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роздIл I.
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Щей колективний договiр укJIадено з метою реryлювання виробничих,
трудовиХ i соцiально-економiчниХ вiдносин, посилеЕнЯ соцiа.,чьного з.lхисту
працiвникiв комунального закладу <Ужгородський музичний фаховиi.i
коледж iMeHi .Щ.е.Задора> Закарпатськоi обласноi ради (далi за текстом -
Коледж) i включас зобов'язання cTopiH, якi його уклzrли, щодо створення
умов для пiдвищення ефективностi роботи Коледжу, реалiзацii на цiй
ocHoBi професiйних, трудових i соцiально-економiчних прав та iHTepeciB
працiвникiв.

1.2. Сторони Колективного договору :

l.з.

роботодавець в особi директора закладу освiти, який представляе iнтереси
власника i мае вiдповiднi повноваження;
працiвники в особi голови первинноi профспiлковоi органiзацii, як
уповIlовФкеного працiвниками на представництво ixHix iHTepeciB.
Правовою основою Колективного договору с Констиryцiя УкраiЪи, Закон
Украihи <Про Колективнi договори i угоди>, <Про соцiальний дiалог в
Удпаtнi >> , ЗакоН УкраiнИ <Про ocBiry>, Закон УкраiЪи <Про вищу ocBiTy>>,
<Про фахову передвищу ocBiTy> , Закон УкраiЪи <Про вiдпустки>, Кодекс
законiв про працю, Закон УкраiЪи <Про охорону працi>, Закон УкраiЪи
<Про профспiлки, iх права та гарантii дiяльностi>>.

1.4. Норми i положення Колективного договору е обов'язковими для виконання
роботодавцеМ та первиннОю профспiлКовою органiЗацiею Коледжу. Умови
колективного договору не можуть трактуватися як TaKi, що погiршують,
порiвняно з чинним законодавством УкраiЪи, становище працiвникiв,
iнакше вони визнаються недiйсними.

1.5. Положення колективного договору поширюються на Bcix працiвникiв, якi
працюють в Коледжi за основним мiсцем роботи та за сумiсництвом,
незалежцо вiд членства в профспiлцi, а також на працiвникiв профспiлкових
органiв.

1.б. Сторони визн€lють повноваження одна одноi i зобов'язуються дотримуватися
принципiв соцiального партнерства: паритетностi .rредiru"rr"ц""а,
рiвноправностi cTopiH, взасмноi вiдповiдальностi, конструктивностi й
apryMeHToBaHocTi при проведеннi переговорiв (консультацiй) щодо
укладення колективного договору, BHeceHHrI змiн i доповнень до нього,
вирiшення Bcix питань, що € предметом колективного договору.

1.7. Сторони визн€lють цей колективний договiр нормативним uктor, 
"u 

пiдставi
якогО здiйснюватиметься реryлювання ycix соцiально-економiчних,
виробничих i трудових вiдносин.

1.8. Змiни та доповнення до цього колективного договору вносяться в
обов'язковому порядку у зв'язку зi змiнами чинного законодавства.

1.9. Пропозицii щодо внесення змiн i доповЕень до колективного договору
сторони розглядalють спiльно i приймають рiшення у двотижневий строк з
дня ix отримання iншою стороt{ою.

1.10. Жодна зi cTopiH, що укJIЕrли цей колективний договiр, не може протягом
усьогО строкУ його дii в одностороНньому порядку приймати рiшення, що



змiнюють норми, положеннJI, зобов'язання колективного договору або
припинити iх виконання.

1.1l. ,Щоговiр укJIадено на2022- 2025 роки, BiH набирае чинностi з моменry його
пiдписання i дiе до укJIадання нового договору. Пiсля закiнчення строку
чинностi договiр продовжуе дiяти до того часу, поки стороЕи не укJIадуть
новий, або не переглянуть чинний. Сторони розпочинають переговори з

укJIадаЕня нового договору за 2 мiсяцi до закiнчення строку дii
попереднього договору.

1.12. В разi реорганiзацii закладу освiти колективний договiр зберiгае чиннiсть
протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за
згодою cTopiH,

1.13. Роботодавець забезпечу€ виконаннJI колективного договору, iнформус
виборний орган первиЕноТ профспiлковоi органiзацii про хiд його виконання
та звiтуе на заг€Lпьних зборах трудового колективу про виконання
колективного договору.

1.14. Первинна профспiлкова органiзацiя забезпечу€ виконання колективного
,Щоговору, iнформуе роботодавця про хiд його виконання, звiтуе на
загаJIьних зборах працiвникiв про виконання колективного договору.

1.15. Працiвники Коледжу зобов'язуються дотримуватись трудовоi дисциплiни,
вимог посадових iнструкцiй, якiсно та свосчасно виконувати виробничi та
службовi завдання.

1,16. Заслуховувати звiти директора i голови первинноi профспiлковоi органiзацii
про виконання колективного договору на загальних зборах трудового
колективу.

1.17. Yci працюючi, а також щойно прийнятi на роботу в Коледж повиннi бути
ознайомленi з Колективним договором.

1.18. Невiд'емною частиною Колективного договору € додатки до нього (1 - 10).

роздIл п.
трудовI тА вироБниtII вцносини.

С tп opoHu d омо в uлuсь tцо :

2.1. Трудовi вiдносини мiж працiвникал,lи i роботодавцем будуються на чинному
законодавствi Украiни.

2.2. При прийняттi на робоry iз працiвником укJIадаеться трудовий договiр.
Претендент на зайнятгя вiдповiдноi посади в Коледжi зобов'язаний подати
паспорт або iнший документ, що посвiдчуе особу, трулову книжку (у разi
HMBHocTi) або вiдомостi про трудову дiяльнiсть з ре€стру застрахованих осiб
.Щержреестру загЕrльнообов'язкового державЕого соцстрЕlхуваЕня, документ
про ocBiry (спецiальнiсть, квалiфiкацiю).

2.3. Укладення трудового договору оформляеться наказом директора про
зарахування на роботу. У наказi вк€!зуеться найменування професii (посади)
вiдповiдно до Державного класифiкатора професiй Украiни.

2.4. Назва професii (посади) мае вiдповiдати штатному розпису Коледжу та
умовам оплати працi за цiею професiею, посадою.

2.5. Змiна форми, продовження або розiрвання трудових вiдносин прачiвникiв
здiйснюються в Коледжi згiдно з чинним законодавством Украiни.
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2.б. Прачiвники Коледжу м.lють право розiрвати трудовi вiдносини за власЕим

бажанням, попередивши про це роботодавця за два тижнi. За
домовленiстю двох cTopiH трудовi вiдносини можуть бути розiрванi до
закiнчення TepMiHy попередження про звiльненця. У разi, коли зaива
працiвника про звiльнення з роботи за власним бажанням зумовлена
неможливiсТю продовжуВати робоry з поважних причин, трудовий договiр
повинен бути розiрваний у строк, вказаний працiвником

2.7. Працiвники Коледжу можуть бути звiльненi у випадку змiн у cTpyKTypi
Коледжу , при скороченнi чисельностi штаry. При цьому роОоrолч"aчu
сво€часно виплачу€ компенсацii, визначенi Кзпп Украiни. Звiльнення з
iнших причин вiдбуваються згiдно з дотриманням чинного законодавства
УкраiЪи.

2,8. Розiрвання трудовихIуJлчDrlл Drлгrч\,r.rлr 5 rпlцrоlлlrи рUUUIOлаr,ця МОЖЛИВе ЛИШе За
згоди виборного органу первинноТ профспiлковоi органiзацii, KpiM випадкiв,
передбачених з.конами Украiни.

2.9. ПрипиненнrI трудового договору оформляеться наказом директора, а також
Ira вимоry працiвника вносяться записи про звiльнення до трудовоi книжки,
що зберiгаеться у працiвника. .Щень звiльнення вважаеться ocTaHHiM днем
роботи i в цей день з працiвником проводиться остаточний розрахунок.2.10. Звiльнення матерiально вiдповiд€ulьних осiб здiйснюеiься лише пiсля
передачi ними матерiальних цiнностей особi, призначенiй наказом директора
за поданням керiвника вiдповiдного структурного пiдроздiлу та згiдно з
чиЕним законодавством УкраiЪи.

2,1\.За порушеннrI трудовоi дисциплiни, невиконання або неналежне викончlння з
вини працiвника покJIадених на нього обов'язкiв до працiвникiв
застосовуються дисциплiнарнi стягнення або заходи громадського впливу.

2.12. За порушеЕня трудовоi дисциплiни до працiвника директором може бути
застосоваЕО один iЗ таких заходiв стягнення: а) догана; б) звiльнення.
.щиректор мае право замiсть накJIадаЕня дисциплiнарного стягненнrl передати
питаннrI прО порушеннЯ трудовоi дисциплiнИ на розгляд трудового
колективу.

2.1З. {о застосування дисциплiнарного стягненЕя директор врахову€ ступiнь
тяжкостi вчиненого проступку i заподiяну ним шкоду, обставини, за яких
вчинено проступок, i попередню роботу працiвника. За кожне порушення
трудовоi дисциплiни може бути застосоваIIо лише одне дисциплiнарне
стягнення.

2.14. Стягнення оголошуеться в наказi iз зазначенням мотивiв його
повiдомляеться працiвниковi пiд пiдпис у триденний TepMiH.
випадкalХ цей накаЗ доводитьсЯ до вiдома працiвникiв Коледжу.

2.15.Якщо протягом року iз дня накJIадення дисциплlнарного стягнення
працiвника не було пiддано HoBoNIy стягненню, BiHr!Р4цrr'Еи,l\а t1ý' UYJrU lllллан() нОtsONrУ сТяГненню, то BtH вВажаеТься такиМ, Що
не мав дисциплiнарного стягнення. Якщо працiвник не допустив нового
порушення трудовоТ дисциплiни i проявив себе як сумлiнний працiвник,
стягЕення може бути знято до закiнчення TepMiHy лiТ.

2.16. Протягом строку дii дисциплiнарного стягнення зЕlходи щодо заохочення до
працiвника не застосовуються.

вiдносин iнiцiативи роботодавця можливе

застосування 1

У необхiдних



2.|7. В Коледжi для викJIадацького
тиждень, а для адмiнiстративно
робочий тиждень.
Для навчмьно-допомiжного, навчально-виробничого та
адмiнiстративЕо-господарського персоналу встановлюеться 5-денний
40-годинний робочий тиждень.
Робочий час педагогiчних та науково-педагогiчних працiвникiв
визначаетьсЯ обсягом ixHboi навчальноi, методичноi, iнновацiйноi,
органiзацiйноi роботи та iншоi педагогiчноi дiяльностi, передбаченоi
трудовим договором. Робочий час педагогiчних та науково-педагогiчних
працiвникiв становить не бiльше 36 годин на тиждень (скорочена тривалiсть

робочого часу).
навчальне цавантаження Еа одну ставку викJIадацького скJIаду становить
720 годин на навчальний piK.

2.18. Роботодавець у викпючних випадках в iHTepecax колективу й створення
кращих умов для вiдпочинку може переIIосити день вiдпочинку на iнший
день, щоб об'еднати з найближчим святковим днем.

2.19. Запобiгатимуть виникценню колективних трудових спорiв (конфлiктiв), а в
разi ix виt{икненнrl - прtгнутиМуть до розв'язання ,r-"*ой взаемних
консультацiЙ, переговорiв вiдповiдно до Закону Украiни <Про порядок
вирiшення колективЕих трудових спорiв (конфлiктiв)>.

2,20. Що початку роботи працiвника за укJIаденим riрудовим договором роз'яснити
його права, обов'язки, iнформувати про умови працi, права на пiльги й
компенсацii за роботу в особливих умовах вiдповi!но до чинItого
законодавства i даного колективного договору.

2.2l.ознайомити працiвника iз правилами внутрiшнього розпорядку та
колективним договором.

2.22. При укладеннi трудового договору громадянин, якийL.Zz. lLри укJIаденнl трудового договору громадянин, який вперше приймаеться на
робоry, мае право подати вимоry про оформленrrя трудовоi *rr*nr.

2,23. ПрИ укладеннi трудового договору для працiвника Ее перевищувати
тривалiсть випробувального TepMiHy строком
перевiрки вiдповiдностi працiвника роботi, яка

5
складу- встацовити 6- денний робочий
- господарського персоналу 5- денний

до трьох мlсяцlв з метою
йому доручаеться. В окремих

випадках, за погодженням з первинною профспiлковою органiзацiею до
шести мiсяцiв. Строк випробування при прийнятгi на роботу робiтникiв не
може перевИщуватИ одногО мiсяця. Умова про випробУвання повинна бути
застережена в наказi про прийняття на роботу (КЗпП Украiни, ст.27).

2.24. ,Щопускати заIryчеЕIIя до педагогiчноi роботи працiвникiв cTopoHHix закладiв
освiти, установ чи органiзацiй лише за умови необхiдностi забезпечення
освiтнього процесу.

2.25. Залучжи до педагогiчноi роботи працiвникiв iнших закладiв освiти, установ
чи органiзацiй за сумiсництвом на умовах строкового трудового договору.

2.26. Запровадити рiчний пiдсумований облiк робочого часу для працiЙикiв,
умови роботи яких неможливi з додержанням щоденноi або щотижневоi
тривалостi робочого часу (сторожiв, робiтникiв, зайrтятих експлуатацiсю та



обслуговуванням котелень тощо). Пiдсумований
кожного працiвника здiйснюеться за табелем

облiк робочого часу
виходу на роботу та

затвердженим графiком роботи за облiковий перiод.
Режим роботи сторожiв за iх заявами може встановлюватися з цiлодобовим
черryваIrням з перервою на обiд (одна доба черryвання i три доби
вiдпочинку). Тривалiсть робочого часу впродовж облiкового перiоду не
повинна перевищувати нормальноi кiлькостi робочих годин вiдповiдно до ст.
50, ст. 5l КЗпП Украiни.

2.27. У разi скорочення чисельностi працюючих здiйснювати звiльнення
працiвникiв за попереднiм погодженням iз виборним органом профспiлковоТ
органiзацii згiдно чинного законодавства та даного Колективного договору .

2.28. Протягом 2-х днiв iз часу одержання Itових нормативних документiв
стосовно трудових вiдносин та органiзацii працi довести дану iнформацiю до
вiдома виборного органу первинноi профспiлковоi органiзацii .

2.29. Сприяти пiдвищенню квалiфiкацii та професiйноi майстерностi викладачiв та
працiвникiв за i1 спецiальнiстю.

2.З0. Свосчасно проводити Bci змiни тарифноi ставки, що пов'язанi зi
збiльшенням стажу роботи за фахом, здобуттям бiльш вищого рiвня освiти,
наслiдками атестацii, присвоенням почесного звання, наукового ступеня.

2.З|. Включати представника виборного органу первинноi профспiлковоi
органiзацii до скJIаду тарифiкацiйноi та атестацiйноi KoMicii,

2.32. Графiк щорiчних оплачуваних вiдпусток адмiнперсоналу затверджувати за
погодженням iз виборним органом первинноi профспiлковоi органiзацii не
пiзнiше 5 сiчня кожного року i доводити до вiдома працiвникiв.

2.3З. Зменшувати рiчне навчшIьне навантаження викладача в його
iндивiдуальному планi у випадках хвороби працiвника та незалежних вiд
нього причин.

2.34. Керуючись Законом УкраiЪи <Про вiдпустки)) встановити для працiвникiв iз
ненормованим робочим днем додаткову вiдпустку тривалiстю до 7
кЕrлендарних днiв згiдно до перелiку посад ( додаток ЛЪ 3). Працiвникам, якi
працюють на умовах неповного робочого дня або сумiсництва, додатковi днi
вiдпустки за ненормований робочий день не надаються.

2.35. Надавати щорiчну основну вiдпустку та додаткову вiдпустку тривалiстю
згiдно до перелiку посад ( додаток J',lb 4).

2.36. Повiдомляти працiвника про дату початку вiдпустки не пiзнiше нiж за 2
тижнi до встановленого графiком TepMiHy /ст.10 Закону Украiни <Про

2.з7.
вlдпустки>.
У випадку подiлу вiдпустки на частини за бажанням працiвника основну

безперервну частину вiдпустки надавати у розмiрi не менше 14 календарних
днiв.
Перенесення щорiчноi основноТ вiдпустки, подiл 'ii на частини та
вiдкликання з вiдпустки провадиться вiдповiдно до умов, передбачених
статтями 11 та 12 Закону Украiни "Про вiдпустки". Педагогiчним
працiвникам невикористана частина щорiчноi ocHoBHoi вiдпустки, за умови
ii подiлу, повинна бути надана, як правило, в перiод лiтнiх канiкул. /п.4
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вlд 14.04.|997р. j\ЬЗ46 <Про
затвердження Порядку надання щорiчноi ocHoBHoi вiдпустки триваJIiстю до
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56 календарних днiв керiвним працiвникам закладiв та установ освiти,
навчtLпьних (педагогiчних) частин (пiдроздiлiв) iнших установ i закладiв,
педагогiчним, науково-педагогiчним працiвникам та науковим працiвникам>.

