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роздIл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1. Щей колективний договiр укJIадено на202|-2022рр,
2. Сторонами цього колективного договору е:

- робоmоdавецц в особi luрекtпора YerceopodcbKozo ВПУ mорziвлi mа
mехнолоziй харчування KoulaKa BiKtпopa Йосuповuча|

- Вuборнuй ореан первuнноt профспiлково:i орzанiзацii, в особi'fi zоловu -
Барч OKcaHu IBaHiBHu, яка представляс iнтереси працiвникiв училища i мас
вiдповiднi повноваженЕя.

З. Сторони визнають повновеuкення одна одноi i зобов'язуються
дотримуватися принципiв соцiального партнерства: паритетностi представництва.
рiвноправностi cTopiH, взаемноi вiдповiдальностi, конструктивностi при проведеннi
переговорiв щодо укладеЕIIя колективного договору, внесення змiн i доповнень до
нього, вирiшення ycix питань соцiально-економiчних i трудових вiдносин.

4. Сторони визн€lють цей колективний договiр нормативним актом' на пiдставi
якого здiйснюватиметься реryлюванЕя Bcix соцiа_тrьно-економiчних, виробничих i

трудових вiдносин в у^лилищi протягом всього перiоду його дii. Колективний
логовiр уIшадений згiдно з чинним законодавством УкраiЪи.

5. Норми i положення цього колективного договору дiють безпосередньо i с

обов'язковими для дотримання роботодавцем, працiвниками rIилища i виборним
органом первинноi профспiлковоi органiзацii.

6. Щiя колективного договору поширю€ться на ycix працiвникiв училища.
незzulежно вiд iх належностi до профспiлковоi органiзацii.

7. Ifей колективний логовiр схвалений загаJIьIIими зборами працiвникiв
училища протоколом J\! У вlдР 6. .|| 2021р. fоговiр набувае чинностi з дня його
пiдписання сторонами та дiе до укJIадення нового,

8. Змiни та доповнення до колективного договору вносяться в обов'язковому
порядку у зв'язку зi змiнами чинного законодавства з питань, що е предметом цього
договору та за iнiцiативою однiеТ з cTopiH пiсля проведення переговорiв та
досягнення згоди i набувають чинностi пiсля схвалення загаJIьними зборами
трудового колективу i пiдписання сторонами.

9. Жодна з cTopiH, що укJI€ша цей колективний договiр, не може протягом
всього строку його дii в одностороЕньому порядку приймати рiшення, що
змiнюють положення, припиняють ix виконання.

10. Пропозицiя кожноi iз cTopiH щодо внесення змiн i доповнень до
колективного договору сторони розгJIяд€IIоть спiльно i приймають рiшення у l0-
денний строк з дня ix отримання iншою стороною.

l l. Сторони починають переговори щодо укJIадення нового колективного
договору на насryпний piK не пiзнiше як за 1 мiсяць до закiнчення TepMiHy дii.

l 2. Роботодавець в особi директора Ужгородського ВПУ торгiвлi та технологiй
харчування спiльно з виборним органом первинноi профспiлковоi органiзацiT у
триденнии термlн пlсля пlдписаннrl колективного договору подае його на

ре€страцiю у вiдповiднi органи i доводить його до вiдома всього колективу.



роздIл II
ВИРОБНИlII ВЦНОСИНИ

робоmоlавець в особi luрекплора Уuсzороdськоео Впу mopeiщi mа пехнолоziй
мrрчу вання зобов' язу еmьсл :

l. ВсебiчнО сприятИ виконаннЮ регiонального замовлення на пiдготовку

ква;liфiкован"х ,rрчцiuн"*iв для потреб торгiвлi i громадського харчування MicTa та

областi.
2. Протягом 2О2|-2О22рр. вжити ycix органiзацiЙних заходiв щодо повного

викоЕаннЯ регiонального зalNtовлення по црийому здобувачiв освiти та випуску

квалiфiкованих працiвникiв.
3. Здiйснювати постiйний коЕтроль за якiсЕим виконанням навчальних планiв

i програм з теоретиtIного i виробничого навчанItя.- 
4. Забез.rечити формуванЕя перспективних та робочих планiв дiяльностi та

розвитку )п{илища, пiдвищення ефективностi працi.
5. Забезпечити працiвникiв робочими мiсцями, оргтехнiкою, канцтоварами та

необхiдним умовами працi для викон€lння функцiональних обов'язкiв,
6. Застосовувати систему матерiЕUIьного та моральЕого стимулювання за

виконанЕя поставлених завдань i високi досягнення у працi.
7. Забезпечувати дотримання працiвникtll\,Iи трудовоi дисциплiни та правил

внутрiшнього трудового розпорядку (dоdаmок 3).

В uборнuй ореаil первuнноi профспiлково:i ореанЬацiii зобов'язуеmься:
1, Сприяти дотриЙаIrню трудовоi дисциплiни та правил внутрiшнього

трудового розпорядку.
2. СвоечаснО iнформувати працiвЕикiв про норми законодавчо-нормативних

aKTiB, галузевоi та peiioHa-Tlbнoi угод щодо реryлювання виробничих вiдносин мiж

роботодавцем i працiвниками.
3. утримуватися вiд органiзацii масових акцiй протесту, стайкiв з питаньl' що

е предметом колективного договору, за р{ови iх вирiшення у встановленому

чинним законодавством та колективним договором порядку.

Сторони зобов'язуються:
1. Запобiгати виникЕенню колективних lФудових спорiв (конфлiктiв), а у разi

виникнення таких - прагнути до ix розв'язання в порядку дiючого законодавства.

2. Забезпечити необхiднi умови для ефективноi роботи koMicii по розгляду
iндивiдуальних трудових спорiв.

роздIл пI
ТРУДОВI ВIДНОСИНИ

робоmоdавець в особi duрекпора ylceopodcbkozo Впу mорziвлi mа mехнолоziй
млрчу в ання зо б о в' язу €mься :

1. Здiйснювати прийом на роботу за контрактною формою трудового договору
лише У випадках, прямо передбачених чинним законодавством, на умовах оплати

працi,, встановJIених цим колективним договором.



2. Забороняеться звiльняти працiвникiв у односторонньому порядку без
достатнiх пiдстав, передбаченими чинним законодавством i попереднього
погодження з виборним органом первинноi профспiлковоi органiзацii.

3. Змiнювати та запроваджувати новий режим роботи в ycTaHoBi, для окремих
категорiй чи окремих працiвникiв лише пiсля погодженЕя цих питань з первинною
профспiлковою органiзацiсю.

4. Запроваджувати, змiнювати та переглядати посадовi обов'язки для
працiвникiв за погодженням з виборним органом та у вiдповiдностi до законiв.

5. Забезпечувати гласнiсть Bcix заходiв щодо розподirry функцiонЕIльних
обов'язкiв, роз'яснення працiвникам причин перегляду ранiше встановленого
розподiлу та умов застосування нового розподiлу.

В uборн uй ореан перв uшHo'i профспiлковоt орzанiза цii зобов'язу еmься :
l. Надавити консультацii працюючим вiдносно гарантiй на працю

встановJIених Конституцiею Укра'rЪи та Кодексом законiв про працю.
2. Надавати згоду на вивiльнення лише пiсля використання Bcix можливостей

для збереження трудових вiдносин.

роздIл Iv
OrUц-TA ПРшI

Робоmоlавець в особi duрекmора Уаrczороdськоzо ВПУ mорziвлi mа
mежнолоzi й харчув ання зобов' язуеmься:

1. Здiйснювати оплату працi на ocHoBi тарифноi системи та чинного
законодавства Украiни:

} погодинних тарифних ставок для викладачiв;
} мiсячних посадових окJIадiв для керiвникiв, майстрiв виробничого

навчання i iнших працiвникiв училища, згiдно затвердженого штатн()го
розпису.

2. Встанов.тrювати доплати i надбавки
законодавством Украiни та Положенням про
Nel).

3. Встановити умови та розмiри оплати

у порядку r в розмlрах визначених
MaTepia-TrbHe стимулюванн я (dо dаmок

працi працiвникiв, що наймаються на
роботу за контрактною формою трудового договору, згiдно з цим колективним
договором.

4. Здiйснювати премiювttнця працiвЕикiв rIилища згiдно з Положенням про
матерiшtьне стимулювання. Премiювання педпрацiвникiв, якi пропрацювали 20,
25, З0, З5, 40, 45, 50 poKiB на одному робочому мiсцi, проводиться у розмiрi
посадового окJIаду.

5. Iндексувати заробiтну плату працiвникiв згiдно з вимогами чинного
законодавства УкраiЪи.

6. Виплачувати заробiтну плату двiчi на мiсяць: l2-го i27-ro числа щомiсячно.
7, Пiдсумок робочого часу за професiею сторож проводиться два рази на piK з

0l сiчня по З0 червня та 01 липня по 3 [ грулня.



