів фінансування, 

та раціональне використання спеціальних коштів для підвищення результативності роботи 
коледжу, 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 і т.п.  

4. Забезпечити розробку посадових інструкцій для всіх категорій працівників коледжу.  
5. Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективі 

та професійному зростанню.  
6. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором роз’яснити під розписку 

його права, обов’язки, інформувати про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в 
особливих умовах відповідно до чинного законодавства, Правил внутрішнього розпорядку 

коледжу і даного Колективного договору.  
7. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати за попереднім 

погодженням з профспілковим комітетом згідно з чинним законодавством.  
Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із зменшенням обсягу роботи, скороченням 

чисельності або штату працівників здійснювати лише після закінчення навчального року.  
8. Згідно із законодавством, у термін, визначений працівником, за його власним бажанням 

розірвати з ним трудовий договір (у тому числі строковий), якщо в установі не виконується 
законодавство про охорону праці, умови Колективного договору з цих питань. 



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

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

11. Включати представника профкому до складу тарифікаційної та атестаційної комісій.  
12. Затверджувати режим роботи, графіки роботи, розклад занять за погодженням із 

профспілковим комітетом.  
13. Забезпечити при складанні розкладу навчальних занять оптимальний режим роботи: 

- для батьків, які мають двох і більше дітей віком до 15 років; - для тих, хто поєднує 

роботу з навчанням; - для незвільнених від основної роботи голів профкомів тощо. 

14. Сприяти створенню в колективі здорового морально-психологічного мікроклімату.  
15. Упереджувати виникнення індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а у 

випадку їх виникнення забезпечити вирішення згідно з чинним законодавством.  
Профспілковий комітет зобов’язується:  
1. Роз’яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо 

організації праці, їх права і обов’язки.  
2. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку коледжу.  
3. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних 

документів з питань трудових відносин, організації, нормування праці, розподілу педагогічного 
навантаження.  

4. Сприяти запобіганню виникнення трудових конфліктів. 

4. Підвищення кваліфікації  
Педагогічні робітники коледжу один раз на п’ять років мають право за поданням директора, 

завідувача відділення пройти стажування тривалістю до одного року зі збереженням заробітної 

плати для підвищення науково-педагогічної кваліфікації в навчальній чи науковій установі, в 
тому числі і за кордоном, при стажуванні за кордоном заробітна плата може зберігатись при 

наявності коштів. Стажування здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України. 

5. Робочий час, режим та нормування праці 
Адміністрація зобов’язується:  
1. Не допускати відволікання працівників від виконання ними професійних обов’язків (за 

винятком випадків, передбачених чинним законодавством).  
2. Залучати працівників до роботи в надурочний час, як виняток, лише з дозволу профкому 

з оплатою її у відповідному розмірі.  
3. У разі запровадження чергування в коледжі завчасно узгоджувати з профспілковим 

комітетом графіки, порядок і розміри компенсації.  
4. Залучати до роботи окремих працівників у вихідні (неробочі) дні лише у виняткових 

випадках за їх згодою і за погодженням з профспілковим комітетом.  
5. Компенсувати роботу у святковий, неробочий день згідно з чинним законодавством 

(можна встановлювати більш високі компенсації за рахунок власних коштів установи).  
6. Установити, що додаткові години навчального навантаження педагогічним працівникам 

встановлювати за їх згодою та за погодженням з профспілковим комітетом коледжу.  
7. Запроваджувати підсумковий облік робочого часу для працівників, умови роботи яких 

неможливі з додержанням щоденної або щотижневої тривалості робочого часу (чергових, 
сторожів, вахтерів, тощо).  

8. Залучати працівників до заміни тимчасово відсутніх працівників лише за їх згодою.  
9. Запровадження, зміну та перегляд норм праці проводити за погодженням профспілкового 

комітету.  
10. Забезпечити гласність усіх заходів щодо нормування праці, роз’яснення працівникам 

причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм.  
11. Про запровадження нових норм чи зміну чинних норм праці повідомляти працівників не 

пізніше як за 2 місяці до їх запровадження. 



12. Розподіл навчального навантаження здійснювати за погодженням з профкомом. 
Попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік проводити в кінці 
поточного навчального року, про що повідомляти працівників невідкладно.  