2.38. Надавати вiдпустку (або ii частину) керiвним та педагогiчним працiвникам
протягом навчЕLпьного року у зв'язку з необхiднiстю санаторно-курортного
лiкування /постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 14.04.1997p. Nч346/.

2.39. Одному з батькiв, який мае двох або бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB, або
дитину з iнвалiднiстю, або якi усиновили дитину, MaTepi (батьку) особи з
iнвалiднiстю з дитинства пiдгрупи А I групи, одинокiй MaTepi, батьку ди,lини
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, надаеться щорiчЕо додаткова оплачував
вiдпустка тривЕIлiстю 10 календарних днiв без урахування святкових i
неробочих днiв (стаття 73 КЗпП УкраiЪи).
За наявностi декiлькох пiдстав для надання цiеi вiдпустки ii'загальна
тривалiсть не може перевищувати l7 календарних днiв.
Зазначена у частинi першiй цiеi cTaTTi вiдпустка надаеться понад щорiчнi
вiдпустки, передбаченi статтями 75 i 76 КЗпП УкраiЪи , а також понад
щорiчнi вiдпустки, встановленi iншими законами та нормативно-правовими

актами, i переноситься на iнший перiод або продовжу€ться у порядку,
визначеному статтею 80 КЗпП УкраiЪи.
Для пiдтвердження права на додаткову оплачувану вiдпустку працiвником
подаються документи, якi пiдтвердж},ють зазначенi обставини.

2.40. Учасникам бойових дiй, постраждЕuIим rrасникам Революцii Гiдностi,
особам з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни, статус яких визначений Законом
Украiни "Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii iх соцiального захисту",
особам, реабiлiтованим вiдповiдно до Закону УкраiЪи "Про реабiлiтацiю
жертв репресiй комунiстичного тоталiтарного режиму 1917-1991 poKiB", iз
числа тих, яких було пiддано репресiям у формi (формах) позбавлення волi
(ув'язнення) або обмеження волi чи примусового безпiдставного помiщення
здоровоi людини до психiатричного закладу за рiшенням позасудового або
iншого репресивного органу, надаеться додаткова вiдпустка iз збереженням
заробiтноi плати триваJIiстю 14 календарних днiв на piK.

2.41. Учасникам лiквiдацii aBapii на ЧАЕС, статус яких визначеЕо Законом
УкраiЪи <Про стаryс i соцiальний захист громадян, якi постраждали
внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи>, вiднесеним до | та 2 категорiй,
гарантуеться використання черговоi вiдпустки у зручний для них час, а
також отримання додатковоi вiдпустки iз збереженням заробiтноi плати
строком 14 робочих днiв на piK.

2.42. Заборонясться ненадання щорiчних вiдпусток повноi тривалостi протягом
двох poKiB пiдряд, а такох( ненаданнrI ix протягом робочого року особам
BiKoM до 18 poKiB i працiвникам, якi мають право на щорiчнi додатковi
вiдпустки за робоry зi шкiдливими умовами чи з особливим характером
працi.

2.4З. За бажанням працiвникiв частина щорiчноi вiдпустки може бути замiнена
грошовою компенсацiсю. При цьому тривалiсть наданоi працiвниковi
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щорiчноi й додатковоi вiдпусток не повинна бути менше 24 календарних
днiв.

2.44. Надавати вiдпустки без збереження заробiтноi плати в обов'язковому
порядку, згiдно статгi 25 Закону Украiни <Про вiдпустки>.

2.45. Надавати вiдпустки без збереження заробiтноi за згодою cTopiH, згiдно cTaTTi
26 Закону УкраiЪи <Про вiдпустки>.

2.46. Вiдкликання працiвника з щорiчноi вiдпустки здiйснювати лише за його
згодою у випадках, передбачених законодавством / ст.12 Закону Украiни
<Про вiдпустки>/.

2.47. !отримyватись ч. 3 ст. 17 Закону Украiни <<Про основи соцiальноТ
захищеностi осiб з iнвалiднiстю в YKpaiHi> .

2.48. Узгоджувати з первинною профспiлковою органiзацiею будь-якi змiни
тривалостi робочого часу, режиму працi, запровадження нових режимiв
роботи в Коледжi, в окремих пiдроздiлах.

2.49. Забезпечити дотримання працiвниками трудовоi дисциплiни, правил
внутрiшнього розпорядку. Сприяти створенню в колективi здорового
мораJIьно-психологiчного мiкроклiмату.

2.50, Не допускати звiльнення працiвникiв при змiнi власника, зокрема при
cTBopeHHi територiальних громад.

2.51.Не допускати припинення шляхом реорганiзачii (злиття, приеднання, подiлу,
перетворення) або лiквiдацii Коледжу та у зв'язку з цим звiльнення
педагогiчних працiвникiв чи скорочення штатiв посеред навчального року.

Зобов'язання вuборноzо opzaHy первu н н oi' п рофспiлковоi' орzанiзацi|' :

2.52.Контролюе дотримання трудового законодавства, норми працi, режим
роботи. системи оплати працi, доплати.

2.53. Здiйсню€ контроль за:
- правильнiстю встановлення посадових окладiв i тарифних ставок працiвникiв;
- дотиманням графiку надання вiдпусток.
2.54. Сприяс дотриманню трудовоi дисциплiни та правил внутрiшнього

розпорядку.
2.55. Бере участь в атестацii працiвникiв Коледжу.
2,56. Бере участь у KoMicii iз трудових спорiв.
2.57.Працiвникам бухга.,rтерii, якi безпосередньо здiйснюють роботу по

перерахунку профспiлкових BHecKiB, виборний орган первинноi
профспiлковоi органiзацii може надавати винагоролу. Розмiр винагороди
визначаеться виборним органом первинноi профспiлковоi органiзацii.

працiвнuкu зобов'язуеmься :

2.58. .Щотримуватися правил внутрiшнього розпорядку, Статуту Коледжу,
сумлiнно i вчасно виконувати доручену роботу, суворо дотримуватись
труловоi i виробничоi дисциплiни.

2.59. Забезпечувати високу ефективнiсть педагогiчноi дiяльностi, створювати
умови для засвоення студентами навчаJIьних програм.
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2.б0. Постiйно пiдвищувати професiйний piBeHb, педагогiчну майстернiсть,
piBeHb виконавчоi дисциплiни, загальну культуру.

2.6l. ,ЩотриМуватисЬ норм педагогiчноi етики, моралi, поважати гiднiсть
студентiв, формувати вiдносини мiж студентами та викладачами на засадах

партнерства, толерантностi, взаемноi поваги, прищеплювати студентам

любов до УкраlЪи, виховувати в дусi патрiотизму i поваги до Констиryцii
УкраiЪи, пiдтримувати авторитет i престиж Коледжу, не допускати дiй, що
завдають шкоди його iмiджу;

2.62. Бережливо ставитись до майЕа Коледжу, утримувати свое робоче мiсце,

устаткуваннЯ та приладИ в порядку, чистотi i справному cTaHi; дотримуватися
чистоти й порядку у примiщеннях Коледжу та на його територii; економно й

рацiонaшьно використовувати матерiали, електроенергiю та iншi матерiальнi

ресурси, додержуватись встановленого порядку зберiгання матерiальних

цiнностей i документiв; компенсувати матерiальну шкоду, якщо вона

здiйснена з виItи працiвника (у розмiрах та порядку, передбачених чинним
законодавством);

2.б3. .Щодержуватися правил охорони працi, пожежноi безпеки, виробничоi
caHiTapii, гiгiсни працi, корисryватися необхiдними засобами iндивiдуального
захисту; дбати про особисту безпеку i здоров'я, а також про безпеку i
здоров'Я iнших людей; Ее допускати палiння в примiщеннях та на територii
Коледжу.

2.64. За умови виконання роботодавцем зобов'язань за цим .Щоговором

утримуватися вiд страйкiв та iнших акцiй, пов'язаЕих з невиконанням cBoii
обов'язкiв, вирiшуватИ спiрнi питаНнJI шляхом колективних переговорiв,

консультацiй i соцiального дiалоry.
2.65. ,Щотримуватися встановленого режиму роботи й дисциплiни працi,

продуктивно використовувати робочий час, вживати заходiв щодо усунення
причин, якi перешкоджають нормальному виконанню роботи або

ускJIадЕюють i'i' процес.
2.бб. Своечасно сповiщати керiвникiв структурних пiдроздiлiв Коледжу про

перiол тимчасовоi непрацездатностi та iншi причини невиходу на роботу,
2.67. УтримУватисЯ вiд дiй, що заважаюТь iншим працiвникам виконувати трудовi

обов'язки.

роздIл III.
ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ ТА СОЦIАЛЬНИХ IHTEPECIB

ПРАЦIВНИКIВ.
Зобов'жання робоmоdавця :

з.1. Представляе Статут Коледжу або доповнення до нього на розгляд загальних

зборiв трулового колективу,
З.2. Забезпечуе дiяльнiсть KoMicii iз трудових спорiв, яка обрана на зборах,

3.3. Здiйснюе прийом на роботу нових працiвникiв лише у випадках забезпечення

повноi продуктивностi зайнятостi працюючих i якщо не прогнозуеться fx
вивiльнення на пiдставi п,lст.40 КЗпП УкраiЪи.
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3.4. Запроваджувати новий режим роботи в Коледжi або для окремих
пiдроздiлiв, працiвникiв лише пiсля погодження цих питань iз виборним
органом первинноi профспiлковоi органiзацii.

3.5. У разi необхiдностi працiвники Коледжу можуть зЕIлучатися до черryвання до
початку або пiсля закiнчення робочого дня' у вихiднi або святковi (неробочi)

не входять до кола
Черryвання може

застосовуватися у виняткових випадках i лише за згодою Профспiлкового
KoMiTery. Не допускаеться залучення працiвника до черryвань частiше одного

разу на мiсяць. Черговi не повиннi виконувати обов'язки щодо перевiрки
перепусток на входi й виходi з Коледжу, прийому пошти, прибирання
примiщень, а також обов'язки сторожiв тощо. .Що черryвань не з€rлучаються
особи, якi не можуть бути залученi до надурочних робiт (ст. б3 КЗпП
УкраiЪи).

3.б. Про звiльнення персон€rльно попереджувати працiвникiв за 2 мiсяцi.
3.7. При змiнi форми власностi чи реформуваннi закладу освiти не допускаеться

звiльнення працiвникiв Коледжу протягом навчального року.
3.8. Надавати можливiсть працювати на умовах неповного робочого часу з

оплатою працi пропорцiйно вiдпрацьованому часу (за фактично виконану
роботу) без будь-яких обмежень трудових прав працiвника, iз збереженням

гарантlи, пlльг, компенсацlи,

З.9. Зберегти заробiтну плату при дистанцiйнiй формi пiдвищення ква-,riфiкацii
викладачiв, зокрема без вiдриву вiд
оголошеного карантину i здiйснення
режимi, оплатити працю викладачiв
навч€Lпьного навантаження.

днi для оперативного вирiшення невiдкладних питань, якi
обов'язкiв працiвника за трудовим договором.

повноi тривалостi вiдпустки та Bcix
установлених цим Колективним договором.

освlтнього процесу,
освiтнього процесу у

та, на перlод
дистанцlиному

за фактично виконаний ними обсяг

З. 10. Контролю€ дотримання роботодавцем трудового законодавства.
3.11. Надае MaTepiaJIbHy допомоry членам

профспiлковоi органiзацii зi cBoix коштiв.
виборного органу первинноi

3.12. Органiзову€ культурно-масову та оздоровчу робоry в колективi за рахунок
власних коштlв.

3.13. Забезпечуе органiзацiю роз'яснювальноi роботи в первиннiй профспiлковiй
органiзацii Коледжу щодо трудових прав,
прачiвникiв галузi, сочiального страхування.
профспiлковоi органiзацii вiдповiдну безкоштовну правову допомоry,

роздш Iv.
СОЦIАЛЬНО-ТРУДОВI ПIЛЬГИ, ГАРАНТII, КОМПЕНСАЦII.

пенсiйного забезпечення
надавати членам первинноТ

Зобов'язання робоmоdавь|я :

4.1. У разi захворювання педагогiчного працiвника, яке тимчасово унеможливлю€
виконання ним посадових обов'язкiв i обмежуе можливiсть перебування у
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колективi осiб, якi навчаються, або тимчасового переведення за цих чи
iнших обставин на iншу роботу чи проходження вiйськовоi служби за
призовом пiд час мобiлiзацii за таким працiвником зберiгаеться попереднiй
середнiй заробiток. У разi хвороби або ка.,riцтва попереднiй середнiй
заробiток виплачуеться до вiдновлення працездатностi або встановлення
iнвалiдностi.

4.2. Сприяти працiвникам у призначеннi iм пенсiй за вислуry poкiB та за BiKoM.
4.З. Сприяти за особливi трудовi заслуги педагогiчних працiвникiв до

присудження державних премiй Украiни, вiдзначенi знаками, грамотами,
iншими видами морального та матерiального заохочення.

контроль за дотриманням
втратили працездатнiсть.

4.5. Контролювати своечаснiсть

лiкарняного режиму особами, якi тимчасово

наданЕя Стороною власника у пенсiйнi органи

4.4. Представляти iнтереси працiвникiв у KoMicii iз соцiального страхування.
Разом зi Стороною роботодавця здiйснювати перiодичний вибiрковий

достовiрних вiдомостей про заробiтну плату i cTpaxoBi внески працiвникiв.
4.6. Органiзовувати проведення <Щнiв здоров'я>>, виiЪди на природу та iншi

зах9ди.
4.7. Органiзовувати вечори вiдпочинку, присвяченi,Щню музики,.Щню працiвника

освiти, Мiжнародному жiночому.Щню, Новому року тощо.
4.8. Сприяти проведенню екскурсiйно-туристичних заходiв щодо вiдпочинку

працlвникlв коледжу

роздIл ч.
ОПЛАТА ПРАЦI.

5.1. Забезпечити в ycTaнoBi гласнiсть умов оплати працi, порядку виплати доплат,
надбавок, винагород, iнших заохочувirльних чи компенсацiйних виплат,
положень про премiювання.

5.2. Установити, що заробiтна плата працiвникам виплачуеться два рази на мiсяць

у TaKi термiни: 15-го числа, остаточний розрахунок ЗO-го числа кожного
мiсяця, а у випадку, якщо день виплати збiгаеться з вихiдним днем виплати
здiйснювати напередоднi (за умови HMBHocTi коштiв). Виплачувати суми
вlдпускних не пlзнlше нlж за три днl до початку вlдпустки за умови HбIBHoсT1
коштiв.

5.3. Затвердити попередньо погоджене iз
профспiлковоi органiзацii положення про

виборним органом первинноi
премiювання (додаток Ns 1),

положення про надання щорiчноi грошовоi винагороди педагогiчним
працiвникам за сумлiнну працю, зрzвкове виконання службових обов'язкiв
(додаток }l! 5). Спiльно iз виборним органом первинноi профспiлковоi
органiзацii:
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- розподiляти фонд матерiального заохочення;
- здiйснювати премiювання працiвникiв Коледжу;
- виплачувати винагороди за результати роботи та надбавки за вислугу poKiB

згiдно з порядком, встановленим у цьому колективному логоворi.
5.4. При кожнiй виплатi заробiтноi плати повiдомляти за бажанням працiвникiв

про загаJIьну суму зарплати з розшифровкою за видами виплат, розмiри й
пlдстави утримань, суму зарплати, що нiLпежить до виплати.

5.5. Здiйснювати оплату працi у випадках, коли заняття не проводяться з
незiulежЕих вiд працiвника причин (несприятливi метеорологiчнi умови,
епiдемii тощо), iз розрахунку заробiтноi плати, встановленоi при тарифiкацii,
за умови виконання працiвниками iншоi органiзацiйно-педагогiчноi роботи
вiдповiдно до ix функцiон€ulьних обов'язкiв.

5.6. За години викладацькоi роботи (iндивiдуальнi заняття), не виконанi у зв'язку
з неявкою студентlв lta заняття, оплата працl проводиться в розмlр1 не менше
двох третин iх тарифних ставок.

5.7. Проводити iндексацiю заробiтноi плати у порядку, встановленому чинним
законодавством Украiни.