Пiдсумок робочого часу для викладачiв проводиться один ptв на piк станом на
3 0 червня.

8, Щомiсяця, пiд час виплати заробiтноi плати, письмово повiдомляти
працiвникiв про загальну суму ix заробiтноi плати iз зазначенням iнформачii по
видам виплат, розмiрiв i пiдстав утримtлнь, суми зарплати, що наJIежить до виплати.

9. Забезпечити в ycTaнoвi гласнiсть умов оплати працi, порядку виплати
доплат, надбавок, положень про премiювання, iнших заохочувальних виплат.

В uборнuй ореан перв ut Ho'i профспiлковоi орzанiзацii зо бов' язу€mься :
1. Здiйснювати контроль за дотриманшIм в ycTaHoBi чинного законодавства i

положень колективного договору з питань оплати працi.
2. Вiдстоювати iнтереси працiвникiв з питань оплати працi у вiдповiдних

органах управлiння.

роздIл ч
ОХОРОНА ПРАЦI

.Щаний роздiл передбачас забезпечення працiвникам соцiмьних гарантiй у
галуз1 охорони прац1, що не попрIIIують, порlвняно з чинним законодавством.
становище працiвника.

З цiею меtпою робоtпоdавець в особi iltlpeKпtopa Yctceopolcbnoаo ВПУ
mораiмi пло tпехнолоеi й харчування зобов'язусmься :

1. Забезпечити виконання Комплексних заходiв щодо досягнення
встановлених нормативiв безпеки, гiгiени працi та виробничого середовиlца.
пiдвищення iснуючого рiвня охорони прачi, запобiгання випадкiв виробничtlrс
травматизму, професiйних захворювань i аварiй (dоdаmок 2).

2, Забезпечити надання працюючим Bcix соцiальних гарантiй та викона}Iня
iнших положень, передбачених Законом Украiни <Про охорону прачi> та

нормативно-правовими актами з охорони працi.

) 3. Щоквартально здiйснювати монiторинг стану справ з охорони прачi з

прийняттям заходiв для профiлактики виробничого травматизму та професiйних
захворювань.

4. Забезпечити, вiдповiдно до Haкirзy MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни
вiд 21.05.2007p. JФ246, проходження працiвниками попереднього та перiодичних
медичних оглядiв за кошти роботодавця.

5, Проводити навчаItня, перевiрку знань та iHcTpyKTaжi з питань охорони працi

у вiдповiдностi з вимогами Типового положення про порядок проведення навчання
i перевiрки знань з питань охорони працi (НIIАО 0.00 - 4.12 - 05).

6. Забезпечити технiчних працiвникiв засобами iндивiдуа.llьного захист}
згiдно нормативно-правових aKTiB з охорони працi.

7. Вiдшкодувати працiвниковi шкоду, заподiяну його здоров'ю в результатi
отриманшI виробничоi травми, професiйному з€Iхворюваннi у розмiрах та нz

},мовах, встановлених законодавством.



8. Виконати заходи щодо пiдготовки примiщень училища до роботи в ociHHbo-
зимовий перiод у TepMiH до 15 жовтня. Забезпечити протягом цього перiоду стiйкий
температурний режим у примiщеннях згiдно iз встановленими нормами.

9. Пiд час укладання трудового договору iнформувати пiд розписку працiвника
про умови працi, наявнiсть на робочому мiсцi небезпечних i шкiдливих виробничих
факторiв, якi ще не усунуто' можливi наслiдки ix впливу на здоров'я' а також про
його права та пiльги i компенсацiТ за роботу в таких умовах.

10. Проводити перiодично, згiдно з нормативними актами, обстеження
технiчного стану обладнання, устаткування, механiзмiв, спор}д: щодо ix
безпечного використаншI.

1 l. Створити комiсiю з питань охорони працi у рiвнiй кiлькостi осiб вiд
роботодавця та трудового колективу. Сприяти ii'роботi вiдповiдно до Положення
про неi.

12. Органiзувати роботу кабiнету з охорони працi згiдно з Типовим
положенням про кабiнет охорони працi.

В uб ор н u й ор?ан перв uнн oi про ф спiл ко в oi ор2 ан iз а цti зо бо в' язу €m ься :
|. Зdiйснюваmu конmроль з4: дотриманням роботодавцем у особi директора

законодавчих aKTiB з охорони працi; створенням безпечних та нешкiдливих умов
працi, наJIежних виробничих та санiтарно-побутових умов, забезпеченням
працiвникiв засобами iндивiдуального та колективного захисту; дотриманням
данбго роздiлу колективною договору i не рiдше одного р€rзу в квартал розглядати
матерiали перевiрок на засiданнях виборного органу; вносити на розгляд
керiвництва вiдповiднi подання щодо ycyHeHHrI недолiкiв з охорони працi.

2. Представляти iнтереси прачiвникiв у вирiшеннi питань охорони прачi. у
випадках, визначених чинним законодавством УкраiЪи, вносити роботодавчевi
вiдповiднi подання.

3. Iнформувати працiвникiв про iх права i гарантiТ в сферi охорони працi, змiни
в законодавствi з охорони працi.

4. Розглядати на засiданнях виборного органу стан умов i безпеки працi на

) пiдприсмствi та викоЕання роботодавцем зобов'язань з цих питань, що викладеrli в
колективному договорi, з прийrrяттям вiдповiдних рiшень.

5. У разi загрози життю або здоров'ю працiвникiв вимагати вiд роботодавця
негайного припинення робiт на робочих мiсцях, в структурних пiдроздiлах на час.
необхiдний для усунення цiеi загрози.

Браmu учасmь;
6. В розробцi програм' положень., 1нструкцlи, нормативно-правоtsих

документiв з питань охорони працi на пiдприемствi.
7. У розслiдуваннi нещасних випадкiв, профзахворювань на виробництвi.
8. В органiзалii навчання працюючих з питань охорони працi.
9. В управлiннi загальнообов'язковим державним соцiмьним страхуванням

працiвникiв вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань.
l0. У проведеннi перевiрки знань посадових осiб з охорони працi.
11. Надавати консультацii та безоплатну правову допомоry працiвникам щодо

своечасного i повного вiдшкодування вJIасником шкоди, заподiяноi працiвниковi

6



калiцтвом або iншим ушкодженЕям здоров'я, пов'язаним з виконанням ним
трудових обов'язкiв, а також виплат одноразовоi допомоги.

Робоmоlавець в особi duреюпора Уuсеороdськоzо ВПУ tпореiвлi mа mехнолоziй
харчування i вuборнuй opzat первuнноi профспiлково'i орzанiзацii:

Визнають cBoiM обов'язком спiвпрацювати у питаннях збереження здоров'я i

життя працюючих, покращення безпеки i умов працi, який передбачае:
/ органiзацiю i ведення робiт з обов'язковим додержанням ycix нормативних

вимог;
у планування та забезпеченIIя використання заходiв по поцращенню умов працi,

виробничого побуту, навколишЕього середовища;
r' оцiнку стану умов працi на робiтничих мiсцях. а також ycix працiвникiв по

забезпеченню безпеки працi в ycTaHoBi.

роздIл чI
соцIАIIьно-трудовI пUIьги, гАрАнтIi,

КОМПЕНСАЦII, РЕЖИМ РОБОТИ ТА ВIДПОЧИНКУ

Робоmоlавець в особi duрек.плора Улсzороdськоzо ВПУ mopeiMi mа
mехнолоеiй харчування зобов'язусmься :

1. Виплачувати, за н€ulвностi eKoHoMii фонду заробiтноi плати, грошову
допомоry у розмiрi, що не перевищуе один посадовий оклад, працiвникам:

r' у разi тривЕrлого лiкування та здiйсненням хiрургiчних операцiй самого
працiвника або його близьких родичiв (MaTepi, батька, дружини' чоловiка.

дiтей);/ при досягненнi ними ювiлейних дат (50 р., 55 р., 60р.);
у на поховання померлих працiвникiв або померлих близьких родичiв

працiвника (MaTepi,, батька, дружини, чоловiка, дiтей);
/ при пожежi чи iншому стихiйному лиху., а також при пограбуваннi житла,

пiсля обстеженrrя побутовою комiсiею мiсця подii та aKTiB наданих
вiдповiдними правоохоронними та протипожежними органами.

2. ,,Щотримуватися законодавчо встановленоi,трива.llостi робочого часу - 40 год.
на тиждень, 8 год. на день.

3. Не допускати залrIення працiвникiв до роботи у надурочний час без
наявностi письмовоi згоди працiвника.

4. Надавати вихiднi днi у субоry та недiлю, а для працюючих по графiку - у
днi,, визначенi графiком роботи.