13. Затверджувати кошториси доходів та видатків, а також штатний розклад коледжу за 
погодженням із профспілковим комітетом.  

14. Режим робочого часу:  
- сторожів: доба/три згідно графіка змінності, підсумковий облік робочого часу є 

квартал;  
- прибиральників службових приміщень: з 6-00 до 14-45;  
- водія автотранспортного засобу: ненормований робочий день згідно зі службовими 

потребами;  
- паспортиста: з 10-00 до 18-45; 

- секретаря навчальної частини, секретарів-друкарок, старших лаборантів: з 8-15 

- до 17-00; 

- інших категорій працівників: з 9-00 до 17-45.  
Робочий час чергових гуртожитку триває з 19.00 до 07.00 через добу згідно графіка змінності 

Перерва:  
- педагогічних працівників, чергових гуртожитку, сторожів, водія автотранспортного 

засобу: протягом робочого часу;  
- прибиральників службових приміщень: з 10-00 до 10-45; 

- паспортиста з 14-00 до 14-45; 

- секретаря навчальної частини, секретарів-друкарок,старших лаборантів: з 12-00 

- до 12-45; 

- інших категорій працівників-фахівців: з 13-00 до 13-45.  
15. Для педагогічних, науково-педагогічних працівників встановлено семигодинний 

робочий день. Робочий час педагогічних, науково-педагогічних працівників включає обов’язкове 

навчальне навантаження, підготовку навчально-методичного забезпечення дисциплін, які він 
викладає, а також проведення науково-дослідної роботи за профілем циклової комісії, 

відділення, коледжу, виконання іншої роботи передбаченої індивідуальним планом.  
Для педагогічних працівників встановлено п’ятиденний робочий тиждень.  
16. Час обов’язкового перебування викладача на робочому місці визначається розкладом 

навчальних занять та заходами, пов’язаними з виконанням інших його службових обов’язків. 

6. Порядок наймання та звільнення співробітників коледжу 
Адміністрація зобов’язується:  
1. Зараховувати на роботу педагогічних працівників коледжу згідно з Законами України 

“Про освіту”, “Про вищу освіту” шляхом укладання трудового договору, в тому числі за 
контрактом.  

2. Зараховувати на роботу педагогічних працівників за сумісництвом на весь час 
фактичного виконання ними педагогічного навантаження, включаючи залікову та екзаменаційні 
сесії.  

3. При прийнятті працівника на роботу або його переведенні в установленому порядку на 
іншу роботу, ознайомити працівника з Правилами внутрішнього розпорядку коледжу та 
колективним договором, його правами, обов’язками та пільгами.  

4. При звільненні з посад педагогічних працівників провадити їх першочергове заміщення 
найбільш кваліфікованими педагогічними працівниками коледжу.  

5. При виникненні загрози масових звільнень (понад 5% педагогічних або всіх інших 
категорій співробітників) припиняти укладення трудових договорів з новими співробітниками за 
2 місяці до початку масового звільнення.  

6. Ліквідація, реорганізація, перепрофілювання відділень та інших підрозділів, які входять до 
загальної структури коледжу, що тягнуть за собою скорочення чисельності або штату 

працівників, погіршення умов праці можуть здійснюватись тільки після завчасного надання 
профорганізації інформації з цього питання, включаючи інформацію про причини наступних 

звільнень, про кількість і категорію працівників, яких це може стосуватися, про термін 



проведення звільнення. Не пізніше як за три місяці до намічуваних звільнень розпочати 
консультації з профорганізацією коледжу про заходи щодо запобігання звільнення чи зведення їх 
кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-якого звільнення.  

7. Письмово повідомити профспілковий комітет про зміни в організації виробництва і праці, 
(запровадження нових і зміну чинних норм праці), про переведення працівників на неповний 
робочий час. 

7. Оплата праці. Стимулювання працівників 
Адміністрація зобов’язується:  

1. Здійснювати оплату праці співробітників коледжу на підставі Законів України та інших 

нормативно-правових актів у межах бюджетних асигнувань та доходів спеціального фонду 

державного бюджету.  
2. Конкретні розміри тарифних ставок (окладів), посадових окладів, а також надбавок, доплат, 

премій і винагороди встановлюються з дотриманням норм і гарантій, передбачених 

законодавством, Генеральною та галузевою (регіональною) угодами.  
3. У першочерговому порядку здійснювати оплату праці співробітників навчального закладу. 