5.8. Проводити виплату надбавок та встановити доплату до тарифних ставок
(посадових окладiв) працiвникам /додаток Ns2/.

5.9. При наданнi щорiчноi вiдпустки педагогiчним працiвникам проводити
виплату допомоги на оздоровлення у розмiрi мiсячного посадового окJIаду
(ставки заробiтноi плати) при наданнi щорiчноi вiдпустки вiдповiдно ст. 57
Закону Украiни <Про ocBiTy>. При наданнi щорiчноi вiдпустки педагогiчним
працiвникам, яким присвоено педагогiчне звання <<Викладач-методист)
проводити виплату допомоги на оздоровлення у розмiрi мiсячного
посадового окJIаду (ставки заробiтноi плати) з урахуванням пiдвищень. При
наданнi щорiчноi вiдпустки iншим працiвникам проводити виплату допомоги
на оздоровлення в розмiрi мiсячного посадового окладу (ставки заробiтноi
плати).

5.10. Надавати працiвникам бiблiотеки допомоry на оздоровлення при наданнi
щорiчноi вiдпустки у розмiрi посадового окладу (ставка заробiтноi плати) та
матерiальну допомоry для вирiшення соцiапьно-побутових питань за

рiшенням директора у розмiрi до одного посадового окJIаду (ставка
заробiтноi плати) на piK.

пра
5. l3. о

5.11. Представляти i захищати iнтереси працiвникiв Коледжу у сферi оплати
працi.

5.12. Здiйснюватиiйснювати контроль за дотрим€tнням в Коледжi законодавства про оплату
цi.
перативЕо розглядати Bci звернення членiв виборного органу первинноi

профспiлковоi органiзацii з питань оплати працi, у встановленому порядку
вирlшувати Bcl питання.

5.14. Сприяти в наданнi працiвникам установи необхiдноi консультативноi
допомоги щодо питань оплати працi.



lз
роздIл vI.

ОХОРОНА ПРАЦI.

6.1. Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та працiвниками
вимог Закону Украiни <Про охорону працi>, нормативних aKTiB про
охорону працi.

6.2. Органiзувати своечасне виконання комплексних заходiв щодо досягнення
встановлених нормативiв безпеки, гiгiени працi та виробничого середовища,
пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi, запобiгання випадкам
виробничого травматизму, професiйного захворювання , аварiям i пожежам
( додаток J,,lb 6).

б.3. Витрачати на профiлактичнi заходи з охорони працi, щодо полiпшення стану
безпеки, гiгiени працi та виробничого середовища, якi направленi на
запобiгання нещасних випадкiв i професiйних захворювань не менш 0,2 0/о

вiд фонду оплати працi (ч.4 ст. 19 Закону УкраiЪи <Про охорону працi>)
/ при наявностi коштiв/.

6.4. Безплатно забезпечувати працiвникiв, якi працюють на роботах зi
шкiдливими та небезпечними умовами працi, а також на роботах,
пов'язаних iз забрудненням або здiйснюваних у несприятливих
температурних умовах, спецодягом, спецвзуттям та iншими засобами
lндивlдуаJIьного захисту за встановленими нормами ( лолаток ЛЪ 7).

6.5.

6.6.

Працiвникам, якi працюють на роботах, пов'язаних iз забрудненням,
видавати безплатно за встановленими нормами мило (додаток Nэ 8).
Проводити необхiдний ремонт i реконструкцiю примiщень по Mipi
необхiдностi у вiдповiдностi з нормами охорони працi, технiки безпеки й
здоров'я людей.
Виконувати заходи щодо пiдготовки Коледжу ло роботи в новому
навч€rльному роцi та до роботи в осiнньо-зимовий перiод.
Органiзовувати проведення попереднього /при прийняттi на роботУ та
перiодичних медичних оглядiв працiвникiв /1 раз у pirc/.
Не допускати до роботи працiвникiв, якi без поважних причин ухиляються
вiд проходження обов'язкових медичних оглядiв та iнструктажiв з
охорони працi, пожежноi безпеки та цивiльного захисту.

б.10. Забезпечити дотримання працiвниками трудовоТ дисциплiни та правил
внутрiшнього розпорядку.

6.11. Проходити у встановленому порядку iнструктажi (навчання) з охорони
працi, пожежноi безпеки та цивiльного захисту.

6.12. Здiйснювати коЕтроль за дотримання законодавства про охорону працi,
створенням безпечних i нешкiдливих умов працi, належних виробничих та
санiтарно-побутових умов, забезпеченням працiвникiв спецодягом,
спецвзуттям, iншими засобами iндивiдуального та колективного захисту.

6.13. Брати участь у розробцi комплексних заходiв, щодо полiпшення умов працi
в Коледжi.

6.7,

6.8.

6.9.
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6.14. Розглядати на засiданнях виборного органу первинЕоi профспiлковоi

органiзацii (раз на пiврiччя ) стан охорони прачi в Коледжi.
6.15. Здiйснювати коЕтроль за проведенням медичних огrrядiв працюючих.

Представляти iнтереси працiвникiв у KoMicii iз соцiального стахування.
6.16. Здiйснювати аналiз даних щодо втрат через тимчасову rrепрацездатнiсть,

розробити змоди щодо змiцнення здоров'я працiвникiв.
б.l7. Здiйснювати коЕтроль за дотриманням працiвник€lми нормативних aKTiB з

охорони працi.

П раui внuкu з о б о в'яз.vеmься :

6.18. ,Щотримуватись норм та умов охорони працi, визначених законодавчими та
iвшими нормативними актами Украiни, а такох( правил€tми та iнструкцiями з
охорони працi та пожежноi безпеки.

6.19. Проходити навчання та перевiрку знань з охорони працi, пожежноi безпеки
та цивiльного зaжисту.

б.20. Повiдомляти про небезпеку безпосередньо керiвника або iHrrry посадову
особу.

б.21. Проходити обов'язковi попереднi (при прийняттi на робоry) i перiодичнi
(пiд час трудовоi дiяльностi) медичцi обстеження.

6.22. Знжu i виконувати вимоги посадових iнструкцiй, iнструкцiй з охорони
працi, пожежноi безпеки, електробезпеки, правила безпечноi експлуатацii
машиЕ, устаткуваIIня та iнших засобiв виробництва, дiй у надзвичайних
сиryацiях.

6.23. ,Щодержуватися зобов'язань щодо охорони працi, передбаченшх Правилами
внутрiшнього розпорядку.

б.24. Проходити у встановленому порядку iHcTpyKTaжi (навчання) з охорони
працi, з питань цивiльпого зЕlхисту, пожежноТ безпеки та дiй у надзвичайних
сиryацiях.

6.25. Щбжп про особисту безпеку та здоров'я, а також про безпеку i здоров'я
оточуючих людей в процесi виконаннrI будь-яких робiт чи пiд час
перебування на територii закJIаду освiти.

роздIл чII.
ГАРАНТIi ДIЯJIЬIIОСТI ВИБОРНОГО ОРГАIIУ ПЕРВИННОi

ПРОФСПIЛКОВОi ОРГАНIЗАЦIi

зобов'язання робоrпоdавllя :

7.1. Безоплатно надавати виборному органу первинноi профспiлковоi органiзацii
обладнане примiщення, засоби зв'язку для забезпечення його дiяльностi,
проведенЕя зборiв, засiдань l ст.249 КЗпП Украiни/.

7.2. Бухгалтерii Коледжу проводити утримаIIня профспiлкових вцескiв у
розмiрi 1 % з ycix видiв заробiтноi плати, надбавок, доплат i премiй в
безготiвковiй формi за письмовими зЕuIвами працiвникiв, якi е членами
первинноТ профспiлковоi органiзацii.



157.з. Бlхгалтерii провадити перерахування профспiлкових BHecKiB на рахуЕокПрофспiлкоВого KoMiTery первинноi профсгriлковоi органiзацii Коледжу устрок Ее пiзнiше 3-х банкiвських днiв пiсля виплати заробiтноi плати
працiвникам,

7.4. Забезпечити звiльнення вiд ocHoBHoi роботи членiв виборного органу
первинноi профспiлковоi органiзацii для участi у статутних заходах на
рlзних рlвнях, а такоЖ на час короткострокового навчаЕня iз збереженням
заробiтноi плати. Не створювати перешкод виконанню профспiлковоi
роботи зi збереженням за цей час заробiтноi плати.

7.5. РозглядатИ в оперативНому порядку пропозицiТ, поданнrI i претензii
виборного органу первинноi профспiлковоi органiзацii, пов'язанi iз
скаргами й заявами членiв трудового колективу.

7.6. Не застосовувати 
. 
до 

_ 
працiвникiв, обраних до складу виборного органупервинноi профспiлковоi органiзацii, дисциплiпарних .r".rr"ru без

погодження iз виборним оргаЕом первинноi профспiлкЪвоi органiзацii.7.7. Не допускатИ звiльнення з роботи за iнiцiативою роботодавЙ працiвникiв,
якi обранi до скJIаду виборного органу первинноi профспiлковоiЪрганiзацii'
i не звiльнених вiд виробничоi роботи, беi згоди 

"iдпо"iд"о.о 
профЪргану.7,8, Включати працiвникiв виборного органу первинноi .rроф"пiп*оuоТ

органiзацii до скJIаду адмiнiстративноi ради Коледжу, KoMicii з атестацii та
iH.

7,9. Надавати виборному органу первинноi профспiлковоi органiзацii всю
необхiдну iнформацiю з питань, що с ,'редметом цього колективного
договору.

7,10. Забезпечити вiльний_ доступ до матерiалiв, докуrиентiв, а також до ycix
пiдроздiлiв i сrryжб Коледжу для здiйснено 

""бор"", 
органом первинноi

профспiлковоi органiзацii ЕадаЕих профспiлкам црав контролю за
дотриманЕям чинного законодавства, станом охорони працi, виконанrrям
колективного договору.

7.11. Здiйснювати контроль за виконаннrIм Колективного договору, дотриманням
працiвникамипрацlвниками правил внутрiшнього розпорядку, посадових iнструкцiй

7 .l2. Сприяти змiцненню виробничоi та трудовоi дисциплiни.

7 .Iз.
_ 
Сприяти органiзацii освiтнього процесу, результативностi працi,

пiдвищувати якiсть викладання, виконавську та пЪда.огiчну майстернiсть,
розвиватИ творчу iнiцiативу, якiсно виконувати навчальнi плани .ч rрфчr",
рiшення педагогiчноi Ради , накази та розпорядження адмiнiстрацii.

Забезпечити правильну експлуатацiю, збереження та рацiональневикористання музичцих iHcTpyMeHTiB, обладнання, технiки та матерiальних
pecypciB, економiЮ енергетичниХ pecypciB з метою створення умов длястабiльностi та ефеюивноi дiяльностi трудового колективу.

7.14.
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РОЗДIЛ ЧПL
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕК,ГИВНОГО ДОГОВОРУ.

8.1. Перiодично проводити зустрiчi роботодавчя та виборного органу
первинноi профспiлковоi органiзацii , на яких iпформуватлr сторони Ilpo
хlд виконання колективного договору.

8.2. Спiльно аналiзувати хiд виконання колективного договору, заслуховувати
iнформацii, звiти директора та голови виборного органу rtервиIrноi
профспiлковоi органiзацii про реалiзачiю взятих зобов'язань на зага]тьнttх_
зборах.

розлIлж.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНIIЯ ЗМIН I ДОПОВНЕНЬ ДО КОЛЕКТЛlВНОГО

договору
9.1. Змiни й доповнення до цього Колективного договору вносяться в разi потреби

тiльки за згодою CTopiH i в обов'язковому порядку у зв'язку зi змtнамлt
чинного законодавства, Генеральноi, ГалузевоТ й Регiоrrальноi угод з питань,
якi с предметом Колективного договору.

9.2. Пропозицii кожноi зi CTopiH щодо вIIесенltя змiн i доповнень ло цього
Колективного договору розглядаються спiльно на KoMicii по склаланню
Колективного договору, вiдповiднi рiшення приймаються в 5-денний строк з
дня ix отримання iншою Стороною.

9.З. Жодна зi CTopiH протяI,оNI дii rlього Колективного договор}- не \(оже }t

односторонньому порядку ttрийматtr рiпlеtlня ltpo змiну чIIнltих положень.
зtlбов'язань вiдповiдно до .Щоговору або Ilризу-.пиняти iх вl-rксrнаttня.

роздIлх.
строк чинностI колЕктивtIого договору

10.1, t[ей Колективний договiр укладено cl poKoNI ча ,4 роки.
l0.2. I]ей Колективний договiр дiе до набраrtня чинностi нового. Стороrrи

вступають у переговори з метою укладеннJI нового Колективного договору II.]

пiзнiше нiж за 2 мiсяцi до закiнчеЕня (lтроку ilii чинного логовору.
l0.3. Щоговiр зберiгае свою чиннiсть i в разi зr,riнlл стрчtстури або ltазви Коле.'lrкч.

у раз1 рес,рганlзацll Коледiку Ко.цективний договiр зберiгае чиннlсть
протягом строку, rIa який його укладено, або може бути перег,тянутий за
згодою CTopiH.

ДОГОВlР ПIЩПИСАЛII:

ог() op[a}l,./ гtервиннсri
iзацiТ

свiтлана Стегней iя,Щрашкаба

L a'DH< 2о22р.

Вiд працiвникiв:

2022 р.



додАтки

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМIЮВАННЯ
працiвникiв комунального заtсладу

|7

,Щодаток l

<<Ужгородський музичний фаховий колед2к iMeHi Щ.€. Задора>
Закарпатськоi обласноi ради

r. зАгАльнI положЕння
1.1. Положення про премiювання розроблено вiдповiдно до дiючого законо-
давства з метою матерlального заохочення працiвникiв комунаJIьного закладу
<Ужгородський музичний фаховий коледж iЙенi Д.€. Задора> Закарпатськоi
обласноi ради за вiдповiдальнiсть, iнiцiативу, творчiсть, багаторiчну плiдну
праIЕý та високi досягненЕя у роботi.
1.2. [ане Положення визначас порядок премlювання педагогiчного складу,
навчально-допомiжного й адмiнiстративно-господарського персонzrлу за
пiдсумками роботи за навчаJlьний piK, навчальний семестр, квартал або мiсяць i
передбачае залежнiсть матерiального стимулювання й оплати працi працiвникiв
Коледжу вiд кiнцевих результатiв, якостi й ефективностi працi кожного
викJIадача, додаткову роботу зi студентами, активну r{асть у громадському життi
Коледжу.
1.3. Мотивацiею рiзновидiв премiювання може бути:
- за високi показники в роботi за навч€uIьЕий або календарний piK, семесl-р,
кварт€lл, мlсяць;
- за розробку, впровадження та опанування новiтнiми технологiями в роботi;
- за виконання особливо важливоi роботи;
- надання допомоги в органiзацii проведення ремонтних робiт у навч€шьному
корпусl;
- у зв'язку з нагородженням державними нагородами, присвоенням почесного
звання;
- присвоснням ученого ступеня;
- до .професiйних свят: <,Щень працiвника освiти>, <,Щень незалежностi УкраiЪи>,
<Мiтсrrародний жiночий день>>, <.Щень бухгалтера> тощо;
- святкових та ювiлейних дат;
- систематичне вдосконалення комплексiв методичного забезпечення навчальних
предметiв;
- вивчення, узагаJIьнення та розповсюдження передового педагогiчного досвiду;
- якiсна пiдготовка та участь у змаганнях, конкурсах, олiмпiадах, оглядах серед
коледжiв областi;
- удосконaLпення органiзацiйних форм та методичного забезпечення педагогiчноi
практики;
- створення авторських навчальних програм, ЕuIьтернативIlих пiдручникiв,
посiбникiв, методиtIних рекомендацiй, навч{uIьно-методичних розробок для
студентiв, с)ласних комплектiв методичЕого матерiалу;
- пiдготовка та )часть у ceMiHapax, нарад€rх, засiданнях методичних об'еднань
MicTa, областi, творчих групах;
- керiвництво творчими об'еднаннями студентiв в областi дослiдницькоi роботи;
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- покращення спортивно-оздоровчоi роботи серед студентiв та працiвникiв
Коледжу;
- якiсна органiзацiя поза навч.Lпьноi роботи зi студентами;
- якiсна теоретична i практична пiдготовка студентiв з вiдповiдного навчаJIьного
курсу, високi показники успiшностi та якiсть знань студентiв;
- постiйне пiдвищення професiйного рiвня, педагогiчноТ майстерностi, загальноi
культури;
- при досягненнi пенсiйного BiKy;
- загальнi високi показники в роботi;
- активну участь в громадськiй роботi колективу;
- за якiсть i своечаснiсть пiдготовки закладу освiти до навчzLпьного року,
зимового перiоду, виконання додаткових господарських робiт.
1.4, Премiювання працiвникiв здiйснюеться в межах затверджених кошторисiв та
штатних розписiв за умови вiдсутностi заборгованостi з оплати заробiтноi плати,
стипендlи, комунаJIьних послуг та енергоносllв.