5. В передсвятковi днi робочий час скорочувати на одну годину.
б. Встановити гарантовану тривалiсть щорiчноi оплачуваноi вiдпустки

вiдповiдно до Поряdку наdання tцорiчноt вidпусmкu mрuвапiсmю do 5б KшeHdapHtlx
dHiB KepiBHtlM працiвнuкам навчмьнulс заклаdiв lпа усmанов освimu, навчсшыruх
(пеdаzоziчнuх) часmuн (пidрозdiлiв1 iHulux усmанов i заклаdiв, пеdаzоziчнtut
науково-пеdаzоziчнuм працiвнuкам mа науковuм працiвнuкалчt,,
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a
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для директора (заст. директора), що одночасно
виконують в училищi педагогiчну роботу
обсягом пе менш як 1/3 вiдповiдпоi рiчноi норми
для дпректора (заст. дпрекгора), що не викопус
педагогiчну робоry в училищi
для викладачiв
для керiвпика фiзпчного вихованпя
для практичного психолога
для методиста
для старшого майстра
лля майстрiв виробппчого навчання
для працiвникiв
для технiчних працiвпикiв

- 5б к.д.;

- 42 к.д.з

- 5б к.д.;
- 5б к.д.;
- 56 к.д.;
- 42 к.д.;
- 42 к.д..
- 42 к.д.;
- 24 к.д.;
- 24 к.д,

7. Встановити додаткову оплачувану вiдпустку по 7 календарних днiв до
шорiчноi вiдпустки за особливий хараIсгер працi таким працiвникам училища:
завiл5rючому господарством, головному бухгалтеру, бухгалтеру, провiдному
бiблiотекару, юрисконсульту, iнженеру-електроннику, iнженеру з охорони працi.
секретарю-друкарчi, cecTpi медичнiй (вiдповiдно до Галузевоi' yzodu мiэк
Мiнiсmерсtпвом освimu i HayKu YKpatHu, Профспiлкамu працiвнuкiв ocBimu i HayKu

)'Kpa|Hu па BceyKpatHcbKuM об'еdнаннял,l ореанiзацiй робоrпоdавцiв у zалуз i Buuloi
освimu на 202 1-2025 рокu).

8. Згiдно iз статгею 8 Закону УкраiЪи "Про вiдпустки" як компенсацiя за

виконаний обсяг робiт, сryпiнь напруженостi., складнiсть i самостiйнiсть у роботi.
необхiднiсть перiодичного виконаЕня службових завдань понад встановлену
тривалiсть робочого часу надати водiю транспортIlого засобу }пrилища додаткову
оплачувану вiдпустку у кiлькостi 7 календарних днiв,

9. Одному з батькiв, якi мають двох або бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB, або

дитину з iнвалiднiстю, або якi усиЕовили дитину, MaTepi (батьку) особи з

iнвалiднiстю з дитинства пiдгрупи А I групи, одинокiй MaTepi, батьку дитини або
особи з iнвалiднiстю з дитинства пiдгрупи А I групи, який виховуе ix без MaTepi (у

тому числi у разi тривалого перебування MaTepi в лiкувальному закладi), а також
особi, яка взяла пiд опiку дитину або особу з iнвалiднiстю з дитинства пiдгрупи А
I групи, чи одному iз прийомних батькiв надаеться щорiчно додаткова оплачувана
вiдпустка тривалiстю l0 календарних днiв без урахування святкових i неробочих
днiв.

За наявностi декiлькох пiдстав для надання цiсi вiдпустки ii загальна
тривалiсть не може перевицIувати 1 7 календарних днiв.

l 0. Одноразова оплачувана вiдпустка при народженнi дитини тривалiстю до l4
календарних днiв (без 1рахування святкових i неробочих днiв) надаеться не пiзнiше
трьох мiсяцiв з дня народження дитини таким працiвникам:

l ) чоловiку, дружиЕа якого народила дитину;



2) батьку дитини, який не перебувае у зареестрованому шлюбi з матiр'ю
;итини. за умови що вони спiльно проживають, пов'язанi спiльним побутом, мак)тЬ
взасмнi права та обов'язки;

З) бабi або дiду, або iншому повнолiтньому родичу ди"lини, якi фактично
з:iйснюють догляд за дитиною, мати чи батько якоi е одинокою матiр'ю (одиноким
батьком ).

Вiдпустка при народженнi дитини надаеться лише однiй з осiб, зазначених у
частинi першiй cTaTTi 19-1 ЗУ кПро вiдпустки>.

l l. За бажанням працiвнику в обов'язковому порядку може бути надано
вi:пу,стку без збереження заробiтноi плати вiдповiдно до ст.25 ЗУ <Про вiдпустки>.

1]. За сiмейними обставинами та з iнших причин працiвнику може надаватися
ь.fп\,стка без збереження заробiтноТ плати на TepMiH, обумовлениЙ угодою пliж
:эацiвником та власником або уповноваженим ним органом, але не бiльше l5
:,} IeH-lapH и х днiв на piK.

У разi встановлення Кабiнетом MiHicTpiB Украiни карантину вiдповiдно до
3акону Украiни "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб" TepMiH

| перебування у вiдпустцi без збереження заробiтноi плати на перiод карантину не
вк.,Iючаеться у загальний TepMiH.

В uб орн u й ор zat п ер в uнн o'i про ф с пiл ков o'i о р ?а н iз а цii з о б о в' я зу €mь ся :

l. Надавати консультацii з питань державних соцiальних гарантiй.
2. Здiйснювати контроль за використанням коштiв на соцiаJIьне страхування, в

тому числi Bcix виплат з цього фонду вiдповiдно до чинного законодавства.

РОЗДIЛ \rII
гАрАнтIi дIflIьностI пЕрвинноi проФспшковоi

ОРГАНIЗАЦIi

Робоmоdавець в особi duрекrпора Уэlсzороdськоzо ВПУ mорziмi mа mехнолоziй
хар чу в ан ня зо б о в' язу етпь ся :

) t. Безоплатно надавати первиннiй профспiлковiй органiзацii обладнане
примiщення, засоби зв'язку, при необхiдностi транспорт, для забезпечення його
дiяльностi, проведення зборiв, засiдань.

2. За заявами членiв первинноТ профспiлковоi органiзацii проводити
безготiвкову оплату членських BHecKiB та перераховувати виборному органу
первинноi профспiлковоi органiзацii протягом 3-х днiв пiсля виплати зарплати.

3. Надавати членам первинноi профспiлковоТ органiзацii та профактиву лля
викоЕаннJI громадських обов'язкiв, профспiлкового навчання, час зi збереженням
заробiтноi плати.

4. Надавати первиннiй профспiлковiй органiзацiТ всю iнформачiю з питань, rцс,,

€ предметом цього колективного договору.
5. Включати представника первttнноi профспiлковоi органiзацiТ до складу

KoMicii з прийнятгя рiшень: виплати ltремiй, виIiагород' а також iншi соцiа.llьно-
побутовi пiльги, встановленi в колективному договорi,



6. Згiдно
вiлрахування

ст.44 Закону УкраiЪи Про професiйнi органiзацii проводити
грошових коштiв виборному органу первинноТ профспiлковоi

органiзацii Уж ВПУ ТТХ у розмiрi 0,3% вiд фонду заробiтноТ плати на культурно-
\{асову та фiзкультурну робоry.

7. Не застосовувати до працiвникiв, обраних до складу виборного органу
_lисциплiнарних стягнень, без погодження з профспiлковою органiзацiсю.

8. Забезпечити доступ до матерiалiв, документiв для здiйснення виборним
органом права контролю, наданого чинним законодавством.

РОЗДIЛ ЧПI
ЗАIСIIЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ

Сmоронu daHozo колекmuвноzо dоzовору зобов'язуюmься:
l. Визначити осiб, вiдповiдаJIьних за викоЕання положень колективного

.]оговору та встановити термiни виконання.
1. !ва рази на piK спiльно здiйснювати монiторинг стану виконання

}iо.,Iективного договору, заслуховувати звiти cTopiH про реалiзацiю взятих
зобов'язань на загаJIьних зборах трудового колективу.

3. У разi невиконання положень колективного договору з об'сктивних Ilричин
сi]о€часно вносити до колективного договору вiдповiднi змiни.

Юридrтчна/фаrспrчна адреса cтopiн:
м. Ужгород, вул. Каrryшапська, 142

тел. (оз12)65-64-5t

го органу первинноi
ганtзацrl

l()
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MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I t{АУКИ УКРАiНИ
УIIРАВЛIННЯ ОСВIТИ УЖГОРОДСЬКОi MICЬKOT РАДИ

}';кгородське вище професiйне учплище торгiвлi та технологiй харчування

ЗАТВЕРДЖЕНО
кгор Улсгородського

та техшологlп

В.Й. Кошак

ПОЛОЖЕННЯ
про матерiальне стимулювання працiвникiв

Ужгородськоfо вищого професiйного училища
торгiвлi та технологiй харчування

ПОГОДЖЕНО
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1. Загальпi полоr(еппя
1.1. I-{e положення розроблено на пiдставi Закону Украiни <Про ocBiTy>.

постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 30 серпня 2002 року J\Ъl298 <Про оплату
прачi працiвникiв на ocHoBi единоi тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплати
прачi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноi> та
наказу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи Ns557 вiд 26.09.2005р. <Про
впорядкування умов оплати працi та затвердженкя схеми тарифних розрялiв
прачiвникiв навчыIьних закладiв, установ освiти та наукових установ).

2. Впдп матерiальшого стпмулювання
2.1 flошшm u пр а цiвн uкutt :
- у розмiрi до 50 вiдсоткiв посадового окJIаду вiдсутнього працiвника: за

впконання обов'язкiв тимrIасово вiдсутнього працiвника, за сумiщення професiй
l посад), за розширення зони обслуговувtlнЕя або збiльшення обсяry виконуваних

робiт (зазначенi види доплат не встановпюються керiввикам бюджетних установ.
закладiв та оргапiзацiй, ix засryпникам, керiвникалr структурних пiдроздiлiв);

- у розмiрi до 40 вiдсоткiв годинноi тарифноi ставки (посадового окладу) за

роботу в нiчний час, якщо випдий розмiр не визначено закоЕодавством, за кожну
голш{у роботи з22-о\ години вечора до 0б години ранку;

- за використання в роботi дезiнфiкуlочих засобiв, а також працiвникам, якi
зайнятi прибиранням ту€шетних примiщень - у розмiрi 10 вiдсоткiв посадового
1чiсliчного) окJIаду;

2.2 Had б ав кu пра цiвн uKaM,.
- у розмiрi до 50% посадового окJIаду: за високi показники у працi, за

впконання особливо важливоi роботи (на TepMiH ii виконання), за складнiсть i
напруженiсть у роботi;

- надбавки за класнiсть водiям II класу - l0 вiдсоткiв, водiям I класу - 25
вiдсоткiв установленоi тарифноi ставки за вiдпрацьований час;

- педагогiчним та науково-педаюгiчним працiвникам за стаж педагогiчноi
роботи (l0%,20%,30%) вiдповiдно до статгi 57 Закону Украiни <Про ocBiTy> та
постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 07.02.200l;

- у граничЕому розмiрi 300% посадового окпаду (ставки заробiтноТ плати), але
не менше 5%, педагогiчним працiвникам )л{илища. Розмiр надбавки
встановлюеться керiвником закJIаду (установи) у межах фонду оплати працi.
(Ъidно Посmановu КМ YKpaiHu Bid 23 березня 20ll pol<y Nэ373 у реdакцii Bid
2б.01.20l8р.)

- провiдному бiблiотекару за особливi умови роботи у граничному розмiрi 50
вiдсоткiв посадового окJIад/. Конrсретний розмiр надбавки встановлю€ться
керiвником установи, закJIаду, органiза:дii у межах фонду оплати працi. (Зzidно
Посmановu КМ YKpaiHu вid 30 вересня 2009 року NЬ1073.)

2.3 Премiювання працiвникiв за успiшне виконанЕя статутних завдilнь та

функцiональних обов'язкiв: (за мiсяць, кварт€ш та piK) у розмiрах, що не
перевипý/ють однiеi середньомiсячноi заробiтноТ плати на мiсяць та середньорiчноi
заробiтноi плати на piK;

l2



Ll }Iадашr педаrогiш прапiвmам щорiщоi грошовоi винаюроди в

rfui ло ошопо посадоюпо оклqд/ за сумлiнну праIцо, зрл|кове виконання
rбовшl обов'rзкЬ (вi.щовi.що до Положешrя про порядок надання щорiчноi
шюi вшшород педагогiчrппr,r працiвникам Ужгородського вищого

{ccifuom }rчвJIща mргiвлi та технологiй харчуванIuI, затвердженого наказом

бl-r вiд 08.10.2020 року, dоdаmок 4).
25,I|прекюр павчаJьною закJIаду, ма€ право в межах фонду заробiтноi плати,

пЕр.!ýеrrою в кошторисах доходiв i видаткiв, надавати працiрацlвникам MaTeplaJIbHy
,,. ,..} Toltr, числi на оздоровлення, у cyMi: педагогiчним праuiвникапл у

- ., : .*. е бi.-lьше 1000% мiсячного посадового окладу; - iншим працiвникашт у
- : : !-,, ] {)0о о \tiсячного посадового окладу (при наявностi eKoHoMiT фоlrду

.-,: :зlli r Kpirr матерiальноТ допомоги на поховання; затверджувати порядt,к i

,.:еltiювання прачiвникiв вiдповiдно до iх особистого внеску в загальнi

, . ., поботи в межах кош,l iB на оплату прашi.

],. l. ,..соб_-rивi труловi заслуги педагогiчнi працiвники можуть бути вiлзначенi

-. : -,, l3\lотами, iншими видами морtчlьного та матерiального заохочення.

_j. Перiодичнiсть заходiв матерiального стимулювання
: .1ерег_-lял посадових окладiв у межах схем посадових окладiв здiйснtосться

,- ::] .з piK при розробui штатного розпису на наступний piK або на викона}Iня

, . - . -.оТ постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни.
: i. Персона,rьнi надбавки до посадових окладiв за високi показники у прачi,

cь-tafнicTb та напруженiсть в роботi можуть встановлюватися на мiсяць, квартал.

х_ У разi несво€часного викон€lнЕя завдань, погiршенЕя якостi роботи i

Dр!пIеЕня трудовоi дисциплiни цi надбавки скасовуються або зменшlтоться.
З.3. Персональнi надбавки до посадових окладiв за виконання особливо

ваапивоi роботи (на TepMiH ii виконання) встановлюються при доведенl до
працiвника конкретного дор}ченЕя виконати особливо важJIиву робоry.

3.4. ПремiюваЕня працiвникiв за успiшне виконання статутних завдань та

фrпсriональних обов'язкiв здiйснюеться за мiсяць, KBapT€lJI та piк.

4. Премiювапня працiвнпкiв
4. I. Показнuкu, крumерti i розмiрu прurliювання працiвнuкiв
-1.1.1. Показниками для премiювання працiвникiв е результати ix роботи по

вrхонаннЮ cBoix сJryжбОвих обов'язкiв, щодо розробки та реалiзацii заходiв по

эеа-liзацii вимог законiВ УкраiнИ <Про ocBiry> та <ПрофесiЙно-технiчну ocBiTy>.

-1. 1.2. КритеРiями роботИ працiвникiв е: своечасне виконання перспективного
та поточногО плану роботи BITY ТТХ; своечасне виконання окремих доручень
херiвництва в межах завдань, визначених Статутом, перспективним та поточними

п_IанамИ роботи; додержання правил внутрiшнього трудового розпорядку, стан

зitконавськоi дисциплiни.
J. l.З. Розмiр премii за мiсяць одного працiвника визнача€ться у розмiрi:
- до посадового окJIаду;

lj



- посадового окJIаду з урахуванням Bcix доплат i надбавок, перелiчених у
Доdаmку NЬ8 Iнсmрукцi,i моН YKpaiHu про поряdок обчuслення заробimноi' плаmч
прцiвнuкiв освimu;

- середньомiсячноi заробiтноi плати, яка обчислюеться згiдно До сmановu Кму
-',! ]00 Bid 08,02.1995 року Про заmверО'сення поряdку обчuслення сереdньоi
заробimноi плаmu;

- всmановленоi epouloBoi' сул,tu.

4.2. Поряdок наражування, заmверйrcення mа вuпJlаmч премiй_l.].l. Пiдставою для нарахування бухгалтерiею премiй
хгородського впу ттХ с наказ директора ВПУ ТТХ про

- J,) lr0садового окладу з ypElxyBaHHJIM Bclx доплат i надбавок, перелiчених у
JоОалпку Nч8 Iнсmрукцit моН YKpaiHu про поряdок обчuслення заробimноi rшаmч
lwtliBHuKiB освimu;

- середньомiсячнот заробiтноi плати, яка обчислюеться згiдно I1o сmановч Кму
!ё,I00 Bid 08.02.1995 року Про запверdсrcення поряdку обчuслення cepedHboi
лryбiпноiплаmu.

4-2.4 Не бiльш як 15 вiдсоткiв знадходжеЕьзавиробничупрактикуучнiв
rоштiв може буги спрямов€lно на премiювання майстрiв виробничьго навчання.
педаrогiВ професiйного павчa!нЕя за безпосередню пiдготовку }^rHiB, якiсну

виробничого навчання на
особистого внеску в зага.llьнi

_.-tгоJх€ний з виборним органом.