Усі інші платежі - після виконання зобов'язань щодо оплати праці.  
4. Виплачувати заробітну плату працівникам не нижче встановленої законодавством України 

мінімальної заробітної плати.  
5. Регулярно в робочі дні виплачувати працівникам коледжу заробітну плату двічі на місяць: 

перша половина заробітної плати – 13 числа; друга половина заробітної плати – 28 числа. У разі, 

коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, 

заробітну плату виплачувати напередодні.  
6. Не ставити в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості своєчасність та 

обсяги виплати заробітної плати.  
7. Провадити відрахування із заробітної плати тільки у випадках, передбачених чинним 

законодавством. Загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати двадцяти відсотків. 

При відрахуванні з заробітної плати за кількома виконавчими документами за працівником 

зберігати 50 відсотків заробітку.  
8. Не допускати відрахувань з вихідної допомоги, компенсаційних та інших виплат, на які 

згідно з законодавством не звертається стягнення.  
9. При звільненні працівника виплачувати всю суму, що належить йому від підприємства, в 

день виплат, установлений цим Колективним договором.  
10. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівника про дані, що належать до 

періоду, за який провадиться оплата праці: а) загальна сума заробітної плати з розшифровкою за 

видами виплат; б) розміри і підстави відрахувань та утримань із заробітної плати; в) сума 

заробітної плати, що належить до виплати.  
11. Оплату праці за сумісництвом провадити за фактично виконану роботу.  
12. Оплату праці за контрактом визначати за угодою сторін у межах бюджетних асигнувань 

на підставі чинного законодавства.  
13. Провадити індексацію заробітної плати працівників у разі, коли величина індексу 

споживчих цін перевищила поріг індексації, який установлюється в розмірі 103 відсотка. У 

період між переглядом розміру мінімальної заробітної плати індивідуальну заробітну плату 

індексувати згідно з чинним законодавством.  
14. Згідно Постанови КМУ від 08.02.1995 р. №100 «Про затвердження порядку обчислення 

середньої заробітної плати» розрахунки виплат у всіх випадках збереження середньої заробітної 

плати здійснюються виходячи з посадового окладу (ставки) того місяця, в якому відбулася подія, 

пов’язана з відповідними виплатами, з урахуванням постійних доплат і надбавок. 

Профспілковий комітет зобов'язується: 

1. Здійснювати контроль за дотриманням законодавства про оплату праці, зокрема 

контролювати правильність встановлення посадових окладів і тарифних ставок, а також 

нарахувань заробітної плати.  
2. Надавати  консультаційну  та  практичну  допомогу  працівникам  з  питань  праці  та 



соціального захисту. 

3. Представляти на прохання працівників його інтереси при розгляді різноманітних питань у 
комісії з трудових спорів. 

8. Відпустки 
Адміністрація зобов’язується:  
1. Надавати працівникам щорічні (основні і додаткові) відпустки зі збереженням на їх 

період міста роботи (посади) та заробітної плати.  
2. Графіки щорічних оплачуваних відпусток погоджуються з профспілковою організацією і 

складаються з чітким визначенням термінів початку та закінчення відпустки, робочого часу, за 
який надається відпустка, не пізніше 5 січня поточного року і доводити до відома робітників.  

3. Повідомити працівників про дату початку відпустки не пізніше ніж за два тижні до 
встановленого графіком терміну.  

4. Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше 13 та 28 числа 

місяця.  
5. Надавати відпустку (або її частину) персоналу, за умови праці віднесеним до педагогічних 

працівників, фахівцям і службовцям та робітникам протягом навчального року у зв’язку з 

необхідністю санаторно-курортного лікування.  
6. Надавати особам, які працюють на умовах неповного робочого часу, в т.ч. тим, хто 

перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, щорічну 
основну відпустку повної тривалості.  

7. Надавати жінкам (батькам), які мають дітей (дитину) віком до 15 років, щорічні основні 
відпустки у зручний для них час.  