2. критЕрIi првмrювАння
2,\. Головними критерiями оцiнки працi для премiювання педагогlчного
персоналу е результативнiсть у роботi:
- навчальнiй;
- навчаJIьно-методичнiй;
_ виховнlи;
- KepyBaHHrI роботою студентiв, якi стали переможцями всеукраiнських та
мiжнародних студентських олiмпiад, KoHKypciB, фестива.ltiв, конференцiй ;

- органiзачiя та проведення KoHKypciB сryдентськоi творчостi;
- органiзацiя спортивних змагань, пiдготовка студентiв до участi у спортивних
змаганнях;
- за особистий внесок та результати роботи, позитивнi наслiдки якоi
визначаються колективом тощо;
- висока якiсть результативностi виконання iндивiдуа.llьного плану роботи
викпадача;
- срллiнне виконання обов'язкiв куратора академiчних груп;
- постiйне виконання у межах коледжу lромадських обов'язкiв на добровiльних
та виборчих засадах;
- реитингова оцlнка дlяльностl цикJIових комlсlи, викJIадачlв;
- активна участь у профорiентацiйнiй роботi;
- за якiсне i своечасне викоЕаннJI завдань, дотримання посадових iнструкцiй ,

вiдсутнiсть порушень трудовоi дисциплiни.
- виконавська та трудова дисциплiна.
2.2. Головними критерiями оцiнки працi навчЕlльно-допомiжного персон€rлу е:

- високi показники в роботi;
- якiсне та оперативне виконання завдань та доручень керiвництва ;

- розроблення i запровадження заходiв, спрямованих на економiю
електропостачання, водовiдведення, матерiалiв;
- активну участь у пiдготовцi i проведеннi конференцiй, ceMiHapiB, культурно-
масових та 1нших заходlв в коледжl;
- якlсне l сво€часне виконання завдань, дотримання посадових 1нструкцlи,
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- вiдсутнiсть порушень трудовоi дисциплiни.
2.з. Головними критерiями оцiнки працi адмiнiстративно-господарського
персонаJIу:
- високi показники в роботi;
- свосчасна та якiсна пiдготовка кварт€rльногО i рiчного бухгалтерського звiту,
здачi балансiв, iнших звiтiв;
- за якiсть i своечаснiсть пiдготовки навчfuтьного закладу до навч€шьного року,
зимового перiоду, виконання додаткових господарських робiт;
- активнУ r{астЬ l проведеннЯ заходiв, направлених на економiю енергоносi'rЪ,
водопостачання;
- виконання особливо важливих завдань, термiнових робiт, доручень керiвництва
(пiдготовка документацii для звiryвання перед, обласними та мiсцевими органами
виконавчоi влади, щодо дiяльностi коледжу);
- за якiсне i своечасне викоцання завдань, дотримання посадових iнструкцiй;
- вiдсутнiсть порушень трудовоi дисциплiни.
- якlсне та оперативне виконання завдань та дорr{ень керiвництва ;
2.4. Розмiри премiй працiвникiв встановлюсться вiдповiдно до ix особистого
внеску в загальнi результати роботи в межах нЕшвних коштiв па оплату працi.
2.5. Премii максимЕtльними розмiрами не обмежуються.

3. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ I ВИПЛАТИ ПРЕМIЙ
3.1. Пiдставою для виплати премii € результати роботи працiвникiв Коледжу.
З.2. Премiювання працiвникiв здiйснюar"." 

"un*oм 
директора з узгодженням iз

виборним органом первинноТ профспiлковоi органiзацii.
3.3. Премiювання директора здiйснюеться за наказом директора департаменту
культури,нацiональностеЙ та релiгiй Закарпатськоi обласноi державноi
адмlнlстрацli.
3.4. .Що премiюванrrя рекомеIrдуються працiвники, що пока:rtulи високi i KoHKpeTHi
досягнення у працi.
3.5..щиректору надаеться право за виробничi недолiки, невиконання посадових
iнструкцiй позбавляти працiвникiв премii повнiстю чи частково.
3.6. Працiвник, що одержав стягнення (догану) цiлком позбавляеться
премiювання протягом року. Якщо протягом року з дня ЕакJIаденнrl стягнення
працiвника не буде пiддано новому дисциплiнарному стягЕенню то BiH
вважаеться таким, що не мав дисциплiнарного стягнення. Якщо працiвник не
догryстиВ нового порушенЕя трудовоТ дисциплiни i до того ж проявив себе як
срtлiнниЙ працiвник, стягяення може бути зняте достроково, що дае працiвнику
право на матерiальне стимулювання.
3.7. В мiсяцi в якому працiвника було притягнеЕо до дисциплiнарного стягненнlI
з{rходи заохочення до нього Ее застосовуеться.
3.8. Особам, якi знаходяться у вiдпустцi по догляду за дитиною та працюють за
с5rмiсництвом премiя Ее надаеться.
3.9. Премiя сплачуеться працiвникам, якi вiдпрацюв€lли в Коледжi не менше
шести мiсяцiв.
3.10. I_{ей порядок поширюеться на працiвникiв Коледжу KpiM тих,

за суплiсництвом або на умовах погодинноi оплати.
як1 працюють



З.11. Норми, що не визначенi в даному Положеннi, регулюються на пlдстав1

чинного законодавства УкраТни.

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕНIIЯ ФОНДУ ПРЕМIЮВАНIIЯ,
4.1. Фонд ,rр.rй"чrr" }творюеться у розмiрi Ее менше 2% фонду оплати працi

та eKoHoMii фондУ ОПЛаТИ ПРаЦi. 
(бачених в4.2. Премiювання працiвникiв здiйснюеться за рахунок коштlв, перед

*о*"орr"* на .rрЬriю"ання та ЕаданЕя матерiальноi допомом в обсягах не

менше2YовiдпланоВогофондУзаробiтноIплатитаекономiiфондУзаробiтноТ
плати, яка може створюватися за рахунок IIмвних вакансiй, тимчасовоi

непрацездатностi, вiдпусток без збереження заробiтноi плати тощо

Вiд роботодавця : Вiд працiвникiв:

Голова виборного органу первинноi
профспiлковоi органiзачii

Марiя,Щрашкабатлана Стегней

2022 р. р.

/\
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Додаток 2

пЕрЕлIк
надбавок та доплат до тарифних ставок (посадових окладiв)

_Ч Найменування доплат i надбавок Розмiри доплат, надбавок та пiдвищень

l_ Доплата за сумiщення професiй (посад) до 50% посадового окладу (ставки
заробiтноi плати )

:, .Iоплата за виконання обов'язкiв
тtlмчасово вiдсутнього:
- працiвника

- педагогlчногопрацlвника

до 50% посадового окладу (ставки
заробiтноi плати )
до l00% посадового окладу( ставки
заробiтноi плати ) вiдсутнього викJIадача

_: .fоплата за розширення зони
обс.rуговування або збiльшення обсягу
робiт;

до 50% посадового окладу (

заробiтноi плати )

ставки

4_ Доплата за роботу в нiчний час за
кожну годину роботи з 22-00 години
вечора до 6-00 години ранку.

20%о годинноi тарифноi ставки
( посадового окладу)

:- .]оплата за використання в роботi
:езинфiку,lочих засобiв. а ,lакож за

прибирання туалетiв

100/о посадового ( мiсячного ) окладу

: .]оплата за науковий ступiнь:
канJидата наук

157о посадового окладу ( ставки заробiтноi
плати )
307о ПОСаДОВОГО ОКЛаДУ

t. .Щоплата куратору навчальноi групи 200й посадового окладу ( ставки заробiтноi
плати )

9. .Щоплата головi цикловоi KoMicili 157о посадового окладу ( ставки заробiтноi
плати )

П). l Доплата за перевiрку письмових робiт з мови та лiтератури 20О% ставки заробiтноi
плати
з математикиl5О/о ставки заробiтноi плати
з iноземноi мови 10Оlо ставки заробiтноi
плати

lt_ iДоплата бiбл. прачiвникаN{ за вислугу

1 poKiB у вiдсоткм до посаJIового окладу
l("r**" заробiтноi плати). залежно вiл
l стажу роботи

- понад 3 роки - 10%,
- понад 10 poKiB - 20%,
- понад 20 poKiB - 30%.

.: Надбавка за виконання особливо
важливоТ роботи (на строк iT

виконання);

до 50Ой посадового окJIаду ( ставки
заробiтноi плати )

l3. |Надбавку за складнiсть, напруженiсть у
|роботi. * (див. пояснення)

до 50oZ посадового окJIаду ( ставки
заробiтноi плати )

За присво€не педагогiчне звання
,.Викладач-методист"

пiдвищення посадового окладу на 150Z

Надбавки за почеснi звання Украiни,
СРСР, союзних республiк СРСР:
- ,,Народний"

,,Заслужений"

40Оlо посадового окJIаду ( ставки заробiтноi
плати
20Оlо посадового окладу ( ставки заробifirоi
плати



16. |Налбавку за вислугу poKiB у вiдсотках
до посадового окладу (ставки
заробiтноi плати), залежно вiд стажу

понад 3 роки- 10%,
понад 10 poKiB - 20%,
понад 20 poKiB - 30%.

Надбавка з мотою пiдвищення
престижностi прачi

- граничний розмiр до 30Ой посадового
окладу (ставки заробiтноi плати) за

рiшенням керiвника
- ме не менше 5О% посадового окJIаду
(ставки заробiтноi плати) за рiшенням

l

надбавка за особливi умови працi - граничний розмiр ло 50О% посадового
окладу (ставки заробiтноi плати ) за

a \__// ,ло

1d

22

о (пояснення для п.13 таблицi):

1.1. Граничний розмiр зазначених надбавок для одного працiвника
перевищувати 50 вiдсоткiв посадового окладу.

1.2. У разi несвоечасного виконання завдzlнь, погiршення якостi роботи
трудовоi дисциплiни цi надбавки скасовуються або зменшуються.

Вiд роботодавця : Вiд працiвникiв:

ктора Голова виборного органу первинноi

свiтлана Стегней Марiя Щрашкаба

2022р. 022 р.

не повинен

й порутпення
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посад працlвникlв, яким

,Щодаток 3
пЕрЕлIк

надаеться додаткова вiдпустка за ненормований
робочий депь

.Щиректор

Заступник директора з навчаJIьно-виховноi роботи

Завiдувач вiддiлення

Завiлувач господарства

Головний бухгалтер

Провiдний бухгалтер

Секретар (адмiнiстративнийапарат)

Секретар навчальноi частини

Юрисконсульт

вiд роботодавця :

гану первинно1

свiтлана Стегней Щрашкаба

р.2022 р.

l . Ненормований робочий день - це особливий режим робочого часу, який встановлюеться для
певноi категорii працiвникiв у разi неможливостi нормування часу Тудового процесу. У разi
потреби ця категорiя працiвникiв викоЕу€ робоry понал нормальну тривмiсть робочого часу
(ця робота не ввiDкаеться надурочною). Mipa працi в цьому випадку визначаеться не тiльки
тривалiстю робочого часу, але також колом обов'язкiв i обсягом виконаних робiт
(вавантаженням). [одаткова вiдпустка до семи кмендарних днiв е компенсацiею за виконаний
бсяг робiт, ступiнь папрУженостi, складнiсть i самостiйнiсть у роботi, необхiднiсть
перiодичного виконilння службових завдань понад встановлену тривалiсть робочого часу
(Наказ MiHicTepcTBa працi та соцiальноi полiтикИ Украiни вiд 10.10.1997 р."Про затвердження
Рекомендацiй щодо порядку надання працiвникам з неЕормованим робочим днем додатковоi
вiдпустки за особливий хар:жтер працi" (зi змiнами i доповненнями Nч 18 вiд 5.02.1998 р.).

2. На працiвникiв з ненормованим робочим днем поширюеться встzlновлений режим робочого
часу. У зв'язку з цим систематичне залучення працiвникiв до рботи понад встановлену
тривалiсть робочого часу не допускаеться.

Старший iнспектор з кадрiв

з

з

7

7

7

7

7

7

7

1.

2.

3.

4.

5.

б.

7.

8.

9.

10,

В.о. ди1
9r:ý
m;

з



даток 4Що

Тривалiсть щорiчних та додаткових вiдпусток

Найменування посад
основна
вiдпустка

(днiв)

.Щодаткова
вiдпустка

(днiв)

Загальна
кiлькiсть днiв

- -,iIоl) 56 J 59

Ец-пник директора з
вчzшьно-виховноi роботи

56 , 59

iл-мч господарства 24 7 31

вiJувач вiддiлення 56 J 59

вцувач IiавчЕUIьно-

Еюдичного кабiнету
42 42

Ьаr-тичний психолог 56 56

.:,l l] Ч 56 56

-зртrtейстер 56 56

р 24 7 з1. -rзнIiи оухгалтеl
ьяi пний бrхгялте р 24 1 з1

24
lтl.tl..rтep II категорii 24

]тарший iнспектор з кадрiв 24 7 31

- ];1к 24 24

iсгретар навчальноi частини 24
,7 31

_ _ _l lcT 42 42

kтодист вiддiлення 42 42

ЕiJумч бiблiотеки 24 24
- ..,текар 24 24

,rчiнiстратор бази даних 24 24

:,1aконсульт 24 7 31

rенер з охорони працl 24 24

hgгроювач пiанiно та роялiв 24 24

hхрегар (адмiнiстративний
Фат)

24 7 31

crpe,Tap (навчально-
rrо:ичний пiдроздiл)

24 24

}пбпральник сlryжбових
Еarщень

24 24

reKTpoMoHTep з ремоIIту та
бстуговування
Еrгроустаткування

24 24

24 24

locap-caHTexHiK 24 24

ЬaонтIrик з комплексного
iстуговування й ремонry
rTTrHKiB

24 24

] t]'Д 24 24



культурно-

з протипожежноi

} J l't 'ф/i

ifY\Ъ
Ч,о;,^"iУ

Вiд роботодавця :

В.о. директора

Вiд працiвникiв:

Голова виборного органу первинноi
профспiлковоi органiзацii

.Щрашкаба

р.

iсuirпu"u Стегней

2022 р.

24 24
24 24
24 24

24 24

l-електронiк 24 24

25
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.Ц,одаток 5

ПОЛОЖЕННЯ
про надання щорiчноi грошовоТ винагородп педагогiчним працiвникам

комунального закладу
<<Ужгородський музичний фаховий коледж iMeHi Щ.€. Задора> Закарпатськоi
обласноi ради за сумлiнну працю, зразкове виконання службових обов'язкiв

1. Загальнi положення
1.1.I_{e Положення розроблено вiдповiдно до <Порядку надання щорiчноi

державноi
виконання

грошовоi винагороди педагогiчним працiвникам навчiulьних закладiв
та комун€rльноi форми власностi за сумлiнну працю, зразкове
службових обов'язкiв>>, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
},{! 898 вiд 5 червня 2000 р.
|.2.Щtя Положення поширюеться на працiвникiв, якi за cBoiм статусом н€uIежать

до педагогiчних працiвникiв.
1.3. .Щiя Положення не поширюеться на:
- педагогiчних працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом;
- осiб, якi знЕlходяться у вiдпустцi по догляду за дитиЕою.
1.4.Щорiчна грошова винагорода педагогiчним працiвникам надаеться за
сумлiнну працю, зразкове виконаЕня службових обов'язкiв за умови досягнення
ними успiхiв у навчаннi, професiйнiй пiдготовцi сryдентiв, методичному
забезпеченнi та вихованнi сryдентськоi молодi
1.5.Щорiчна грошова винагорода педагогiчним працiвникам надаеться за умови
вiлсутностi порушень виконавчоi i труловоi дисциплiяи та здiйснюеться в межах
загшIьних коштiв, передбачених кошторисом комунаJIьного закJIаду
<<Ужгородський музичний фаховий коледж iMeнi ,Щ.е. Задорa> Закарпатськоi
обласноi ради (далi Коледж).
1.б.Щорiчна грошова винагорода педагогiчним працiвникам нада€ться на пiдставi
накчцrу директора Коледжу.
1.7.Щорiчна грошова винагорода директору Коледжу нада€ться за погодженням
директора департаменту культури,нацiональностей та релiгiй Закарпатськоi
обласноi державноi адмiнiстрацii.
1.8.Щорiчна грошова винагорода керiвнику закJIаду освiти, якi працюють на

)aмовах контракту, надасться Еезалежно вiд умов, визначених у KoHTpaKTi.
1.9.Розмiр щорiчноi грошовоi винагороди не може перевипIувати одного
посадового окJIаду (ставки заробiтноi плати ) з урахуванням пiдвищень.