працlвникам
премiюван ня.

i доплати до
за рiшенням

4.2.2. ПремiюваЕня дцректора, устаноепенrrя йому надбавки
щдовогО окJIаду, наданЕя MaTepia-TrbHoi допомоги здiйснюються
PraD/ вищого рiвня у межах наrIвних коштiв на оплату працi.

4.2.3. Премiя встановлюеться в процентах:
- до посадового окладу;

Jo посадового окладу Bclx надбавок,

]:анlзацlю та виконання ocBiTHix програМ з
- .:присмствi i виробничоТ практики вiдповiдно до
: - l\ .lьтати роботи.

4._l. Працiвники можуть бути премiйованi з нагоди державних i професiйних
-зят- ювiлейних дат, до свята Нового року, жiнкам - до Мiжнарод"оiо жiночого
- -.,я. чо.'lовiкам - до ЩнЯ Захисникiв та Захисниць УкраiЪи

4.4. Премiюванню не пidляzаюtпь
J.,1.1. Працiвники, на яких накладенi дисциплiнарнi стягнення за порушеIIня

тр},довоi дисциплiни (догана, проryл без поважних причин, появу на роботi у cTaHi
а.Iкоюльного, наркотичного чи iншого сп'янiння, систематичне невиконання
прщiвником cBoik трудових обов'язкiв).

4.4.2. ПрацiВники, звiльненi за порушенrrя трудовоi дисциплiни.
4-4.З. Працiвники, якi звiльнилися за власним бажанням без поважних причин.
4.4.4. ПрачiВники, якi звiльнилисЯ у зв'язкУ з вступоМ на вiйськову службу,

переводом на iншу робоry, вступом на навчанюI до уrбових закладiв, виходом на
пенсiю, по скороченНю штату, виплата премiй здiйснюеться пропорцiйно часу
фаrсшчно вiдпрацьованому в даному мiсяцi.
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4.5. Премii, виплачуванi за циМ Положенням, вр€lхов).ються при визначеннi

В. й. Кощак

С.П. Герзанич
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,Щолаток 2

ПОГОДЖЕНО
Го.rова впборного органу
первпнноl
органiза
!';пго
горгl

o.I. В.Й. Кощак,зt:, 202 202| р.

комплЕк Аходи
щодо досягнення встановJIених цорматпвiв безпеки

гiгiени працi i виробничого еередовища,
пiдвищення iспуючого рiвпя охоронп працi,

попередження випадкiв впробпичого травматизму,
професiйпих захворювань i аварiй Уясгородського ВПУ ТТХ па 2021-2022 н.р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Щиректор Ужгородського
ВПУ торгiвлi та технологiй

Найменування захолiв,
робiт з охоронrl працi

}

l

BapTicTb
робiт в

тис. грн.

Ефекгивнiс
ть заходiв
(покращен
вя умов i
безпеки
ппдцi)

TepMiH
впк-ня Вiдповйальнi особи а

забезпечити Bci
навча.rьнi кабiнети.
лабораторii та виробничi
примiщення
iнструкцiями по oxopoHi
працi та протипожежнiй
безпецi.

Iнженер з охорони
праui

Коршинський
я.п.

Проведення замiрiв
опору захисного
заземлеItня, ланцюга
петлi фаза-нуль та огляд
електроiнструменту.

6
II кв

щороку

Зав.
господарством
Вигрiвач В.С.

| Прилбати для уrилища
| необхiдну кiлькiсть
l знакiв безпеки та
I npornnorn"oo.o
Ir*r"rrr-

0,5
за

потреби

Зав.
господарством
Вигрiвач В.С.

;l
а фiнан |

счвання
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{. l Придбати д;r" }чилища
| небхiдну кiлькiсть

| 
засобiв iндивiдуального

l захисту органlв дихання
l {маски для обличчя
| тришаровi одноразовi),
l шrючих та
| лезiнфiкую.мх засобiв, а
| також анти септичних
| засобiв для обDобки nvK

10

III кв
202l
(даTi

постiйно
за

потреби)

Зав.
господарством
Вигрiвач В.С.

]. Розробити графiки
проведення технiчного
обслуговування
е".tектрокотлiв.
елек]ричних машин i
обладнання.
забезпечення
e-leKTpoycтaнoBoK
засобами
iндивiдуа,rьного та
колективного захисту
вtд ураження
електричним струмом.

3,0 II кв
щороку

робiтник з
обслуговування

булiвель i
поточного

ремонту будiвель
(електромонтер)

Брензович
м.п.

L истематично, обстежуватиелектричнi
прилади i машини.
апарати управлiння та
пускорегулювання на
предмет ii ушкодження
та пошкодження

постiйно

робiтник з
обслуговування

булiвель i
поточного

ремонту будiвель
(електромонтер)

Брензович
м.п

/. 
| 
0рганi з)ъати та

| провести навчанЕя l
| перевiрки знalнь з питань
| охорни працi. Розробк4

l "**о iнструкцiй з

l охорони працl на Bcl
l види робiт.

постiйно
Iнженер з охорони

працi
Коршинський

я.п.

\ Органiзувати чергування
осiб, вiдповiда,тьних за
охорону працi та стан
протипожежноi безпеки
в училищi, у мiсцях з
масовим перебуванням
людей пiд час
проведення свят чи
iнших масових заходiв.

Протягом
2021-
2022р.

.Щиректор
Кощак В,Й.
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9. Провести технiчне
обслуговування
первинних засобiв
пожежогасiння.
перезарядку
вогнегасникiв,
нанесення
попереджувальних
знакiв i надписiв.

5,5
За

потреби

Iнженер з охорони
працi

Коршинський
я.п.

Забезпечити придбання
та встi!новлення в
примiщеннi котельнi
сертифiкованих
протипожежних дверей.

10
II-IlI кв
2021р.

Зав.
господарством
Вигрiвач В.С.

] l. Забезпечити працюючий
персонaш спецодягом,
засобами колективного
та iндивiдуального
захисту.

8

Протягом
2021-
2022р.

Зав.
господарством
Вигрiвач В.С.

] 2. Придбати та виготовити
iнформщiйно-довiдковi
кугочки по захисту вiд
вiрусних iнфекцiй
(COVID-19), oxopoHi
працi, цивiльному
захисту та пожежнiй
безпецi.

4,0 IV кв
202|р.

Зав.
господарством
Вигрiвач В.С

l_] Придбання
медикаментiв, медичнi
аптечки та провести
попереднi i перiодичнi
огляди працiвникiв.
Забезпечити перед
рейсовий ог.tlяд водiя.

5 постlино
Зав.

господарством
Вигрiвач В.С.

ll. Проведення
випробувань
спортивних снарядiв та
iнвентарю перед
початком Еавчalльного

року.

III кв.

щороку
Керiвник фiз.вих.

Костик СлП.



Додаток

ПОГОДЖЕНО
Голова виборного органу
первинно[ профспiлковоi
органiзацii працiвникiв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Щиректора Уясгородського
ВПУ торгiвлi та технологiй
харчування

Ужгородського
торгiвлi та тел

,й. коцак
2021р.

прАвилА
ВНУТРIШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

_Lъl працiвНикiв УжгоРодськогО вищогО професiЙного училища торгiвлi
та технологiй харчування

l9



1. 3агальнi полояФнпя
1.1 Вiдповiдно до Конституцiт Украiни громадяни Украiни м.ють право н€

працю' тобто на одерх(ання гарантованоi роботи з оплатою працi вiдповiдно до ll
кiлькостi та якостi i не нижче встановJIеноГо державоЮ мiнiмального розмiру.включаючи право на вибiр професii, роду занять i роботи вiдповiдно до
покликання, здiбностей, професiйноi пiдготовки, освiти та з урахуванням
суспiльних потреб.

1.2 Правила внутрiшнього розпорядку вводяться з метою урегулювання
вiдповiдно до Кодексу законiв про працю Украiни, Закону Украihи-'ТIро ocBiTy''.
вiдносин мiж роботодавцем i працiвниками Ужгородсiко.о впУ iоргiвлi 

-та

технологiЙ харчування (дапi - Училище) у сферi працi, змiцнення iT дисциплiни.
ефективногО використаннЯ робочогО часу, забезпеченнrI високОi якостi роботи.
пiдвищення ii продуктивностi, а також з метою створення необхiдних умов для
нормальноi високопродуктивноi роботи, застосуванЕя до порушникiв трудовоТ та
виконавчоi дисциплiнИ заходiВ дисциплiнарНого i громадСького впливу. Трулова
дисциплiна забезпечуеться методами переконання та заохочення до сумлiнноi
працi.

l.З В Училищi трудова дисциплiна фунтуеться на свiдомому виконаннi
працiвникамИ cBoii трудових обов'язкiв i е необхiдною умовою органiзацii
ефективноi працi i навчrulьt{ого процесу.