8. Надавати оплачувані відпустки та відпустки без збереження заробітної плати згідно з 
Законом України «Про відпустки».  

Відпустки без збереження заробітної плати надаються згідно розділу VI статті 25 Закону 
України від 15 листопада 1996 №504/96 – ВР «Про відпустки» із змінами.  

9. Надавати щорічну додаткову оплачувану відпустку працівникам з ненормованим робочим 

днем тривалістю до 7 календарних днів згідно до переліку посад, а також щорічну оплачувану 

відпустку викладачам тривалістю 3 дні (додаток № 4 «Перелік посад працівників з ненормованим 

робочим днем у Харківському торговельно-економічному коледжі КНТЕУ, яким може 

надаватись додаткова оплачувана відпустка (без зменшення обсягів робіт чи зміни календарних 

планів) до 7 календарних днів до основної відпустки»).  
10. Надавати відпустки без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням 

лише за наявності особистої заяви працівника тривалістю до 15 календарних днів на рік.  
11. На вимогу працівників переносити щорічну відпустку на інший, ніж це передбачено 

графіком згідно законодавства (Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. 
№346, із змінами).  

12. У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника основну безперервну 
частину відпустки надавати педагогічним працівникам у канікулярний період.  

13. Перенесення щорічної відпустки здійснювати у порядку, передбаченому ст. 11 Закону 
України “Про відпустки”.  

14. Здійснювати відкликання працівників із відпустки лише за його згодою у випадках, 
передбачених чинним законодавством.  

15. Основна щорічна  відпустка надається працівникам  у кількості  24 календарних  днів,  
вихователям – 28 календарних днів, завідувачам навчальної лабораторією, майстрам виробничого 
навчання, методистам – 42 календарних дні, іншим педагогічним працівникам – тривалістю 56 
календарних днів.  

Сторони домовились про:  
– встановлення в Коледжі п`ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу 

та неділю;  
– заборону тютюнопаління на території Коледжу. 



9. Охорона праці та здоров’я 
1. Забезпечити своєчасну розробку і виконання заходів для створення безпечних та 

нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці (додаток  
№ 5 «Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці, 
підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, 
професійних захворювань і аваріям на 2017-2022 роки»).  

2. Постійно проводити аналіз виробничого травматизму і розробити конкретні заходи щодо 
запобігання нещасних випадків.  

3. Забезпечити дотримання посадовими особами та працівниками коледжу вимог Закону 
України “Про охорону праці”, нормативних актів про охорону праці.  

4. Забезпечити умивальні миючими засобами.  
5. Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я або у 

разі смерті працівника, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків 

відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності ”.  
6. Зберігати за працівниками, які втратили працездатність у зв‘язку з нещасним випадком на 

виробництві, місце роботи та середню заробітну плату на весь період до відновлення 
працездатності без визнання їх у встановленому порядку інвалідами. У разі неможливості 

виконання потерпілими попередньої роботи, забезпечити відповідно до медичних рекомендацій 
його перепідготовку і працевлаштування. Встановити пільгові умови та режим роботи.  

7. Виконувати до 01 жовтня кожного року всі заплановані заходи з підготовки до роботи в 
зимових умовах.  

8. Придбати для кабінетів, куточків з охорони праці технічні засоби навчання, засоби агітації 

і т. ін.  
Профспілковий комітет зобов’язується:  
1.Провести вибори громадських інспекторів. Затвердити склад комісії та уповноваженого від 

профкому з питань охорони праці.  
2.Проводити щорічні навчання профспілкового активу з питань охорони праці.  
3. Організовувати контроль та сприяння працівникам у виконанні ними зобов‘язань щодо 

охорони праці.  
4. Виносити на розгляд загальних зборів трудового колективу коледжу, засідань профкому 

питання стану умов охорони праці. 

10. Гарантії соціального захисту та соціального страхування, 

пільги, компенсації  
Адміністрація зобов‘язується: 

1. Забезпечити педагогічним працівникам гарантій, передбачених чинним законодавством.  
2. Проводити оплату простою не з вини працівника в розмірі не менше тарифної ставки 

(посадового окладу).  
3. Забезпечити оплату праці викладачів у випадках, коли в окремі дні (місяць) заняття не 

проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), із розрахунку 
заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного 
законодавства.  