2. Умови i показники роботп для падання щорiчноi грошовоi винагороди
педагогiчним працiвпикам

Обов'язковими умовами для розгляду питаннJI про надання педагогiчному
працiвнику щорiчноi грошовоi винагороди е:

- добросовiсне ставлення до виконання cBo'tx функцiональних обов'язкiв;
- дотримання вимог законодавства про працю, правил технiки безпеки,

виробничоi caHiTapii, гiгiсни працi i протипожежноi охорони, правил
внутрiшнього трудового розпорядку та iнших нормативно-правових aKTiB,

що регламеЕтують його трулову дiяльнiсть;
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безумовне виконання наказiв, розпоряджень та доручень керlвника, висока

виконавська дисциплlна;
- вiдсутнiсть випадкiв порушення трудовоi та фiнансовоi дисциплiни;
_ постiйне пiдвищення-'професiйного рiвня, педагогiчноi майстерностi,

пока:}ники в роботi:
висока р..уп"Ъur""rriсть у навчаннi i вихованнi молодi, пiдготовку i участь

"ryд"rrri" у мiських, районних, обласЕих олiмпiадах, творчих i наукових

конкурсах;
виконання ycix планових показникiв з навчальноi, поза навчально1,

методичноi, адмiнiстративноi, виховноi, громадськоi роботи;
використання ефективвих форм i методiв навчаЕня та виховаЕн,I, педагогlчне

новаторство, впровадження передового педагогiчного досвiду i HoBiTHix

технологiй навчання;
створення наJIежних матерiально-технiчних та санiтарно-гiгiенiчних умов для

навчання i виховання студентlв;
активна громадська робота.
розмiр винагороди за сумлiнну працю кожного працiвника визначаеться

заrr"ж"о вiд особистого внеску в результат працi колективу, €ше не може

перевищувати одного посадового окJIаду (ставки заробiтноi плати),

3. Порядок надання щорiчноi грошовоi винагородп,
З.l. КЪнкретний розмiр щорiчноТ грошовоi винагороди педагогiчним працiвникам

u"rru"u"iua" у виглядi фiксованоi суми в розмiрi до одного посадового окладу

(ставки заробiтноi плати) вiдповiдно до ix особистого внеску в загальн1 результати

роботи ) i Ъбчислюсться з урахуванням доплат до заробiтноi плати за:

- почеснi звання Украiни <народний>>, <<заслужений>>;

- звання(викJIадач-методист>.
3.2. [ря визначення розмiру щорiчноi грошовоi винагороди враховуеться

викоЕапнjI осItовних показникiв, викJIадених у роздiлi 2,

3.3. Щорiчна грошова винагорода не нараховуеться педагогiчним працiвникам, якi

прйоr" ,."-" 1l мiсяцiв з дня прийому на робоry, або педагогiчним

працiвникам, якi звiльнилися.
3.4. Визначення розмiру щорiчноi грошовоi винагороди, позбавлення, або

знижеЕня ii розмiру установлюсться:
- керiвнику - директором департаменту культ}?и,нацiональностей та релiгiй

в межах заг€UIьних коштiв,
за погодженням з ПК.
3.5.Щорiчна грошова винагорода виплачусться

передбачених кошторисом на оплату прачi прачiвникiв закладу освlти,
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3.б.Грошова винагорода вiдповiдно для цього Положення видаеться
педагогiчним працiвникам на пiдставi наказу керiвника закJIаду освiти i може
виплачуватися до закiнчення кЕuIендарного року.
3.7.Конкретний розмiр грошовоi виЕагороди кожному педагогiчному працiвнику
встановJIюеться за погодженням з первинною профспiлковою органiзацiею в

залежностi вiд його особистого внеску в пiдсрлки дiяльностi закJIаду освiти .

3.8.Нарахування i виплата грошовоi винагороди провадиться бухгалтерiею
Коледжу.

Вiд роботодавця : Вiд працiвникiв:

Голова виборного органу первинноТ
профспiлковоТ органiзачii

свiтлана Стегней Марiя,Щрашкаба

2022 р.



Найменування заходiв Фобiт)

Пройти нtlвчЕlння з охороЕи працi,
пожежноi безпеки , цивiльного захисту,
електробезпеки (згiдно окремого списку)
посадовим особам закладу освiти.

l раз
на 3 роки чи
на 5 poKiB,
починаючи з

Вiдкориryвати наявнi та скласти HoBi
iнструкчii з охорони працi (для
посадових осiб, видiв робiт, та дJul

Вiдкориryвати HaяBHi та скласти HoBi
iнстрlхцii з безпеки життедiяльностi

Пiдготувати нЕlкази щодо призначення
вiдповiда,rьних осiб за стан пожежноi
безпеки та охорони прачi в булiв.rrях та на
територii навчального з{lкJIаду.

09.2022р,
09.202З р.
09.2024 р.
09.2025 р,

Провести iHcTpyKTaжi з питань охорони
працi, пожежноi безпеки та техногенноi
безпеки з працiвниками Коледжу.

Органiзувати своечасне проведення
медичних оглялiв працiвникi в закладу
освiти.
Забезпечити технiчний персонал
миючими та дезiнфiкуочими засобами.

Розглянуги питilння охорони працi,
пожежноi безпеки та цивiльного захисту
на адмiнiстративнiй радi.

Акгивiзувати робоry KoMicii з
адмiнiстративпо -
господарського контролю.

29

,,Щодаток 6

Комплекснi заходи
щодо забезпечення встаНовлеЕиХ нормативiВ безпеки, гiгiени працi та
виробничого середовища, пiдвищення наявного рiвня охорони працi,

запобiганнЯ випадкам виробничого травматизму, профЪсiйноiо
захворюванпя, аварiям i пожежам на 2022-2025 рокп

Пiдстава : ст.ст.lЗ,20 Закону Украiни
<<Про охорону працi> (J\b 2695 ХII вiд 14.10,02 р.
iз змiнами та доповненнями).

особи,
вiдповiдальнi
за виконання

Стегней С.Н.,
Лешкова I.Г,
Свалявчик С.А.
Мапrика B.I.

Машика B.I.,

Кормош H.I.

Машика B.I.

Машика B.I.,
керiвники
нЕlвч:UIьних

Свалявчик С.А.

Ручанський P.I.

Гiрник М.Ю.,
Рущанський P.L
Сryлiшенко П.В,
МашикаВ.I.
Стегней С.Н,,
.Щрашкаба
M.I.,
Машика B.I.

2022 року.



1.10. Проводити ЙстiйЙЕlонтроль за
використаIIням технiчних засобiв
н.lвчalння пiд час проведення ypoKiB.

-

?п
Постiйно Гiрник М,Ю.,

голови
циклових
комiсiй1.11. ltrлrurуЕаl.и оудrвлl та примiщення допочатку нового Еавч:lльного року.Провести peMoHTHi роботи.

-

.__---i-

Щорiчно
червень -
серпеЕь

ДЦяцi

Рущанський PJ.

1.12. rr',vD99lл @rtur,ацlю роОоЧих мiсць за
умовами працi.

1разна5
poKiB

Стегней С.Н.
.Щрашкаба M.I.

rl. uxopoнa працi та безпека

I- :Yтедtяльностt2.1. ..'puoggl,и залlки по oxopoHi працi з
штатними працiвниками закладу освiти:

ъ

2024 р. Стегней С.Ц
Машика B.I,
комiсiяпБffir;
куратори 

l

нllвчaulьних lгруп l

l)) l rрurr€сти плановl lHcцyKT:DKi з безпеки
життсдiяльностi з здобрачами освiти:- на початку нaвчаъного року;
- перед зимовими канiкулами;

- перед лiтними канiкулами

з записом про ik проведення в
сПецiальних жчDllzl.лах.

Щорiчно:
вересень
грудень
трaвень

2.з. r !рUводити з здоорачами освiти
tнструктажi з БЖ{ перед початком
занять з предметiв <Фiзична культуро та
кФЬичне виховання)) та перед rrастю
ЗдоО}ъачrв освiти в змаг2ннqlr

Згiдно
розкладу
занять

Викладач
Луцiв I.0.

2.4. Проводий
lнструктажi з БЖ.Щ перед початком
практичних зtlнять з предмету ''3ахист
у кDаlни ,

ii]] :

Згiдно
розкладу
занять

Викладач
Стулiшенко
п.в.

2.5, rrрuводити з здоOувачами освiти
lнcтp}r<TФKi з БЖД перед початком
викJIаданням предмету <Iнформатика>
Та На ПОчатКУ Проведення занять

Згiдно
розкладу
занять

Викладач 

-iнформатики

)А JлiисЕити нагляд за технiчним станом
будiвель з складанням акту.

-

Не рiдше
1 разу на 6
мiсяцiв

Рущанський P.I.

2.7. rrрuЕgчIи rиждень охорони працi,
присвячений BcecBiTHboMy .Щню охорони
працl

-

Щорiчно в
KBiTHi мiсяцi

Гiрник М.Ю.,
Машика B.L

2.8. rtр.,бЕvrи замlри опору lзоляцii
електичних мереж та електроустаIIовок,

Не рiдше 1

разу яа2
роки

2000 Рущанський P.I.
Смага В,о.

2.9.
2.10

-____.. ..J.v.r J члчlJчгrуt llUillll

' 
lлl,илr,_ -^,.-.,*л-_- -

ZОZЭр. Машика B.I./JчJ\ч!rrrJr9лrJбаrи аl1,1,gчки неоОхlдними
матерiалами по наданню першоi
медичноi допомогиъ

Щорiчно 2500 Сестра медична

rrr. l lожежна безпека,
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з.1 Провести зшriки з питань пожежноi

безпеки з пIтатними працiвниками
закладу освiти.

2022 р. Стегней С.Н.,
Машика B.I.,
комiсiя

з.2. Провести перезарядку наявних
вогнегасникiв.

Щорiчно 10000 Рущанський P.I.

з.3. Обробити дерев'янi конструкцiiБ!iщi]-
та стелажiв в apxiBi i в бiблiотецi
вогнезalхисним розчином,

202З р. з0000 Рущанський P.I.

з.4. Активiзувати роботу постiйно -JЙiБТ
пожежно- технiчноi KoMicii.

Постiйно Рущанський P.I.

з.5. Оновити HMBHi плани евакуацii та
порядок евакуацii в будiвлях закладу
освiти.

2022 р. Рущанський P.I.
IHcTpyKTop
протипожежноi
ппоlhiлактики

з.6. Активiзlъати робоry добровiльноi
пожежноi дружини.

Постiйно Машика B.L

з.7. Здiйснювати нагJUIд за станом нiшвних:
системи оповiщення та автоматичноi
пожежноi сигналiзацii.

Постiйно 26000 Рущанський P.I.
Смага В.о.

з.8. Проводити практичнi тренув:tння з
працiвниками та здобрачами освiти
згiдно наявних плапiв евакуачii та дiючоi
iнстрlтцii щодо забезпечення безпечноi

.та 
ltlвидкоi евакуачii з будiвель зalкJIаду

освlти..

Не рiдше 1

разу на
пiвроку

Рущанський P.I.
Машика B.I.
IHcTpyKTop
протипожежноi
профiлактики

IY. I_|ивiльний захист.
4.1. Провести залiки з питань цивiльного

захисту з штатними працiвниками
закладу освiти.

2022 р. Стегней С.Н.,
Машика B.I.,
комiсiя

4.2. Провести лекцii з цивiльного захисту з
працiвникаrrли закладу освiти

2022 -2025
р.р.

Мапrика B.I.

4.з. Забезпечити працiвникiв формувань
цивiльного захисту засобами
радiацiйного та хiмiчного захисту.

2022-202з
р.р.

5000 Стулiшенко
п.в.

Вiд роботодавця : Вiд працiвникiв:

Голова виборного органу первинноi
профспiлковоi органiзацii

Марiя !рашкабасвiтлана Стегней

2022р.
р.
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.Щодаток 7

професiйiпосаДrп*'r,rrп*'"I""*,пllu,fr аетьсябезоплатпоспецодяг,
спецвзуття та iншi засоби iпдивiдуально.о au*""ry----

Пiдстава: ст. 8 Закону Украihи <Про охорону працi>

Найменування
професiй

Наймепування
спецодяry, спецвзуття
та запобiжних засобiв

TepMiH
експлуатацii,

Прибиральник

Столяр Фартух бавовняний
i комбiнованi

Електромонтер з
ремонту та
обслуговуванню
електроустаткуванЕя

Рукавички
дiелектричнi
Калошi дiелектричнi
напiвкомбiнезон
бавовняний

черговl
черговi

12

робiтник з
комплексного
обслуговування й
ремоЕту будинкiв

В залежностi вiд
виконуваноi роботи
(муляр, штукатур,
плиточник, тощо)
див. примiтку

Iдчу,]*ч, наказ Дерхкомiтету
l7.05.2004 р. iз змiнами.

вiд роботодавця :

Украihи 3 нагляду за охороЕою працi Nч 126 вiд

Вiд працiвникiв:

Голова виборного оргаЕу первинноi
профспiлковоi органiзацii'

Марiя.Щрашкаба
свiтлапа Стегней

э.*N
Ia{l.,Zйй,

/f"" ,

м.г

I\=-/ý

2022 р.
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fодаток 8

пЕрЕлIк
професiй працiвпикiвl Робота яких повrязана iз забрулненням, яким

вида€ться безоплатно мило

вiд роботодавця : Вiд працiвникiв:

Голова виборного органу первинноi
профспiлковоi органiзацii

свiтлана Стегней

2022 р.

Марiя !рашкаба

Пiдстава: ст. 8 ЗаконУ УкраiЪи <Про охорону працi>, ст. 165 КЗпП УкраТни

Назва професiй i посад Норма видачi на мiсяць (кг)

иб

Робiтник з комплексного обслугоцrвання
й peMoHTv бчлинкi

-сацтехнiк

-/ ýв
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.Щодаток 9

прАвилА
внутрiшнього розпорядtсу комуцального заtсладу

<<Улсгородськпй музпчний фаховпй коледж iMeнi Д.€.Задоро>
Закарпатськоi обласноi радп

1.1.

1. Загальпi положення

правила внутрiшнього розпорядку (далi - Правила) комун.шьного заклад}
<Ужгородський музичний фаховий коледж iMeHi .Щ.е.Задора> Закарпатськоi
обласноi ради (дмi - коледж) скпадено на ocнoBi нфмативних aKTiB.
Стаryту, i регламентl,ють виробничi вiдносини мiж роботодавцем та
працiвникамИ, умови працi, порядок прийому та звiльнення працiвникiв.
норми i вимоги lрудовоi дисциплiни, етики, ставленЕя до матерiальних
цiнностей тощо. Вони мають на MeTi забезпечити органiзо"urу, плiдну,
творчу працю, високий piBeHb трудовоi дисциплiни, сприяти полiпшенню
якостi пiдгоТовки фахiвцiв, зростанню громадського визIlання коледжу.
Правила регламентуЮть ocHoBHi права та обов'язки, норми поведiнки i
взаемовiдносин для викладачiв, здобувачiв освiти i працiвникiв коледжу.
KpiM цього, Правила обумовлюють органiзацiю й тривалiсть робочого дня
працiвникiв i здобувачiв освiти, мiри заохочення та стягненt{я членiв
колективу.
Правила грунтуються на чинному законодавствi.
Цi Правила поширюються на Bcix працiвникiв та здобувачiв освiти коледжу.
Правила дiють на територii коледжу та Bcix його струкryрних пiдроздiлах, у
тому числi в навчальних корпусах, бiблiотецi та iнrлих примiщеннях.
правила розмiпдуються на сайтi коледжу з вiльним досryпом.
CTopoHHi особи, якi тимчасово перебувають в примiщеннях та на територii
коледжу, у томУ числi орендарi, ix працiвники та вiдвiдувачi,
зобов'язанi суворо дотримуватися вимог цих Правил у "u.rrri що
стосуеться правил поведiнки в примiщеннях та на територii коледжу i
враховувати режим роботи.
Трудова дисциплiна в коледжi базуеться на свiдомому i сумлiнному
ставленнi працiвникiв до cBoik обов'язкiв i е необхiдною умовоюефективноi працi та результативностi освiтнього процесу. Кожний
працlвник проявляе турботу про пiднесення рiвня дiяльностi
зберiгае накопичений досвiд i спадкоемнiсть.
Bci питанЕя, пов'язанi iз застосуванням Правил, вирiшуються
роботодавцеМ коледжУ в межах наданих iй .rрав, u у 

- 

"r.rчдпч",передбаченим дiючим законодавством i цими Правилами, - спiльно або за
погодженнrIМ з первинною профспiлковою органiзацiею працiвникiв
коледжу.

|.2.