2. Порядок прийняття на робоry i звiльвення працiвникiв
2. l Громадяни Украiни вiльно обирають види дiяльнЬстi, не забороненi

законодавством, а також професiю, мiсце роботи вiдповiдно до cBoix здiбностей.
працiвники Училища приймаються на роботу за трудовими договорами.

контрактамИ або на конкlрснiй ocHoBi вiдповiдно до чиЕного законодавства.
2,2 При прийняттi на робота до Училища на замiщення вакантних лосад

керiвник зобов'язаний зажадати вiд особи, що працевлаштовуеться:
. подання трудовоi книжки, оформленоТ у встановлеItому порядку,

пред'явлення паспорта, ID-картки, диплома або iншого документа про ocBiTy
чи професiйну пiдготовку;

. змву про прийняття на робоry;
о особовий листок облiку кадрiв з фотокарткою;. автобiографiю;
о вiйськовий квитокi
о iдентифiкацiйний код;
. медичну довiдку.

Паспорт, вiйськовиЙ квиток, а також дипломи про ocBiTy пред'являються в
оригiналi особисто. Трулову книжку працiвник здае у вiддiл кадрiв при призначеннi
на посаду.

2.з Працiвники закладу та установ освiти можуть працювати за
сумiсництвом вiдповiдно до чинного законодавства.

2.4 ПрийнятТя на робоry оформляеться наказом директора Училища, який
оголошуеться працiвнику пiд розписку.
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при уюrаденнi трудового договору або контракry може встановлювати(
випробувальНий TepMiH до 3-х мiсяцiв з метоЮ перевiрки квалiфiкацii працiвниl
та вiдповiднОстi йогО до займаноi посади. Умови випробування працiвника маюз
бlrги зазначенi в наказi про прийнятгя на робоry,

2.5 На осiб, якi працювали понад п'ять днiв, ведуться трудовi книжки.
на тих, хто працю€ за сумiсництвом, трудовi книжки ведуться за основни

мiсцем роботи. На осiб, якi працюють на ).мовах погодинноi оплати, трудоI
книжка ведеться за )aмови, якщо ця робота е основною.

Запис у трулову книжку вiдомостей про робоry за сумiсництво
проводиться за бажанням працiвника основним роботодавцем,

Ведення трудових книжок необхiдно здiйснювати згiдно з Iнструкцiею пр
порядок веденЕя трудових книжок, затвердженоi спiльним наказом Мiнпрал
}liнюсту i MiHicTepcTBa соцiального захисту населення Украiни вiд 29 липня l 99
року Nэ58.

Трудовi шIижки працiвникiв зберiгаються як документи сувороi звiтностi
закJIадах i установах освiти.

Вiдповiдальнiсть за органiзацiю ведення облiку, зберiгання i видач
тудових книжок покJIадаеться на керiвника Училища.

2.6 Приймаючи працiвника або переводячи його в установленому порядк
на iншу робоry, керiвник Училища зобов'язаний:

а) роз'яснити працiвниковi його права i обов'язки та icToTHi умови прац
наявнiсть на робочому MicTi, де BiH буле працювати, небезпечних i шкiдливи
вкробничих факторiв, якi ще не усуНуто, та можпивi наслiдки ix впливу на здоров!
його права на пiльги i компенсацii за робоry в таких умовах вiдповiдно до чинног
законодавства i колективного договору;

б) ознайомити працiвника з правилами внутрiшнього розпорядку т
колективним договором;

в) визначити працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його необхiдними лл
роботи засобами;

г) проiнструктувати працiвника з технiки безпеки, виробничоi caHiTapi'
гiгiени працi та протипожежноi охорони.

2,7 З yciMa Еаказами, що стосуються працiвника, вiддiл кадрiв ознайомлю
його пiд розписку у триденний TepMiH.

2.8 Припинення трудового договору може мати мiсце лише на пiдставаr
пердбачених чинЕим законодавством, та )rмовап,tи, передбаченими в KoHTpaKTi.

2.9 Розiрвання трудового договору з iнiцiативи керiвника Училищ
Jоrryскаеться у випадках, передбачених чинним законодавством та умовам]
контракту.

Звiльнення педагогiчних працiвникiв у зв'язку iз скороченням обсяry роботl
може мати мiсце тiльки в кiнцi навчЕrльного року.

звiльнення педагогiчних працiвникiв за результатами атестацii, а також.
випадках лiквiдацiТ Училища, скороченЕя кiлькостi або штаry працiвникi,
здiйснюеться у вiдповiдностi з чинним законодавством.

2.10 Припинення трудового договору оформляеться HaKaj}oM директорi
\'чилища.



2.11 Працiвник мае право за своею iнiцiативою розiрвати контракт,

укладений на визначений TepMiH, попередивши про це письмово роботодавця за два
тижнi. При розiрваннi трудового договору з поважних причин роботодавець може

розiрвати контракт у TepMiH визначений працiвником.
2.12 Роботодавець у особi директора Училища зобов'язаний в день

звiльнення видати працiвниковi н€шежно оформлену трулову книжку i провести з

ним розрахунок у вiдповiдностi з чинним законодавством. Записи про причини
звiльнення у трудовiй книжцi повиннi проводитись у вiдповiдностi з

формулюванням чинного законодавства iз посиланням на вiдповiдний пункт.
статгю закону.

. вимагати вiд роботодавця сво€часного забезпечення його роботою згiдно

.Щнем звiльнення вважаеться останнiй день роботи.

3. OcHoBHi права i обов'язки працiвникiв
З.1 Працiвнuкu маюmь право на:
. захист професiйноi честi, гiдностi;

з професiею та квалiфiкацiею вiдповiдно до укJIаденого трудового договору
r контракту);

о на належнi, безпечнi та здоровi умови працi;
. на заробiтну плату., не нижчу вiд визначеноi законом, колективним

:оговором;
. на своечасне одержання винагороди за працю;
. оскаржувати неправомiрнi дii посадових осiб, якi дають йому завдання,

шо ix BiH не в змозi виконати через не створення умов для виконання, або роботу"
цо не вiдповiдас його професiТ та квалiфiкацii, або покладають на нього обов'язки.
i. з передбаченi трудовим договором;

. оскаржувати дисциплiнарне стягнення в порядку, встановленому чинним
хконодавством;

. звертатися до керiвництва з пропозицiями щодо полiпшення органiзачii

-paui та пiдвищенrrя ri ефективностi;
о брати участь у професiйних спiлках з метою захисту cBoix трудових i

: lцiа-,lьно-економiчних прав та iHTepeciB;
о брати у{асть у страйках, мiтингах, демонстрацiях для захисту cBoix прав

_. порядку, встановленому законодавством;
о вiльний вибiр форм, методiв, засобiв навчання, виявлення педагогiчноj

..:цlативи]
о iндивiдуальну педагогiчну дiяльнiсть;
. пiдвищення квалiфiкацii, перепiдготовку, вiльний вибiр змiсту, програм.

:,op\l навчання,, органiзацiй та установ, якi здiйснюють пiдвищення квалiфiкачii i

, зрпiлготовку.
З .2- Працiвнuкu зобов'язанi:
. працювати сумлiнно,, чесно i добросовiсно, додержуючись вимог Статуту

!-чилища, дисциплiни працi, Правил вну,трiшнього розпорядку, своечасно
внконувати розпорядження роботодавця, продуктивно використовувати весь свiй
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робочий час' а також додержуватись вимог охорони працi, протипожежноi безпеки
виробничоi caHiTapii, берегти майно, яке знаходиться на облiку в училицi;

. не зловживати становищем для вирiшення особистих iHTepeciB та питанI
безпосередньо не пов'язаних iз виконанrrям обов'язкiв;

о полiппцlвати якiсть роботи, систематично пiдвищувати дiлов)
квалiфiкацiю;

. не допускати недолiкiв та прорахункiв в роботi, додержуватисI
.f,исциплiни, вживати заходiв щодо негайного усуЕеЕня недолiкiв у роботi Ti
причин, що ix зумовлюють, негайно повiдомляти про все що трапилосI
керiвництву;

. утримувати свое робоче мiсце в належному cTaHi, а також пiдтримуватл
чистоту в училищi;

. додержуватись встановJIеного порядку
цiнностей i докулrентiв, дбайливо ст€витись до майна, меблiв, оргтехнiки тощо;

о рацiонально використовувати i витрачати канцелярське приладдя
е.Iектроенергlю та lншl матерl€rльн1 ресурси;

. виконувати Еавчальнии режим;. у встановленi строки проходити медичний огляд вiдповiдно до чинног(
?rконодавства;

о забезпечувати )iмови для засвоеЕня )чнями навчЕшьних
plBнl ооов,язкових державних вимог, сприяти розвитковl
5пrHiBcbKoi молодi;