4. Своєчасно і в повному обсязі, згідно чинного законодавства, сплачувати  страхові внески  
до страхових фондів у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та 
інформувати працівників про суму сплачених страхових внесків.  

5. Надавати гарантії і компенсації педагогічним працівникам та співробітникам, які 
направляються для підвищення кваліфікації відповідно до чинного законодавства.  

6. Надавати одноразову матеріальну допомогу працівникам коледжу при наявності коштів за 
рішенням директора: 
- на поховання у разі смерті рідних по крові або по шлюбу в розмірі за рішенням директора; - до 
ювілейних дат: жінкам – 50, 60, 65, 70, 75, чоловікам – 50, 60, 65, 70, 75; - у виключному 
випадку для вирішення соціальних питань.  



7. Для батьків, чиї діти вперше йдуть до школи, вважати 1 вересня вихідним днем із 
збереженням середнього заробітку. 

8. У зв’язку з розширенням міжнародної діяльності Коледжу для участі працівників коледжу 
та студентів у міжнародних наукових, науково-практичних заходах, фестивалях, конкурсах 
професійної майстерності, для забезпечення належного прийому делегацій з ВНЗ, з якими 
укладено угоди про співпрацю, проводити відшкодування витрачених коштів за наданими 
чеками, накладними, актами за рахунок спеціального фонду бюджету, у разі фінансової 
можливості. Проводити оплату відряджень, пов’язаних з укладанням нових угод про 
співробітництво, в тому числі, міжнародних. 

9. Проводити матеріальне відшкодування коштів, витрачених на придбання матеріалів та 
сировини для підготовки до участі у різноманітних заходах (конференціях, виставках, конкурсах 
професійної майстерності і т.ін.) у разі фінансових можливостей. 

10. Проводити матеріальне заохочення працівників коледжу за високі якісні показники в 
роботі, та спортивні досягнення (додаток № 2 «Положення про порядок преміювання та надання 
матеріальної допомоги працівникам коледжу»). 

11. Проводити оплату видання підручників, посібників, навчально-методичних розробок 
викладачів за рахунок спеціальних коштів (згідно плану методичної роботи). 

12. Сприяти підвищенню наукового рівня співробітників Коледжу, які є здобувачами та 
аспірантами (надання відряджень для навчання, додаткових відпусток без збереження заробітної 
плати тощо). 

13. Надавати пільгу у розмірі не менше 50% оплати вартості навчання в Коледжі 
працівникам коледжу, їх дітям (онукам), чоловікам (дружинам), братам (сестрам) співробітників 
коледжу. 

14. Вишукати можливість оздоровлення співробітників та їх дітей на пільгових умовах на 
практиці, де працюють студенти Коледжу. 

15. Надавати працівникам Коледжу спортивні споруди та інвентар для організації 
оздоровчої спортивної роботи. 

16. Встановити ліміт використання палива в кількості 40 л на добу на один службовий 
автомобіль, не враховуючи відрядження. 

Профспілковий комітет зобов’язується: 
1. Здійснювати громадський контроль за реалізацією прав членів профспілки щодо 

соціального захисту. 
2. Організовувати вечори відпочинку, присвячені Новому року, 8 Березня, Дню працівників 

освіти та ін. 
3. Надавати одноразову матеріальну допомогу членам профспілки та пенсіонерам, які 

перебувають на профспілковому обліку, в зв’язку з: 
- похованням рідних; 
- до ювілейних дат; 
- у разі скрутного матеріального стану та тяжкого захворювання. 
4. Виділяти кошти з профспілкового бюджету на привітання членів профспілки з ювілеями, 

перемогами у обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах тощо. 
Сторони домовились: 
1. Брати активну участь в роботі комісії по соціальному страхуванню. Виходити з 

клопотанням до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про видачу 
путівок для санаторного лікування працівників коледжу. 

2. При укладенні угод з обслуговування дитячих оздоровчих таборів, баз відпочинку та 
санаторіїв студентами Коледжу домагатися виділення пільгових путівок для співробітників 
коледжу та їхніх дітей. 