1.3.
1,4.
1.5.

1.6.
1,7.

коледжу,

1.9.



2.1. Працiвники коледжу приймаються на робоry цUrяхом укJIаданн;I трудово
угоди або коЕтрапу вiдповiдцо до *rr"о.о законодавства.2,2, При прийнятгi на робоry роботодавець зобов'язаний вимагати вiд особи, щlпрацевлаштовуеться:

2,2,1, трудовУ книжкУ (у разi наявностi) або вiдомостi про трудову дiяльнiсть :

реестру застрахованих осiб ,Щержреес,тру заг.rльнообЪв'язково"о'д"р*u"rо",
соцстрахування.

2.2,2, пре д' явлення паспорта;
2,2.3. довiдку податкового органу про присвоення iдентифiкацiйцого номера;
2.2.4. подання вiйськового квитка (iля вiйськовозобов'язаних);
2,2,5, подання докуменry про_освiry чи професiйну пiд"оrоф (диплом, атестатпосвiдчення) для осiб, якi 

"пч-rоЪуоr"." на робоry, що вимага(
спецiальних знань;

2.з. у випадкм, передбачених чинним законодавством, довiдку гrро став
здоров'я.

2. Порядок прийняття i звiльнення працiвникiв

При укладеннi трудового. договору забороttяеться вимагати вiд осiб, якi
:::y:1l" на робоry,. вiдомостi про ik партiйну, расову, релiгiйну та
нацlонЕuтьну приналежнiсть, походження та докумеЕти, подання яких не

2.4.

передбачено чинним законодавством.
2,5, При прийняттi адмiнiстративIrо-господарського персоЕалу може

встановлюватись випробування з метою перевiрки вiдповiдностi працiвника
роботi, яка йому доруIаеться.

2,6, Прийом на робоry оформляеться H€lK€..oM директора коледх(у та доводиться
до вiдома працiвника.

2.7.2.7. При прийомi працьника на роботу або при переведеннi на iншу посаду
згiдно з ст. 29. КЗпП роботодавець юбов'язаний:

2,7,1 , ознайомити працiвяика з.посадовою iнструкцiею, умовами працi, роз'яснитийого права та обов'язки пiд розпис;
2,7,2. ознайомцтп працiвника i пра"илами внутрiшнього розпорядкуКолективним договором;
2,7,3, визнаЧпти працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його необхiдними

роботи засобами;
2,7,4, проiнструктувати працiвника та ознайомити з правилами технiки безпеки,

протипожежноi охорони та iншими правилами з охорони працi.
2.7 .5, при укtладеннi трудового договору у Ъiдповiдностi дЪ 

"r*ЁrriZ,60- 
1 та 60-2КЗлП, дисталцiйну та надомну роботи слiд вважати р"*"""riроботи, прозмiну яких з iнiцiативи роботода"ц" останнiй повинен поrraр"д"r'n

_ працiвника у строк Ее менIце нiж за два мiсяця.
2,8, Працiвники коледжу можуть працювати за сумiсництвом вiдповiдно дочинного закоцодавства.
2,9, При.укладеннi трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт

або iншиЙ докумецт, що посвiдчуе оЪобу, трулову книжку (у разi наявностi)або вiдомостi про трудову дiяльнiсть з реестру застрахованих осiб
,Щержавного реестру загальнообов'язкового державного соцiального
страхування, а у випадк€lх, передбачених законодавством, - також документ



зб
:|.:_YУ !:т.цiальнiсть, квалiфiкацiю), про стан здоров'я, вiдповiднийвiйськово-облiковий документ та ir-i до*уrЪ".r.2.10. Прилуклад:lт-1lц"*го договору .роruдr""", який вперше приймаеться
:iул",:.:]r:y.1._правоподати"iуфпiооборnnп.";;Ъ;;;io1"-ffi ;.2. 1 1 . В едення трудових кЕижок здiйснюетiся ffi ;; ;'i;.;?;;t;;ЁT;p"o"*
ведення трудових книжок, затвердженоi спiльпим

липня 1993 р. Nэ 58.
2.12. Трудовi книжки працiвникiв

звiтностi.
2.13. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю

трудових книжок покладаеться на
коледжу.

зберiгаються в коледжi як документи cyBopoi

веденшI облiку, зберiгання i видачу
уповповажену особуроботодавця або

2,14, Припинення трудового договору здiйснюеться на пiдставах, передбачених
чинt{им законодавством та умовами KoIrTpaKTy.

2,15, РозiрваншI трудового договору з iнiцiаЪиви роботодавця допускаеться увипадкЕж, передбачениХ чинниМ закоЕодавством та умовами контракту.2.16. ПедагОгiчниХ працiвникiВ може бути звiльнено y,.";";r-;i.*opo.r.,r""",
чисельностi або штату працiвникiв, вiдповiдно до .rr"rоaо iu*o,roou"ar"u.

2.17. Працiвники коледжУ мають право розiрвати трудову угоду, укJIадеЕу [Iaневизначений TepMiH, попередивши про це роОоrодч"й ,r""rо"о, за дватижнi, Пiсля закiнчення вказаних TepMiHiB 
"о".р"д*.i*, 

-прччl"rr* 
ru.право припиЕити робоry, а роботодавець зобов'язан ий видатп iiory ,рудо"у

книжку i провести з ним розрахунок.
2.18. По домовленостi мiж. працiвником та роботодавцем трудова угода може

бути розiрвана i до закiнчення TepMiHy ,оп.р.д*.rrя про звiльнення.
2,19, TepMiHoBa трудова угода належит" розiрЬанrо оо.Ьо*Ъ"о--iu 

"rrо.оопрацiвника у випадку його хвороби чи iнвалiдностi, т|о 
-п"рй*оо*чоr"

виконанню роботи за угодою, порушенIrя роботодавцем au*ori" про працю,
л л л ron:*rrBHoi або трудовоi угоди та з iнших повФкних приlIин.
2,20, Розiрвання трудовоi угоди за iнiцiативою роботодавця з членами первинноi

профспiлковОi органiзацii не допускаеться без попередньоi ,.од, .r.p""r,"oiпрофспiлковоi органiзацii за винятком випадкiв, передбачених
законодавством Украtни. У разi звiльнення працiвника з iнiцiативи
роботодавця BiH зобов'язаний адень звiльнення видати йому копiю наказупро звiльненпя з роботи. В iнших випадках копiя наказу 

"roua.ra" 
,'uвимоry працiвника.

2.2l. Прtlпинення трудового договору оформлясться наказом директораколеджу.
2,22. При звiльненнi працiвник повинен цalлежним чином оформити та здатиобхiдний листок у Вiддiл калрiв.
2.23. Роботодавець зобов'язаний в день звiльнення видати працiвниковi копiюнак€ву (розпоряджен_ня) про звiльнення, провести з ним розрахунок устроки, зазначенi в Кзпп, а також ца вимоry працiвника ura""" належнi
л - 1аписи про звiльнення до трУдовоi книЖки' щозберiгаеться У п|ацi"н"ка.2.24. облiк трудовоi дiяльностi-працiвника здiйснюетьЪя u 

"п.фоЬiй формi вpeccTpi застрахованих осiб .щержавного реестру загальнообов'язкового



державного соцiального страхуваЕня у порядку, визЕаченомуЗч*о"о*r'УкраiЪи <Про збiр та облiк'.оr"о.о внеску на заг€шьцообов'язковедержавне соцiальне стр€жуваЕня)).
2,25, Заппсп про причини звiльцення у трудовiй книжцi здiйспюються iзпосиJIанЕ,Iм на вЙповiдни-и гryнй, статтю Закону. .Щнем звiльненнявважаеться останнiй день роботи.

3. OcHoBHi права та обовrязки працiвникiв коледя(у

1 1 . a"оu.*iчнi працiвники коледжу м.лють право на:3,1,1. академiчну свободу, вкJIючаючи свободу 
"тшада"ня, свободу вiд втруrання

;,"ffilН:H,Ja НаУКОво-педагогiчrrу дiяльнiсть, л;;; вибiр форм,

1.1.?. п.дч.о.i""у i"iчl;Т;;ННЯ, 
ЩО ВiДПОВiДаЮТЬ освiтньо-професiйнiй 

"i,ой*l;'
3.1.3. розроблеЕнrI та

Ьсвiтнiх".,"о;'|ЧН}"';#о]"l".о#х-,'li#Ё,i"хх,iliТ;Т:-ff;
компетентнiсного навчанIrя;

З.1.4.користування бiблiотекой, навч€tльЕою, виробничою, культурною,

;::frffiГ'ооiОu'О"О', ОЗДОРовчо:,_,,:О|"фуй;;; коледжу та

л._закJIадо,ф*";,:fr;;;fJ,Т"#r:,Х'#Н"J^"illНli;""*о",,Ё"о"'r
'.'.r. :::I: j] 1_Фопмlчirr"l< р..у|.i"-i-БrуЫ*uцiй, що використовуються в
, , " ::_1,]1"ому 

процесi та дослiдницькiй дiяльностi;
J. r .о. вlдзначення успiхiв у професiйнiй дiяльностi;
3, l ,7, справедливе та об'.*r"""Ё оцirо"fr* .воеi професiйпоi дiяльностi;3.1.8. захист професiйноi ч..rl ,u .ЙrоЙ*' -'

3,1,9, пiдвищення квалiфiкацii' таЪЫу"ч""", вiльний вибiр форм Еавчання,закладiв освiти, I:T:: ] 
органiзацiй, iнших суб'екrь оЁ"irr"Ъi.дiяльностi,

що здiйснюють пiдвищенняквалiфiкацii педалогiчних працiвникiв;
1.J.]9. Yr*rl У Громадському самовр"дуваннi коледжу;3,1,1l, iндивiДУальЕУ 

.::_"]1i. (о;й;й;-у, творчу, мистецьку та iншу)дiяльнiсть за межами коледжу;
3.1,12. соцiальне та пенсiйне ,u6...r.*.r",

порядку. 
J.iJ9JllсчЕннЯ в устаЕовлеЕому законОдавством

3. 1 .l3. ца захист права iнтелекryальноi власностi;
3.1.14. обирати та бути обраними о" "rйр"й органiв коледжу та структур}lихпiдроздiлiв на пiдставах та у порядку, визначецих законодавством;

i l li |r:.li::i_y,""рiшеннi питань дiяльностi коледжу;
J, r,l о, на рtзноманiтнi форми морЕUIьного та матерiальпо.Ь'.чоrо"""rrя за успiшнiрезультати педагогiчноi та b."i оi-Й"*l.З.2, Педагогiчнi працiвники 

"Й;--;;;"* iнrцi права, передбаченiзаконодавством, колективним договором, 1рудовим договором та Стаryтомколеджу.
3,3, Педагогiчцi працiвники коледжу мають також iншi права, передбаченiзакоЕодавством.
З.4. Працiвники коледя(у зобов'язанi:



3.4.1. постiйцо пивипryвати свiй професiйний i
педаюгiчну майстернiсть, забезпечувати

3i
загаJIьЕокульryрний piBHi та

безперервний професiйниi
розвиюк;

3.4.2. викоrrувати освiтньо-професiйну програму для досягнення здобувачамr
освiти передбачеЕих нею результатiв навчання;

3.4.3. сприяти розвитку здiбностей здобувачiв освiти, формуванню навичоI
здорового способУ житгя, дбати про ikHe фiзичне i психiчне здоров'я;

3.4.4. дотриlчГуватисЯ академiчноi доброчесностi та забезпечу"чr, ,i дотриманш
здобувачами освiти в ocBiTHboMy процесi та дослiдницькiй дiяльностi
дотримуватися педагогiчноi етики;

З.4.5. поважати гiднiсть, права, свободи i законнi iнтереси Bcix уrасникir
освiтнього процесу;

3.4.6. настанОвлеЕнrIМ i особистиМ прикJIадоМ утверджувати поваry до суспiльно|
моралi та суспiльних цiнностей, зокрема правди, справедливостi
патрiотизму, ryманiзму, толерантностi, працелюбства;

3.4.7. формувати у здобувачiв освiти усвiдомлення необхiдностi дотримуватис,
Конституцii та законiв УкраiЪи, зЕlхищати суверепiтет i територiальну
цiлiснiсть УкраiЪи;

з.4.8. виховувати У здобувачiв освiти поваry до державноi мови та державних
символiв УкраiЪи, нацiональних, iсторичнихо культурЕих цiнностей

. УкраiЪи, дбайливе ставленшI до iсторико-культурногоt,uдбчrо Украiни та
навколишЕього прцродного середовища;

3.4.9. формувати у здобувачiв освiти прагнення до взаеморозlrмiння, миру,
злагоди мiж yciMa народiл}rи, етнiчними, нацiональнЙми, релiгiйними
lрупами;

3.4.10. захищати здобувачiв освiти пiд час освiтнього процесу вiд будь-яких форм
фiзичного та психiчного насильства, приЕиженцJL""ri ,u гiднЪсЪi,
дискримiнацii за будь-якою ознакою, пропаганди та агiтацii, що завдають
шкоди здоров'ю здобувача освiти, запобiгати вживаЕню Ilими та iншими
особами на територii закJIаду освiти алкогольних напоiв, наркотичних
засобiв, iншим шкiдливим звичкам;

3.4.11. розвивати в осiб, якi навчаються в коледжi, самостiйнiсть, iнiцiативу,
творчi здiбностi;

з.4.12. додержуватися Статуry та правил внутрiшнього розпорядку закпаду
фаховоi передвищоi освiти, виконувати своi посадовi объв'язки.

3.4.13. виконувати вимоги з охороци працi, технiки безпеки, виробничоi caHiTapii
та гiгiени, пожежноi безпеки, якi передбаченi вiдповiдними .rравиrrами ,а
iнструкцiями;

3.4.14. тримати свое робоче мiсце, устаткуванюI, обладнання та iHBeHTap у
налехному cTaHi;

3.4.15. дбайливо ставитися до майна коледжу, економно та рацiонально витрачати
енергоресурси та прищеплювати здобувачам освiти поваry до державною
майна;

3.4.16. вживати заходiв для негайного усуЕенЕя обставин, якi перешкоджають
виконанню посадових обов'язкiв. У разi немохливостi усунути цi обставrтнп
своiми силами, негайно доводити iнформацiю про вiдповiднi обставиrпr:о
вiдома керiвника;
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З.4.17. вживати Bcix необхiдних заходiв для пiдтримання авторитету коледжу та

захисту його дiловоi репутацii;
3.4.18. уникати протиправних та arмор€шьнlrх вчинкiв, бути дисциплiнованим i

охайним, дотримуватися правил поведiнки та пiдтримувати культуру
мовлення;

3.5. Забороняеться вiдволiкати педагогiчних працiвникiв вiд виконання ix
безпосереднiх обов'язкiв за рахунок навчaшьного часу, а також iнших
працiвЕикiв вiд виконання професiйних обов'язкiв в робочий час, за
винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством.

З.6. Викладачам забороняеться:
3.6.1. змiнювати на свiй розсуд розкJIад занять;
3.б.2. подовжувати або скорочувати тривалiсть заЕять i перерву мiж ними;
3.б.3. передор)п{ати виконання cBoii обов'язкiв iншим працiвникам.
3.7, Коло конкретних обов'язкiв, якi повинен викоIIувати кожен працiвник за

своею посадою, визначаеться посадовими iнструкцiями, затвердженими в

устаЕовлеЕому порядку i цими Правилами.

4. OcHoBHi обов'язки роботодавця
4.1. Роботодавець зобов'язаний:
4.1.1. забезпечити необхiднi органiзацiйнi та економiчнi умови для здiйснеЕЕя

, освiтнього процесу на piBHi стандартiв освiти для ефективноi роботи
педагогiчних та iнших працiвникiв коледжу вiдповiдно до ikцьоi
спецiальностi чи квалiфiкацii;

4.|,2. визначити працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його необхiдними для
роботи засобами.

4.2, Забезпечити необхiднi умови для органiзацii освiтнього процесу на piBHi
державних стандартiв освiти для ефективноi роботи педагогiчних та iнших
працiвникiв коледжу вживати заходи щодо удосконаленшI освiтнього
процесу, впроваджувати в практику кращий досвiд роботи, пропозицii
педагогiчних та iнших працiвникiв, спрямованi на полiпшення роботи
коледжу.