. настаЕоыIенням та особистим прикJIадом утверджувати
принципiв зага.тrьнолюдськоi моралi: правди, справедливостi,
патрiотизму, ryманiзму, доброти, стриманостi, працелюбства, iнltlи>
:брочинностей;

. виховувати поваry до батькiв, жiнки, культурно-нацiональних, духовних
iсторичних цiнностей УкраiЪи, краiЪи походження, державного i соцiальног<

} строю, вiдмiнних вiд власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища
. готувати до свiдомого життя в дусi вза€морозlмiння, миру, злагоди мiя

1 ciMa народами, етнiчними, нацiональними, релiгiйними групами;
. додержувати педагогlчноl етики, моралl, поважати пднrсть учня;
о захищати молодь вiд будь-яких форм фiзичного або психiчногt

Еасильства, iншим шкiдливим звичкам;
о постiйно пiдвищувати професiйний piBeHb, педагогiчну майстернiсть

]згальну культуру.
З.3 Працiвник повинен виконувати доручену йому роботу особисто i не Mar

права передорrrати ii виконанrrя iншiй особi без доруrення або згоди керiвника зi

пИпорядкуванням (за винятком випадкiв передбачених чиЕним законодавством).
3.4 Коло обов'язкiв (робiт), що 'tx виконуе кожний працiвник за своек

спецiа"llьнiстю, квалiфiкацiею чи посадою, визначасться посадовими iнструкчiями
положеннJIм., затвердженими в установленому порядку квалiфiкацiйнимl
:овiдниками посад i тарифно-квалiфiкацiйними довiдниками робiт i професii

,)

збереження матерiмыrиl

програм Hi

здiбностеi

повагу д(
вiдданостi



робiтникiв, положеннями i правилаrr.tи вrгутрiшнього розпорядку Училища та

умовами контракту (договору), де цi обов'язки конкретизуються.

4. Основпi обов'язкп роботодавця
4, 1. Роботодавець зобовlязуеться:
. органiзовувати працю робiтникiв тЕк, щоб кожеЕ працював за своею

спецiа;lьнiстю та квалiфiкацiею i мав свое робоче мiсце;
о постiйно забезпечувати морЕlльну i матерiальну зацiкавленiсть працiвника

у результатах особистоТ працi та у загшIьних пiдсумках роботи Училища;
о всебiчно удосконаJIювати органiзацiю працi, органiзовувати поширення

та впровадження передових i суrасних методiв працi;
. своечасно доводити до вiдома

органiзовувати забезпечення tх виконання;
працlвникtв плановl завдання"

. видавати працiвникам заробiтну плату у встановлений TepMiH;

. сприяти пiдвищенню квалiфiкацii та самовдоскончLпенню працiвникiв
Училища;

о забезпечувати суворий контоль за дотриманням трудовоi та виконавчоi'
дисциплiни, застосовувати до порушникiв ефективнi засоби впливу, передбаченi
законодавством Украiни;

. забезпечити необхiднi органiзацiйнi та економiчнi умови для проведення
навч€шьно-виховного процесу на piBHi державних стандартiв якостi освiти. лля
ефективноi роботи педагогiчних та iнших працiвникiв вiдповiдно до ixHboi
с пецiа.ltьностi чи квалiфiкацii;

. визначити педагогiчним працiвникам робочi мiсця, своечасно доводити
:о вiдома розкJIад занять, забезпечувати lх необхiдними засобами роботи;

. удосконЕIлювати навч€шьно-виховний процес, впроваджувати в практику
кращий досвiд роботи, пропозицii педагогiчних та iнших працiвникiв, спрямованi
на полiпшення роботи Училища;

. органiзовувати пiдготовку необхiднот кiлькостi iнженерно-педагогiчних
та педагогiчних кадрiв, ix атестацiю, правове i професiйне навчання як у своему
навч€шьному закладi, так i вiдповiдно до угод в iнших навчальних закладах та
навчаJIьIIо-методичних центрах;

. укJIадати i розривати угоди, контракти з керiвниками пiдроздirriв.
педагогiчними та науковими працiвниками вiдповiдно до чинного законодавства

. доводити до вlдома педагогlчних працlвникlв педагогlчне навантаження
в наступному навчальному роцi;. видавати заробiтну плату педагогiчним та iншим працiвникам у
встановленi строки. Надавати вiдпустки BciM працiвникам вiдповiдно до графiка
вiдпусток;

. забезпечити умови технiки безпеки, виробничоi caHiTapii, наJlежне
технiчне обладнання Bcix робочих мiсць, створювати здоровi та безпечнi умсlви
працi, необхiднi для виконанЕя працiвниками трудових обов'язкiв;

. дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби
щодо вдосконаJIення управлiння, змiцнення договiрноi та трудовоТ дисциплiни;
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. додержуватись умов колективного договору, чуЙно ставитись
повсякденниХ потреб працiвникiв, учнiв i слухачiВ Училища, забезлечувl
наданЕя iM установлених пiльг i привiлеiъ;

- 9б\,t-lilu'u rl'лавати центрalJIьним органам державноi виконавчоi влiвстановлену статистичну i бухгалтерську звiтнiсть, а також iншi необхiвiдомостi про робоry i стан навчальIlо-виховного закJIаду;
о забезпечувати

вентиляцii, обладнання.
Еалежне утриманнrI примiщення, опалення. освiтлен

. свосчасно подавати центрaлJIьним

4,2 Роботодавець у межах cBoix повноважень та за рахунок позабюджетrкошiв може встановлювати працiвникам додатковi гарантii, пов'язанi
rlатерiальним стимулюванням та вирiшенням i* соцiально-побуrов"х питань.

4.3 Роботодавець викоЕу€ своТ обов'язки самостiйно, u 
" 

Jnparr, 
"rnuo,разом або за погодженням з виборним органом.

5. Робочпй час та його використання
5.1. fuя працiвникiв r{илища встановлюеться п'ятиденний робочтижденЬ з двома вихiдними днями та восьмигодинний робочий день. Святкоt

неробочi днi визначенi ст.7З КЗпП Украiни.
. 5.2. РежиМ робочого дня - з 8.00 до 16.З0. Обiдня перерва для в(

працiвникiв, KpiM викладачiв, встановлюеться з l2:00 до 12:30.
5.З. Роботодавець в особi директора Училища залучае педагогiчн

прачiвникiв до черryвання в .аппадi. ГрЪбiк черryвання "i його 
'rри"алiс

затверджу€ керiвник закладУ за погодженням з педагогiчним колективоNl
виборним органом.

ЗабороняетьСя з€}лучатИ до черryванНя у вихiднi i святковi днi вагiтн
;KiHoK i MaTepiB, якi маютЬ дiтей BiKoM до З-х poKiB. Жiнки, якi мають дiтейiнвалiднiстю або дiтей BiKoM вiд трьох до чотирнадцяти poKiB, не можу
за,Iу{атись до черryвання у вихiднi i святковi днi без iх згоди.

5.4 Встановити черryвання в 1^rилищi в межах робочого дня:
В idповidмьнi черzовi Bid робоmоdавця ;. понедiлок - Вигрiвач В.С.
о BiBTopoK - Прокопишина М.М.
. середа - Куштан Г.В.
. четвер - Костик С.П.
о п'ятниця - Кучерявий C.L
черговий викJIадач у будiвлi уrIилища - згiдно графiку черryвань л

контролем заступника лиректора з ВР.
Черговий майстер виробничого навчання по училищу - згiдно графir

черryвань пiд контролем старшого майстра виробничого 
"uuru"n".. Сторожi працюють згiдно поточного графiку черryвань пiд контроле

завiдуючого господарством.
5.5 Черговiсть наданшI щорiчних вiдrryсток встановлюе роботодавець :

поюдженням з виборним орг€lном з урахуванЕrтм необхiдносъi забезпеченr
нормzrльного ходУ роботи та сприJIтливих р{ов для вiдпочинку працiвникiв. Граф



вiдпусток працiвЕикiв скJIадаеться iнспектором з кадрiв, затверджусться

директором Училища та погоджуеться з виборним органом профспiлковоi
органiзацiТ на кожний календарний piK не пiзнiше як 15 сiчня поточного року i

доводиться до вiдома Bcix працiвникiв училища.
Надання вiдпустки керiвнику Училища оформляеться наказом вiдповiдногс

органу державного управлiння освiтою, а iншим працiвникам - наказом керiвника
Училища. Подiл вiдпустки на частини здiйснюеться вiдповiдно до Закону Украiни
<Про вiдпустки>>.