11. Гарантії діяльності первинної профспілкової організації  
Адміністрація визнає профком первинної профспілкової організації єдиним і поважним 

представником трудового колективу в питаннях трудових і соціально-економічних відносин, 
визначених законами України “Про профспілки, їх права та гарантії діяльності”, “Про колективні 
договори і угоди”, КЗпП України і забезпечує створення умов для його роботи. 

Адміністрація зобов’язується:  
1. Сприяти первинній профспілковій організації Коледжу в її діяльності. Надавати профкому 

для роботи: 

- приміщення з необхідним обладнанням; 

- засоби зв’язку, копіювальну техніку; 



 
 

 

 



 

 



 

 
 



4. В окремих випадках можуть преміюватися особи, які не є співробітниками Коледжу, але 
брали безпосередню активну участь у формуванні контингенту студентів Коледжу. 

 

Критерії оцінки роботи працівників коледжу: 

 

адміністративно-управлінський персонал: 
- ефективне сприяння навчально-виховному та педагогічному процесові; 

- плідна організаційна роботу з прийому абітурієнтів; 

- забезпечення умов навчання студентів та проживання їх у гуртожитку; 

- належний контроль за навчальним процесом; 

- належне ведення документації; 

- забезпечення необхідними методичними матеріалами.  
педагогічні працівники: 

- високоякісна робота з підготовки та виховання кваліфікованих кадрів; 

- високі досягнення в навчально-методичній та науково-дослідній роботі; 

- активна участь в профорієнтаційній роботі та роботі вибіркової комісії.  
працівники адміністративно-господарського відділу:  

- високоякісне господарче обслуговування будівлі і приміщень Коледжу, його структурних 
підрозділів;  
- раціональні витрати матеріалів і засобів, що надаються для господарчих цілей; 

- високоякісна організація проведення ремонту приміщень, інвентарю, меблів; 

- якісна робота з благоустрою, озеленення та прибирання території; 

- якісне та швидке забезпечення технічних умов навчального процесу 

- активна участь в профорієнтаційній роботі та сприянні роботи вибіркової комісії. 

 

3. Основні критерії оцінки роботи педагогічних працівників 
 

№ Основні показники та критерії оцінки роботи % від посадового 

п/п педагогічних працівників окладу 
  педагогічного 
  працівника 

1. Сумлінна праця та зразкове виконання викладацької до 10% 
 дисципліни. Ініціативність, старанність та творчий підхід.  

2. Високі досягнення у навчально-методичній та науково- до 15% 
 дослідній роботі. Створення сучасного навчально-  

 методичного комплексу. Розробка якісних навчальних  

 планів та програм.  

3. Публікація статей, монографій, підручників, навчальних до15% 
 посібників, наукових статей. Організація, проведення та  

 участь у науково-практичних конференціях.  
   

4. Виступи на методичних та педагогічних радах. до10% 
   

5. Керівництво науковою роботою студентів. до10% 

6. Активна участь у профорієнтаційній роботі та роботі до 15% 

 відбіркової комісії.  

7 Робота наставника навчальної групи. Участь у виховній до 15% 

 культурно-масовій роботі. Проведення позааудиторної  

 роботи зі студентами. Організація та участь у заходах , які  

 сприяють зростанню авторитету та іміджу Коледжу на  

 ринку освітянських послуг.  

8 Завідування кабінетом. Оформлення та наповнення до5% 
 кабінету методичним та наочним матеріалом.  

9 Участь у суспільній діяльності. Виконання доручень, не до5% 
 передбачених функціональними обов'язками, але які  

 відповідають характеру діяльності Коледжу.  



У випадках надходження до Коледжу коштів на преміювання за цільовим призначенням 
конкретним працівникам, премія граничними нормами не обмежується.  

Крім поточного преміювання, працівники Коледжу можуть заохочуватись за впровадження у 

навчальний процес нових освітянських технологій, за виконання певних завдань та інших 

важливих доручень, за підсумками роботи за рік (навчальний рік), розповсюдження передового 

досвіду з питань організації педагогічної, навчально-методичної, наукової, організаційно-

виховної роботи, формування та підтримку позитивного іміджу Коледжу, та у зв’язку з ювілеями, 

визначними та пам’ятними датами, державними та професійними святами, а також отримувати 

матеріальну допомогу за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного 

бюджету, передбачених на оплату праці. В окремих випадках можуть преміюватися колишні 

працівники Коледжу, а також ветерани праці. 