4.З, Виплачувати заробiтну плаry працiвнIлкам та стипендiю здобувачам освiти
згiдно чинного законодавства.
Надавати вiдпустки працiвникам коледжу вiдповiдно до чинного
законодавства та графiку вiдпусток.

4.5. Забезпечувати TexHiKy безпеки, виробничу санiтарiю та гiгiену, пожежну
безпеку, належне технiчне обладнання Bcix робочих мiсць, створення
здорових та безпечних умов працi, необхiдних для викоЕаIIнII працiвниками
трудових обов'язкiв.
.Щодержуватись умов чиЕIlого законодавства, колективного договору,
Статуту коледжу та цих Правил.

4.7. Своечасно подавати органам виконавчоi влади встановлену статистичну i
бухгалтерську звiтнiсть, а також iншi необхiднi вiдомостi про роботу i стан
коледжу;
Вдосконалювати систему управлiння, договiрну та трудову дисциплiну.
Забезпечувати нЕlJIежне утримання
створювати належнi умови для роботи

примlщень, опаJIення, вентиляц11,
i вiдпочинку.

4.8.
4.9,



4.10. РОбОЮдавець мае право: 40
4,10,1, вимагати вiд працiвl"ка дотримаflня Правил внутрiшнього розпорядку,викоцаншI ними службових обов'язкiв, наказiв i рЬrr"рй*Ъ"ь директора,заступника диреrтора, керiвних осiб роботода"*, ;;;;;;;;;гi чноТ етики;4,10,2, застосовувати до порушникiв заходи громадського та дисциплiнарноговпливу згiдно з. чинним закоЕодавством та положеннями, викJIадеЕими уПравилах внутрiшнього роrпор"д*у.--

5. Права та обовrязки здобувачiв освiтп коледжу

: 1 Здобувачi освiти коледжу м€lють право на:
5,1,1, вибiр освiтньо-професiйноi йЁ;; та форми здобутгя освiти пiд часвступу до коледжу;
5.1.2. безпечНi i нешкiдливi умови ЕавчанюI, працi та побуry;5.1.3. якiсцi освiтцi посJryги;
5,1,4, справедливе та обЪктивне оцiнювалня результатiв навчаЕIUI;
i.l.|. тrо*, дiяльнiсть у позанавч€шьний час;5,1,6,безоплатне користування бiблiотеками, iнформацiйними фондами,навчальною, ло._сliлниrrькою та. спорти"*ою б*чм" ;;;, доступ доiнформацiйнИх pecypciB i комунiЙi, *о 

""*ор".товуються в ocBiTHboMyпроцесi у встаIIовленому закоЕодrвством порядку;
5,1,7, безоплатне забезпеченй Ьбор"ччi.о !rо ,u"rurr" у доступних форматах звикористанн,Iм технологiй, що врЕtховують обмеЙar*"*"raaдiяльностi,

,. r.r. ,з;r.:";xi:lуоJи 
здоров'я (для осiб, о.обп."rr" 

"."rr"-r'r"Ьебами);
_ . л встановленому,#jf,ж:lт""l" строк здобутгя освiти в порядку,
5,1,9, корисryвання виробнr"оо, *уrrrryрно-освiтньою, поб5rтовою, спортивною,оздоровчою iнфраструкryрою 'коледя(у 

у порядку, визначеномузаконодавством;
5,1,10, свободу ,"орr|_r] спортивноТ,_. оздоровчоi, культурпоi, просвiтницькоi,
_ _ _ _ 

дослiдницькоi, науково-технiчноi та iншоt дtяльностi;5,1,11. участЬ у заходzl'.З ocBiTHboi, ло.пlд"-rц"поi; Еауково-дослiдноi спортивноi,мистецькоi, громадськоi дiяльностi, що проводяться в УкраiЪi та закордоном, у встаЕовJIеному законодавством порядку;
|.1.12, rlасть у громадськи* об'Ёдrurr"{
5.1.13.участь у дiяльностi орйi" .роLчд""*о.о самоврядування, вiддiленrrя,педагогiчноi Ради коледжу, op.uri" студентського саJ\4оврядування коледжу;5,1,14, здобуггя освiти одночасцо у декiлькох закJIадах фаховоТ передвищоi(вищоi) освiти за рiзними фй;";;;;ъу-" освiти, за умови отрцмаЕIuIтiльки однiеТ фаховоi перЁдвищоi o]"ir" .u кошти державного та"/абомiсцевого бюджету;
5,1,15, участь в обговореннi та вирiшецнi питань удоскон€rлення освiтньогопроцесу, призЕачення стипендiй, ор.а"irацii ;;;;;;;, побуту,оздоровлення;
5,1,16, участь у формуваннi iндивiдуального Еавч€lльЕого плану, вибiр навчальнихдисциплiн у межах, .r"р.дЬаr.rr" вiдповiдною--;;;;;;Ьбесiпною

прогрЕlмою та цавч€шьним планом, в обсязt, що становить не менше 10



вiдсоткiв загшrьноiвцссrгкlв загшrьноi кiлькостi кредитiв ектс, передбачених для ocBiTHbo-

- - _професiйноi програл.tи фаховоi передвищоi освiтй;
5,1,17. навчшпrя вцродовж житгя та академiчну мобiльнiсть, у тому чисJ

мlжнародну, Еа визнацня результатiв навчаннrI та кредитiв, отриманих пi
час мобiльностi;

5.1.18. забезпеченЕrI стипендiями
MiHicTpiB УкраiЪи;

у порядку, встаЕовленому Кабiнетоl

5.1.19. отримання соцiальноi допомоги у випадках, встановлени
законодавством;

5.1.20. збереження мiсця навчання на перiод проходження cTpoKoBoi вiйськовс
служби або вiйськовоi служби за призовом пiд час мобiлiiацii, на особливиj
перiод, або вiйськовоi служби за призовом осiб iз числа резервiстiв .

особливий перiод;
5.1.21. зарахУванцrI до страхового стажу вiдповiдно до Закону Украiни <Прr

загальнообов'язкове державце пенсiйне стрaжуваннrl) перiодiв 
"u"rurr" a,

денною формою здобугтя освiти у коледжi, за умови добровiльноi сплатl
стрмових BHecKiB;

5.1.22. академiчну вiдпустку або перерву в навчаннi iз збереженням окремих пра]
здобувача фаховоi передвищоi освiтио а також на поЕовJIеЕн;I навчання ]

порядку, встановленому цеIrтрalJIьним органом виконавчоi влади у сфер
. освiти i науки;

5.1.23. Mopa-TrbHe та./або матерiальне заохочеЕЕrI за успiхи у навчаннi i громадськii
роботi, за мистецькi та спортивнi досягценнrI тощо;

5.1.24. поваry до людськоi гiдностi, захист пiд час освiтнього процесу Bi,l
приниженнrI честi та гiдностi, будь-яких форм насильства та експлуатацii
дискримiнацii за буль-якою ознакою, пропаганди та агiтацii, що завдаютI
шкоди здоров'ю здобувача освiти;

5.1.25. безопЛатне проходЖеЕня практики на пiдприемствах, в ycтaнoB€lx, закJтадФ!
та органiзацiях;

5.1.2б. канiкулярну вiдпустку тривалiстю не менш як BiciM к€шендарних тижнiв на
навчальний piK;

5.1.27. оскарження дiй органiв управлiння коледжу та ik посадових осiб.
педагогiчних та iнших працiвникiв;

5.1.28. спецiальний навчально-реабiлiтацiйний супровiд та вiльний доступ до
iнфраструкryри коледжу вiдповiдно до медико-соцiальних показань за
наявностi обмеженЬ життедiяльнОстi, зумовлеНих станом здоров'я;

5.1.29. IHmi необхiднi умови для навчання, у тому числi для осiб з особливими
освiтнiми потребами та iз соцiмьно враjtливих верств населенrul.

5.2. Здобувачi освiти, що навч€Iються в Коледжi, зобов'язанi:
5.2.1. виконувати вимоги освiтньо-професiйноi програми та iндивiдуального

навчtшьного плаЕу, дотримуючись принципу академiчноi доброчесностi, та
досяIтИ результатiВ навчання, передбачених стандартом фаховоi
передвищоi освiти та освiтньо-професiйною проtрамою;
пов€DкатИ гiднiсть' права, свобОди та закоНнi iнтересИ BCix )..rасникiв
освiтнього процесу, дотримуватися етичt{их норм;

<) )
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5.2.3. виконУвам накaви та розпоряджеЕня директора, заступника, керiвникiв

структурнЕх пiдроздiлiв, кJIасного керiвника (куратора академiчноi групи)
та iHIrпoK вiдповiдальних осiб.

5.2.4.дотрпrчrуватися навчальноi дисциплiни та загальноприйнятих нормповедiнки щодо педагогiчного та адмiшiстрати""о--aподчрського
_ персоЕаIrу, здобувачiв освiти Коледжу.
5.2.5. вiдповiдаJIьнО та дбайливО ставитисЯ до власного здоров'я, здоров'я

оточ/ючих, довкiлля.
5.2.6. виконувати вимоги з охорони працi, безпеки життедiяльностi, виробничоi

caHiTapii, протипожежноi безпеки, передбаченi вiдповiдними .rpuu"nur" ru
iнструкцiями.

5,2.7. дбайливо та охайно ставитись до майна Коледжу (примiщень, меблiв,
музичниХ iпс,трументiв, обладнання, iнвентарю, навч€lльних посiбникiв,
книжок) та до cBoix документiв (сryдентського квитка, за.пiковоi книжки
тощо), а у випадкУ ik пошкодЖення здiйснювати повЕе матерiальне
вiдшкодування.

5.2.8. пiдтримувати чистоту. i порядок в примiщеннях, до.гримуватися мор.шьно-
етичцих правил поведiнки i спiлкування.

5.2.9, вiдключати мобiльнийDlлI\JrI\Jl.rr!1 rцU\JtJlьнии ,r,cJleq)oн пlд час занять; входити i виходити з
аулиторii тiльки З дозволу викладача i тiльки у виняткових випадках;

телефон пlд

уважно слухати пояснеЕня викладача та вiдповiдi одногрупникiв; не
розмовляти i не займатися стороннiми справами; виконувати Bci вказiвки
викJIадача, мати Еа заняттяХ Bci необхiднi пiдручники, зошити, приладдя.

5.2.10, вiдвiДувати навчаЛьнi заняття i виконувати у встаЕовленi термiни yci види
завдань, передбаченi навччUIьними планами i програмами.

5,2.11. повiдомляти кJIасЕого керiвника (куратора академiчноi групи) про
причину вiдсутностi на заняттях. У разi хвороби здобувач ойrr-"й"
медичну довiдку. Вiдсутнiсть Еа занят.гях без поважнот npr"r", вважаеться
проryлом. У виняткових випадкЕж здобувач освiти може бути вiдсутнiм на
занятгях (з под€tJIьшиМ вiдпрацюванням пропущеного матерiалу) за
попередньою зЕивою здобувача освiти або його батькiв, пiдписаною
кJIасним керiвником (куратором академiчноi групи).

5.2.12.дотримуватися вимог законодавства, установчих документiв, правил
внутрiшнього розпорядку коледжу, а також умов договору про надання
ocBiTHix послуг.

5.2.1З. iншi обов'язки, передбаченi законодавстВом та установчими документами
закJIаду фаховоI передвищоТ освiти вiдповiдно до закону.

б. Робочий час i його вIлкористапня

6.1. .Щля викладацькогО скJIадУ в коледжi встановлюеться 6-денний робочий
тиждень з одним вихiдним днем.

6.2. Робочий час педагогiчних працiвникiв коледжу визначаеться обсягом ixHboi
навчальноi, методичноi, iнновацiйноi, органiзацiйноi роботи та iншоi
педагогiчноi дiяльностi.
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б.3.

6.4.

б.5.

Час обов'язкового перебування викладача на робочому мiсцi визначаеться

розкладом ЕавчaUIьних занять та заходами, пов'язаними з виконанням iнших
його службових обов'язкiв.
Контроль за виконаннJIм iндивiдуального плану роботи викладачiв
покJIадаеться на заступника директора з навч€ulьно-виховноi роботи.
Графiк робочого часу з обов'язковим перебуванням на робочому мiсцi
адмlнlстративних працlвникlв затверджуеться директором.
Навчально-допомiжний персонЕIл коледжу працюе за графiками, якi
затверджуе директор на ocнoBi потреб забезпечення освiтнього цроцесу.
Господарський склад, при необхiдностi, може працювати за гн)чким
графiком.

6.6. Графiк роботи працiвникiв навч€uIьних i адмiнiстративних пiдроздiлiв
розроблясться, виходячи з умов забезпечення освiтнього процесу i
затверджуеться директором коледжу.

6.7. Тривалiсть робочого тижня для навчЕulьно-допомiжногоп адмiнiстративно-
управлiнського та господарського скJIаду - 40 годин, що при п'ятиденному
робочому тижнi з двома вихiдними днrIми становить 8-годинний робочий
деЕь.

б.8. Аулиторнi та iндивiдуальнi навчальнi зацяття в коледжi проводяться за
академiчними годинами - тривалiстю 45 хвилин за наступним графiком:

}l! пари час занять Тривалiсть перерви
1. 9{JU _ 94)

9'0 - 10'5
5 хв.
10 хв.

2. l0o' _ 1 1'u
1lз5 - 1220

5 хв.
l0 хв.

12'u _ 13 "
1з20 _ 1405

5 хв.
l0 хв.

14u'- 15uu велика перерва
4. 15uu -

1550 -
15о'
1бз5

5 хв.
10 хв.

5. lбо'_ 17'u
l7з5 - l820

5 хв.
10 хв.

6. 18'u _ 19"
1920 _ 2005

5 хв.
l0 хв.

Аулиторнi та iндивiдуальнi навчальнi заняття можна проводити :

з 8 год. 10 хв. до 8 год. 55 хв. та 14год. 10 хв. до 14 год. 55 хв.
6.9. Працiвникам пiдроздiлiв коледжу, де за умовами роботи не може бути

тижнева тривалiсть робочого часу допускаеться за узгоджеЕням з
Первинною профспiлковою органiзацiю запровадження пiдсумкового
облiку робочого часу з тим, щоб тривалiсть робочого часу за облiковий
перiод не перевищувzrла встановленого чинним законодавством кiлькостi
робочих годин.

додержаIrа встановлеЕа для даноi категорii працiвникiв щодеЕна або

6,10. За угодою мiж роботодавцем та працiвником, як при його прийняттi на

робоry, так i згодом може встановлюватися неповний робочий день або

-П
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iiнеповний робочий тиждень iз визначеЕням тривалостi

розпорядку та оплатою працi пропорцiйно до вiдпрацьованого
роботи,

часу.
6.11. Роботодавець зобов'язаний контролювати своечасний вихiд на робоry i

закiнченЕя роботи працiвниками.
6.12. Про неявку на роботу з поважних причин працiвник повинен повiдомити

роботодавця.
У випадку неявки на роботу у зв'язку з хворобою працiвники коледжу
зобов'язанi повiдомити роботодавця про вiдкриття е-лiкарняного, оскiльки
паперов1 листки непрацездатностl можуть видаватися працlвнику лише у
виняткових випадках.

б.13. Працiвники коледжу в межах, визначених чинЕим законодавством Украiни
можуть працювати в коледж1 за сумrсництвом.

6.14. {ля призначеншI на посаду за сумiсЕицтвом надаеться на iм'я директора
заява працiвника, графiк роботи за його основною посадою та узгоджений з
Первинною профспiлковою органiзацiею проект графiку роботи на посадi
за сумiсництвом у вiльний вiд ocHoBHoi роботи час.

б.15. Звiльнення з роботи за сумiсництвом проводиться з пiдстав, передбачених
законодавством, а також у разi прийняття на робоry працiвника, який не е
сумiсником, чи обмеження сумiсництва у зв'язку з особливими умовами та
режимом працi, без виплати вихiдноi допомоги.

б.l6. Пiд час канiкул, що не збiгаються з черговою вiдпусткою, директор коледжу
залучае викладачiв до методичноi, iнновацiйноi та органiзацiйноi роботи.

6,17. .Щиректор мохе з€rлучати педагогiчних працiвникiв до черryванrш в коледжi.
Графiк черryвання i його тривалiсть затверджуеться директором
узгодженням з Первинною профспiлковою органiзацiею. Забороняеться
зал)лення до черryвання у вихiднi i святковi днi вагiтних жiнок i MaTepiB,
якi мають дiтей BiKoM до 3-х poKiB. Жiнки, якi мають дiтей iнвалiдiв або
дiтей BiKoM вiд трьох до чотирнадцяти poKiB, не можуть з.rщлатися до
черryвання у вихiднi i святковi днi без ix згоди.