Забороняеться ненадання щорiчноi вiдrryстки протягом двох poKiB пiдрял.
5.6. Педагогiчним працiвникам забороняеться:
а) змiнювати на свiй розсуд розклад занять i графiки роботи;
б) продовжувати або скорочувати тривалiсть занять i перерв мiж ними;
в) передоруrати виконання трудових обов'язкiв.
5.7 Забороняеться в робочий час:
а) вiдволiкати педагогiчних працiвникiв вiд ix безпосереднiх обов'язкiв лля

участi в рiзних господарських роботах, заходах, не пов'язаних з навчальниN
процесом;

б) вiдволiкати працiвникiв вiд виконання професiйних обов'язкiв, а Taкo)n

учнiв за рахунок Еавчального часу на робоry i здiйснення заходiв, Ее пов'язаних :

процесом навчання, забороняеться, за винятком випадкiв, передбачених чинниlч

законодавством.

б. Заохочення працiвникiв за успiхп в роботi
б. l. За зразкове виконання трудових обов'язкiв, полiпшення якостi роботи,

за багаторiчну i бездоганну робоry, iншi досягнення у прачi застосовуються TaKi

заохочувальнi дii:
. оголошенЕrI подяки;
. нагородженttя почесною грамотою;
. нагородження цiнним подарунком;
. матерiальне заохочення (премiювання).

Заохочення застосову€ться роботодавцем або за погодженням з виборниь
органом. Заохочення оголошу€ться накЕвом' доводиться до вiдома усьог<
трудового колективу i заноситься ло трудовоi книжки працiвника.

6.2. За особливi трудовi заслуги працiвника можуть також представити д(

вищих органiв для Еагороди державними нагородами (почесними грамотами, i

також до присвоення почесного звання кращого працiвника за професiею).

. 6.3 За досягнення високих результатiв у навчаннi й вихованнi педагогiчн
працlвники представляються до нагородження державними нагородами

почесних звань, вiдзначення державними премiями, знаками
iншими видами морального i матерiального заохочеЕня.

7. Стягнення за порушення трудовоi дисциплiни
7.1. За порушення трудовоi дисциплiни до працiвника може бути

застосовано один з таких заходlв стягнення:

присвоення
грамотами,

2

. догана;



. звiльненЕя;
Звiльнення як дисциплiнарпе стяп{ення може бути застосоване

вiдповiдно до п.п. З, 4,, 7, 8 ст.40, cT.4l Кодексу законiв про працю УкраiЪи
7.2 .ЩисциплiнарЕе стягнення застосовуеться безпосередньо за вчинення

проступку, але не пiзнiше одного мiсяця з дня його вияыIення, не враховуючи
перiоду звiльненнJI працiвника вiд роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю
або перебувакня його у вiдгryстцi.

7.3 .Щисциплiнарне стягнення накJIадаеться у TepMiH, передбачений cT.l48
КЗпП Украihи, i застосовуеться директором r{илища до працiвникiв, посада яких
€ номенкJIат)aрою )п{илища.

7.4 Що застосування дисциплiнарного стягнення роботодавець в особi
директора повиIlен зажадати l отримати вiд порушника трудовоi дисциплiни
письмове пояснення.

7.5 За кожне порушення трудовоi дисциплiни може застосовуватись лише
одне дисциплiнарне стягнення. Наказ про застосування дисциплiнарного стягнення
оголошусться працiвниковi пiд розписку. Протягом дii дисциплiнарного стягнення
заохочення до працiвника не застосовуються.

7.6 Якщо протягом року з накJIадення дисциплiнарного стягнення на
працiвника не буде накладено нового дисциплiнарного стягнення, то BiH
вважаеться таким, що не мае дисциплiнарного стягнення.

. Якщо працiвник не допустив нового порушенюI дисциплiни i до того ж
проявив себе як сумлiнний працiвник, то стягнення може бути знято до закiнчення
одного року. Протягом строку дii дисциплiнарЕого стягнення заходи заохочення
до працiвника не застосовуються.
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1. Зальнi положення

1.1 Положення про порядок наданЕя щорiчноi грошовоi винагороди

педагогiчним працiвникап,r (далi - винагорода) Ужгородського вищого

професiйного rIилища торгiвлi та технологiй харчування (далi - уrилище)

рЬ.рЪбп""" на пiдставi ЗаконiВ УrЕаiнИ <Про ocBiry>, <Про професiйно-технiчну

b""iryu, Порядку наданЕя щорiчноi грошовоi винагороди педагогiчним

прчцiu""*u, навчаJIьних закладiв державноi та KoMyH€lJIbHoi форми власностi за

сумлiнну працюl, зрЕtзкове виконанIiJI службових обов'язкiв, затвердженого

пЪсru"овоrо-Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 05.06.2000 р. Ns 898 (зi змiнами вiд

08.02.2017, no"roo"u КМУ Ns 67), постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд

l4.06.2000 р. Nч 963 (iз змiнами) <Про затвердження перелiку посад педагогiчних

та науково-педагогiчних працiвникiв>, Стаryry уrилища та Колективного договору

мiж iоботодавцем i виборним оргаЕом профспiлковоi органiзацii працiвникiв

училища.
1.2 Положення вводиться з метою заохочення педагогlчних працlвникlв

училища до активноi творчоi роботи, посилеЕня продуктивностi ix прачi,

прискорення впровадженЕя сr{асЕих досягнень професiйноi (професiйно-

технiчноi) освiти, удосконаленЕя процесiв теоретичного та виробничого навчання,

с аI\.lОВдОСКОНаЛеННЯ.

1.3 Дiя цього ПоложенЕя поширю€ться на педаюпчних працlвникlв училища.
посадИ яких визначенi <Перелiком посад педагогiчних та науково-педагогiчних

працiвникiв>, затвердженого постановою Кабiнеry MiBicTpiB Украiни вiд

l4.06.2000 р. Nэ 963 (iз змiнами).

.Щiя ПоЪожеНня не поширюеться на осiб, що працюють за сумiсництвом,

1.4 Щорiчна грошова винагорода педагогiчним працiвникам училища

"rrrnu"y.r"." у розмiрi до одного посадового окJIаду (ставки його заробiтноТ плати)

з урахуванням пiдвищень але не менше 50О%.

2. Порядок наданпя грошовоi випагороди

2.1 Надання виЕагороди здiйснюеться у межах загаJIьних коштiв.

передбачених у кошторисi уrилища Еа оплаry працi педагогiчних прачiвникiв, При

визначеннi розмiру винагороди врaлховуються TaKi критерii:

} суruлiнна праця, зразкове викоЕ€lншI сJryжбових обов'язкiв, виконання

правил внутрiшнього трудового розпорядкУ;
} про"u TBoirbT i"iцiur""r, впровадження передового педагогiчного досвiду.

iнновацiйних технологiй, у{асть у фахових KoHKypcEIxlt керiвництво

методичними секцiями;
} висока результативнiсть навчально-виховноiроботи;
} збереження та використЕtнЕя навчально-матерiальноi бази i технiчних

засобiв навчання, оформлення кабiнетiв та майстерень, виготовлення

наочностi;
} проведення вiдкритих ypoKiB, позакJIасних заходiв, участь у тиж}Iях

професii, методичних заходах, робота з батьками;

I
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} додержання вимог з охорони працi та технiки безпеки, caHiTapHo-

гiгiенiчного режиму;
} пiдготовка переможцiв KoHKypciB професiйноi майстерностi рiзних piBHiB.

спортивних зм:г€лнь.
2.2 Щорiчна грошова винагорода надаеться за фактично вiдпрацьований час

на основнiй посадi з урalхуванням доплат, якi впливають на розмiр ставки

заробiтноi плати педагогiчного працiвника згiдно з нормативними документами
щодо порядку обчислення заробiтноi плати працiвникiв закладiв професiйноi
( професiйно-технiчноi) освiти.

2.3 Щорiчна грошова винагорода педагогiчним працiвникам не надаеться у
перlод дlr дисциплlнарних стяпIень.

2.4 Пiдставою для виплати винагороди € наказ директора rrилища.
2.5 Проекг накшу про наданЕя щорiчноi грошовоi винагороди педагогiчним

працiвникам узгоджуються з виборним органом училища.
2.6 Вiдповiдно до постанови КМ УкраiЪи вiд 8 лютого 2017 р. JФ 67 кttро

внесення змiни до пункту 4 Порядку надання щорiчнот грошовоi винагороди
педагогiчним працiвникам навчыIьних закладiв державноi та комунальноi форми
власностi за сумлiннУ працю' зразкове виконання службових обов'язкiв> щорiчна
ГрошоВаВинагороДадиректораr{илиЩанаДаетьсязаМоВиПоГод}кенНЯ:.1.
срганiзацiею вищого рiвня.

3. Порялок вирiшення суперечок

3.1 СуперечКи з питань наданнrI щорiчноi грошовоi винагороди педагогiчним
працiвникам rшлища розгJIядаються у порядку, передбаченому законодавством
Украiни про працю.
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