 

4. Умови зменшення, позбавлення премії  
Розміри заохочення можуть бути зменшені або припинені залежно від результатів 

роботи, наявності фінансових можливостей та інших причин.  
Працівники, на яких накладені дисциплінарні стягнення, позбавляються премії на період дії 

стягнення.  
Працівники можуть бути позбавлені матеріального заохочення частково або повністю за 

наступні недоліки у роботі, а саме: 
 

   Розмір 

 Причини позбавлення премій  позбавлення 

   премій , % 
    

1. Порушення трудової дисципліни:  
10% - запізнення на роботу - разове;  

-   запізнення на роботу – повторне;  20% 

- неналежне та неякісне  виконання  прямих функціональних 
50% 

обов'язків.  
  

  

  

2. Несвоєчасне або не в повному обсязі виконання доручень директора до 100% 
коледжу або керівника підрозділу згідно з посадовою інструкцією.  
   

3.  Недотримання  вимог  охорони  праці,  протипожежної безпеки, до50% 
Правил внутрішнього трудового розпорядку   

    

 

Позбавлення працівника премії або зниження її розмірів проводиться за той розрахунковий 
період, в якому мали місце недоліки в роботі.  

Позбавлення заохочення частково або в повному обсязі за упущення в роботі оформлюється 
наказом з обов'язковим зазначенням причин. 

 

5. Порядок преміювання і затвердження премії 

 

Джерелами фінансування заохочення є кошти загального та спеціального фондів державного 
бюджету, передбачені на ці цілі, та економія фонду заробітної плати.  

Матеріальне заохочення проводиться за умови виконання планових завдань (плану роботи) 
на відповідний період згідно з звітом керівника підрозділу, затвердженим директором.  

Працівники Коледжу підлягають заохоченню згідно з цим Положенням за підсумками 
роботи за місяць. У розрахунок заохочення приймається місячний заробіток по основній роботі 

(посадовий оклад + надбавки), нарахований за фактично відпрацьований у звітному періоді час.  
Директор Коледжу підлягає матеріальному заохоченню та виплаті винагороди за підсумками 

роботи Коледжу за навчальний рік, місяць, квартали, півріччя, рік згідно з Положенням про 

преміювання керівного складу ХТЕК КНТЕУ та дозволу Міністерства освіти та науки України. 
Система матеріального стимулювання працівників, що діє в ХТЕК КНТЕУ, поширюється на 

директора Коледжу.  
Розмір  премії  керівникам  підрозділів  встановлюється  директором  на  підставі  показників 



роботи.  
Позбавлення заохочення повністю або частково здійснюється на підставі аргументованого 

подання (службової записки, доповідної, тощо), відповідного наказу директора.  
До даного Положення можуть бути внесені зміни та доповнення, які затверджуються в такому 

ж порядку, як і Положення. 

 

6. Щомісячне преміювання 

 

Щомісячне преміювання працівників Коледжу здійснюється у межах видатків на оплату 
праці за рахунок фонду заробітної плати. Накази на щомісячне преміювання затверджуються 

директором коледжу.  
Щомісячна премія, що виплачується працівникам не може перевищувати 100% 

посадового окладу. Розміри щомісячного преміювання визначаються директором Коледжу.  
Основним критерієм щомісячного преміювання працівників є якісне виконання посадових 

обов’язків, впровадження та використання в освітньому процесі інноваційних методів 

навчання, професіоналізм та висока продуктивність праці, дотримання виконавчої 
дисципліни та трудової дисципліни.  

До 15-го числа кожного місяця керівники структурних підрозділів складають письмові 
подання ( службові записки) з пропозиціями щодо щомісячного преміювання окремого 
працівника за попередній місяць та подають його на розгляд директорові.  

Працівники можуть бути позбавлені щомісячного преміювання частково або повністю 
за порушення трудової дисципліни, несвоєчасне або не в повному обсязі виконання 
посадових обов’язків.  

7. Матеріальна допомога 

 

Розміри матеріальної допомоги працівникам визначаються директором Коледжу за 
погодженням з первинною профспілковою організацією.  

Директор Коледжу має право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах 
доходів і видатків, надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у 
сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.  