6.18. Графiк надання щорiчних вiдrryсток погоджуеться з первинною
профспiлковою органiзацiею i складаеться на кожний ка.гrендарний piK.
Надання вiдпусток оформляеться наказом.
Керiвникам та педагогiчним працiвникам коледжу щорiчнi вiдпустки повноi
тривалостi у перший та наступнi робочi роки надаються у перiод лiтнiх
канiкул, незалежно вiд часу прийняття iх на роботу.

6.19. fuя лiкування та за сiмейними обставинами, працiвникам можуть
надаватися щорiчнi вiдпустки згiдно з умовами Колективного договору за
окремими заJIвами в iнший час. Черговi вiдпустки можуть надаватися
протягом усього року працiвникам, якi не зайнятi ocBiTHiM процесом.
Черговiсть надання вiдпусток встановлюеться директором коледжу за
узгодженням з Первинною профспiлковою органiзацiею.

6.20. Щорiчну вiдпустку на прохання працiвника може бути подiлено на частини
будь-якоi трив€lлостi за умови, що основна безперервна iT частина
становитиме не менше 14 календарних днiв. Перенесення вiдпустки на
iнший строк допускаеться в порядку, встановленому чинним

..-
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законодавством. Забороняеться ненадання щорiчноi вiдпустки протягом
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1 двох po*iB пiдрт, а також ненадання вiдпустки працiвЕикам молодше

I вlсlмнадцяти poкlB.

J.Z t . ЗаОороняеться в робочий час педагогiчним працiвникам:

}.Zt.t. змiнювати на свiй розсуд розкпад занять i графiки роботи;
}.Zt.Z. подовжувати або скорочувати тривалiсть занять i перерви мiж ними;

}.Zt.З. передоруIати виконанюI трудових обов'язкiв.

}.ZZ. ЗчОороняеться вiдволiкати педагогiчних працiвникiв вiд ix безпосереднiх

! обов'язкiв для yracTi в рiзних юсподарських роботах, зatходах, Ее

I пов'язаних з ocBiTHiM процесом.

}.ZЗ. ЗuОороня€ться вiдволiЙи працiвникiв коледжу вiд виконання професiйних

l обов'язкiв, а також студентiв за рахунок ЕавчЕrпьного часу на робоry i

l злiйснення заходiв, Ее пов'язанID( з процесом навчацня, за винятком

l випадкiв,передбаченrхчиннимзаконодавством.
lla 7. Навчальнпй розпорядокl
lz.t. Навчальнi заняття в коледжi проводяться за розкJIадом вiдповiдно до

! навчальних планiв, затверджених в установленому порядку.

|Т,Z. Навчальний розкjIад скJIадаеться по ceмecryElx.

ll .З. Заняття проводяться академiчними годинами - по 45 хв. Про початок i

l кiнечь занять викладачi та студеЕти сповiщаються дзвоником.
ll .Ц. Контроль за дотриманням розкJIаду навчаJIьI1их занять здiйснюеться

l ,".ryn""*olvt директора з навчЕшьно-виховноi роботи, завi.ryвачем

l вlддlлення.
ll ,s. Забороняеться переривати цавчальнi заняття, входити i виходити з

l uудrrорiй пiд час ik проведення.

|т,в. Iз здобувачами освiти групи накЕвом директора за поданшIм колективу

l .pyn" призначаеться староста. Староста групи пiдпорядковуеться

] безпосередньо завiryвачу вiддiлення i керiвнику академiчноi групи.

l l ,Т , Староста повинен:
7.7.7.Mжl,t повну iнформацiю про кожного здобувача освiти групи (П.I.Б.,

фактичне мiсце проживання, телефоц для KoHTaKTiB, KoHTaKTHi телефони

батькiв, дата народдення);
7.7.2. ьести персонЕшIьЕий облiк вiдвiдування студентами Bcix видiв IIавчальЕих

занять;
7.7.3. з'ясовувати причиЕу вiдсутностi здобувача освiти на заЕrIттях;

7,7,4, тримжи постiйний зв'язок iз завiдувачем вiддiлення для забезпечення

оперативною iнформацiею здобувачiв освiти своеi групи з питань, що
стосуються освiтнього процесу;

7.7.5. забезпечити своечасне iнформування здобувачiв освiти групи про змiни в

розкладi занять або термiновий збiр групи в результатi непередбачених

ситуацiй;
7.7.6. сприятиуrастi здобувачiв освiти в заходах, що проводяться в Коледжi;

7.7.7. слiдкувати за станоМ навчальноi дисциплiни в групi на лекцiях, ceMiHapax i
практичних занjIттях, а також за збереженням навчальЕого устаткування 1

-
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iнвентарю;
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7.7.8. представляти iнтереси здобувачiв освiти групи в органах студентського
самоврядування коледжу;

7.7.9. звертати увагу завiдувача вiддiлення, кJIасЕого керiвника (куратора
академiчноi групи) на випадки порушення здобувачами освiти ocBiTHboi

Розпорядження старости в межах вказаних вище функцiй обов'язковi для
Bcix здобувачiв освiти групи.

8. Заохочення за успiхи в роботi i павчаннi

За зразкове виконання працiвниками cBoix обов'язкiв, триваlry i бездоганну

робоry, Еоваторство в працi та за iншi досягнення в роботi можуть
застосовуватись Taki заохоченtul :

подяка;
нагородження
премiювання.
За досягнення високих результатiв у професiйнiй дiяльностi працiвники
можуть представлятися до нагородження державними нагородами,
присвоеншI почесЕих звань, вiдзначеЕня державними премiями, знаками,
грамотами, iншими видами морaшьного i матерiального заохоченшI.
Працiвникам, якi успiшно i сумлiнно виконують cBoi трудовi обов'язки,
надаються певнi переваги, спрямованi на пiдвищення матерiальноi
зацiкавленостi у зростаннi ефективностi та досягненнi високих успiхiв у
роботi. Таким працiвникам надаеться також перевага при просуваннi по

роботi.
За досягнення високих результатiв у навчаннi,конкурсах, фестивалях,
олiмпiадах, науковiй роботi, спортi або активну участь у громадському
життi до здобувачiв освiти в коледжi можуть застосовуватися TaKi
заохочення:
подяка;
премiювання;
нагородження грамотою;
нагородження цiнним подарунком.
У Колективному договорi можуть бути передбаченi й iншi види заохочень

до працiвникiв та здобувачiв освiти.
Заохочення оголошуються наказом директора та доводяться до вiдома
колективу коледжу iз занесенням до особовоi справи працiвника./ здобувача
освlти.

9. ,Щотримання порядку у примiщеннях та на територii коледil(у

9.1. Вiдповiдальнiсть за забезпечення нормЕIльЕих умов працi в примiщеннях
коледжу (наявнiсть вiдповiдних меблiв, обладнання, пiдтримання
нормальноi температури, освiтлення тощо) несе завiдувач господарства.

9.2. За дотримання у н€шежному cTaHi аулиторiй iх пiдготовку до занять,
вiдповiдають викладачi та працiвники навч€шьно-допомiжного персонЕIлу

коледжу.

8.1.1.
8. 1.2.
8.1.3.
8.2.

8.4.1.
8.4.2.
8.4,3.
8.4,4.
8.5.

)а))

8.3.

8.4.
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9,З. Вiдповiдальними за дотримання нЕIлежного порядку, чистоти i збереження
майна пiд час проведення занять е викладачi, якi ix проводять i старости
груп.

9.4. Охорона будiвель, майна i вiдповiдальнiсть за iх протипожежний стан
покJIадаеться наказом директора на вiдповiдальних працiвникiв
адмiнiстративно-господарського персон€rлу,

9.5. Ключi вiд примiщень коледжу повиннi знаходитись в сторожа.
Працiвники та студенти, якi отримують ключi i здаrоть ix, повиннi

розписуватись у вiдповiдному журналi i проставляти час. Виносити ключi з

корпусу i використовувати iншi категорично забороняеться.
g.6. Видавати та передавати ключi вiд примiщень навчzшьних корпусiв,

аудиторiй, кабiнетiв cTopoHHiM особам заборонено.
9.7. В примiщеннi коледжу забороняеться:
9.7.1. ходити в шортах, пляжних костюмах;
9.7.2. голосно розмовляти, шумiти, бiгати по коридорах;
9.7.З. вiдчиняти дверi i входити в аудиторiю пiд час занять;
9.7.4. знаходитися на територii коледжу в cTaHi €Lпкогольного, наркотичного або

iншого токсичного сп'янiння, розпивати спиртнi i слабоалкогольнi напоi,

грати в азартнi iгри, лихословити;
9.7.5. використовувати мобiльнi телефони yciМa учасЕиками освiтнього процесу

пiд час навчмьних занять;
9.7.6. забрулнювати примiщення, зокрема, прилiплювати жувальнi ryмки, робити

подряпини та написи на cTiHax та столах, тощо;
9.7.7. палити на територii коледжу;
9.7.8. знаходитися на територii коледжу пiсля 21 годин без сrtецiального дозволу;
9.7.9. проводити агiтацiю полiтичного та релiгiйного змiсту;
9.7.10. провОдити MacoBi заходИ в примiщеннях коледжу без дозволу роботодавця;
9.7.1 1. приводити в примiщення закладу освiти домашнiх тварин;

9.7.12. самовiльно заходити до службових примiщень структ}рних пiдроздiлiв;

9.7.13. вчиняти будь-якi iншi дii, якi суперечать нормам чинного законодавстВа,

статуту, Правил внутрiшнього розпорядку, iншими нормативними

документами коледжу, а також нормам моралi.
9.8. Роботодавець органiзовуе збереження iнвентарю i iншого майна, а також

пiдтримку необхiдного порядку в будiвлях i на територii закJIаду освiти.

10. Вiдповiдальнiсть за порушення трудовоi та навчальноi дисциплiни

10.1. За порушення труловоi дисциплiни до працiвника може бути застосовано
один з таких заходiв стягнення: Ра)

10.1.1. догана;
10.1.2. позбавлення премii;
10.1.З. звiльнення.
10.2. ЗвiльненЕя як дисциплiнарне стягЕення може бути застосоване вiдповiдно

до ст. 40, ст. 41 Кодексу законiв про працю УкраiЪи.
10.З. Дисциплiнарнi стягнення застосовуе директор.
l0.4. Працiвники, обранi до скJIаду первинноi профспiлковоi органiзацii i не

звiльненi вiд виробничоi дiяльностi, не можуть бути пiдданi
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дисциплiнарному стягЕенЕю без попередньоi згоди органу, членами якого
вини е; керiвники первинноi профспiлковоi органiзацii у пiдроздiлах
коледжу - без попередньоi згоди вiдповiдного профспiлкового органу. ,Що

застосування дисциплiнарного стягнення директор або уповноважена особа
повиннi зажадати вiд порушника тру,човоi дисциплiни письмових пояснень.
У випадку вiдмови працiвника надати письмовi пояснення скJIадаеться
вiдповiдний акт.

10.5. Дисциплiнарнi стягнеЕня застосовуються директором безпосередньо пiсля
виявлення проступку, але не пiзнiше одного мiсяця вiд дкя його виявлення,
не врЕIховуючи часу звiльнення працiвника вiд роботи у зв'язку з
тимчасовою непрацездатнiстю або перебування його у вiдгryстцi.

10.6. ,Щисчиплiнарне стягнення не може буги накладене пiзнiше шести мiсяцiв з

дня вчиItення проступку.
10.7. За кожне порушеЕня трудовоi дисциплiни накладаеться лише одне

дисциплiнарне стягнення.
10.8. Дисциплiнарне стягнення оголошуеться в наказi директора i повiдомляеться

працiвниковi пiд розписку протягом 3 днiв.
l0.9, Якщо протягом року з дня накJIадання дисциплiнарного стягнення

працiвника не буде пiддано новому дисциплiнарному стягненню, то BiH
вважаеться таким, що не мав дисциплiнарного стягнення.

10.10,Якщо працiвник не допустив нового порушення трудовоi дисциплiни i до
того ж проЯвив себе як сумлiнний працiвник, то стягнення може бути зняте

до закiнчення одного року. Протягом строку дii дисциплiнарного стягнення
заходи заохочення до працlвЕика не застосовуються.

10.1l..Щиректор мае право замiсть Еакпадення дисциплiнарного стягЕення
передати питання про порушеннrI трудовоi дисциплiни на розгляд трудового
колективу або його органу.

l1

10.12.За порушенЕя цих Правил до здобувачiв освiти можуть застосовуватися
заходи громадського впливу - зауваження про недопустимiсть порушення

цих Правил або один iз заходiв стягнення:
10.12.1. догана;
|0.|2.2. вiдрахування.
10.13.При виборi заходу стягнення враховуються тяжкiсть проступку, причини та

обставини, за яких його було вчинено, попередЕя поведiнка порушника,
його психофiзичний та емоцiйний стаЕ IIа час вчинення проступку та iншi
icToTHi обставини.

10.14.Здобувачi освiти можуть буги вiдрахованi вiдповiдно до чинного
законодавства - за погодженням з органами студентського самоврядування.

l0.15.Вiдрахування здобувача освiти здiйснюеться наказом директора. Вiдомостi
про вiдрахування зtlносяться до особовоi справи здобувача освiти.

l0.1б.До застосування дисциплiнарного стягнення директор або уповноважена
особа повинен вимагати вiд порушника письмовi пояснення. У випадку
вiдмови порушника надати письмовi пояснення складаеться вiдповiдний
акт,

Y

)ра)

10.17.Дисциплiнарнi стягнення застосовуе директор за поданням керiвника
структ)фного пiдроздiлу безпосередньо пiсля виявленнJI порушення, EuIe не
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пiзнiше одного мiсяця вiд дня його виявленIUI, не врaIховуючи часу

хвороби порушника або його перебування на канiкулах.
10.18.,Щисциплiнарне стягнення оголошуеться в наказi директора i доводиться

порушникУ пiд розписку. Вiдомостi про дисциплiнарне стягнеЕЕя

заносяться до особовоi справи здобувача освiти.
10.19.Якщо упродовж року вiд дня застосуванIUI дисциплiнарного стягЕеЕня до

здобувача освiти не буде застосовано нове дисциплiнарне стягнення,- BiH

вважаеться таким, що не мае дисциплlЕарIrого стягнення,

10.20.ЯкщО здобувач освiти не догryстив нового порушення дисциплiни та

сумлiнно виконуе своi обов'язки, стягнення може бути зЕяте до закiнчення

одного року.
10.21.Протягом TepMiHy дii дисциплiнарЕого стягЕення зzlходи заохочення до

здобувача освiти не застосовуються.
10.22.,Щиректор мае право замiсть накJIаденЕя дисциплiнарною стягненнrI

передатИ питаЕяЯ прО порушеЕIIЯ дисциплiнИ на розгJIяд органiв

студентського самоврядування та профспiлкового KoMiTery студентiво якщо

порушник е членом профспiлки.

11.1. Правила та
загarльних

11. Прикiвчевi полоя(енпя

змiЕи i доповненIUI до них обговорюют,ься i приймають на

зборах ]Фудового колективу, погод}суються з первиIIЕою

профспiлковОю органiзацiСю та студентСьким самоврядуваIrням,

Вiд роботодавця : Вiд працiвникiв:

Голова виборного органу первинно1
профспiлковоi органiзацiТ

свiтлана Стегней арiя,Щраrrrкаба

2022р.

Погоджено
лови студентсько1 ради
"/ Олександра Бомбей

р.

и

ц
В.(

м.
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ffi

|,"' dtп 2о22р.
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ГiрникМ.d

ЗаступникйкйЙ
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l1

склАд
робочоi KoMicii з контролю за виконанням колективного договору

оТ

]у

|ора)

Jф
з/п

Прiзвище, iм'я, по батьковi Посада

Вiд роботодавця
1. Стегней С.Н. Директор
2. Гiрник М.Ю. Заступник директора з навч€шьно-

виховноi роботи
3. Шкурко Р.В. Юрисконсульт
4. Лешкова I.Г. Головний бухгалтер
5. Свалявчик С.А. Старший iнспектор з кадрiв
6. Машика B.I. Iнженер з охорони працi

Вiд виборного органу первинноi
профспiлковоi органiзацii

l. ,Щрашкаба M.I. Голова первинноi профспiлковоi
органiзацii, викJIадач

2. Томич Ф.Ф. Викладач
J. Пiдгородська Н.М. Викладач
4. Сiгетi о.В. Викладач
5. Кузьма Н.С. Викладач
6. Калинич А.А. Викладач
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