Встановити матеріальну допомогу на поховання, у разі смерті співробітників та рідних по 
крові, згідно з наказом директора. 

 

При наявності коштів надається одноразова матеріальна допомога: 
- на оздоровлення; 

- при виході на пенсію за віком та по інвалідності; 

- при нещасному випадку співробітників; 

- шлюбу співробітників; 

- при народженні дитини у співробітників; 

- на придбання ліків для співробітників; 

- на поховання у разі смерті рідних по крові; 

- у разі скрутного матеріального стану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Зазначені види доплат не встановлюються керівнику Коледжу, його заступникам, 
завідувачам відділень.  

4. Доплати працівникам, які використовують у роботі дезінфікуючі засоби, а також зайнятим 

прибиранням туалетів, встановлюється у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу.  
5. Доплати за вислугу років встановлюється педагогічним працівникам щомісяця у відсотках 

до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи в такому 
розмірі:  

- понад 3 роки – 10 відсотків; - 
понад 10 років – 20 відсотків; - 

понад 20 років – 30 відсотків;  
- працівникам бібліотеки щомісяця у відсотках залежно від стажу роботи встановлюється у 

такому розмірі:  
- понад 3 роки – 10 відсотків; - 
понад 10 років – 20 відсотків; - 
понад 20 років – 30 відсотків.  
6. Доплати за такі види педагогічної діяльності встановлюється: 

- за класне керівництво – 20 відсотків ставки заробітної плати; 

- за перевірку письмових робіт: 

- з мов та літератури – 20 відсотків ставки заробітної плати; 

- з математики – 15 відсотків ставки заробітної плати;  
- з іноземної мови, стенографії, технічної механіки (конструювання) та креслення – 

10 відсотків ставки заробітної плати.  
Доплати за перевірку письмових робіт встановлюються залежно від педагогічного 

навантаження конкретного викладача чи старшого викладача.  
7. Доплата за керівництво предметними (цикловими) і методичними комісіями 

встановлюється в розмірі 15 відсотків.  
8. Надбавки працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу встановлюється: 

- за високі досягнення у праці; 

- за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання); 

- за складність, напруженість в роботі.  
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової 

дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються.  
9. Водію автотранспортного засобу:  
- надбавки за другий клас – 10 відсотків; за перший клас – 25 відсотків; 
- установленої тарифної ставки за відпрацьовану годину;  
- доплати за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за 

відпрацьований час.  
10.Встановити доплату паспортисту за ведення військового обліку у розмірі до 15% окладу 
за умови наявності коштів.  
11. Встановити доплату старшому інспектору з кадрів за ведення військового обліку у 

розмірі до 15% окладу за умови наявності коштів.  
12. Встановити збільшення окладу педагогічним працівникам за підвищення рівня науково-

педагогічної роботи (кандидатам наук, докторам наук) згідно законодавства.  
13.  Встановити доплату за гуртожиток згідно діючого законодавства.  
14. Надати право директору коледжу в межах фонду заробітної плати, затвердженого в 

кошторисах доходів і видатків, встановлювати працівникам конкретні розміри посадових 
окладів, доплат і надбавок до них; затверджувати порядок і розміри преміювання працівників 

відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.  
15. У зв‘язку зі змінами в законодавстві доплати та надбавки можуть бути збільшені, 

зменшені або зняті в установленому порядку.  
16. Вищезазначені доплати та надбавки надаються за рахунок загального та спеціального 

фондів Коледжу. 
 



 

 
 



 

 
 



 Забезпечити первинними  
Згідно з 

 
 засобами пожежної безпеки   

  

вимогами та 
 

10. приміщення, для чого 400 грн. * 
терміном їх  придбати вогнегасники.   

  використання  

    

     

 Відокремити від житла    

 навчальні приміщення Сума,   

11. 
протипожежними відповідно  

* 
перегородками із витрачених  

   

 влаштуванням окремого коштів   

 виходу    

 Обладнати навчальну частину    

 автоматизованою пожежною    

12. сигналізацією з виводом її на 65000 грн.  * 

 пульт централізованого    

 нагляду.    

 

* - відповідальність несуть працівники адміністративно – господарського відділу згідно 
посадових обов’язків. 



 

 
 



 

 


