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РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Колективний договір між адміністрацією та профспілковим 
комітетом працівників Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти 
«Кам'янець-1 Іодільський державний інститут» (далі -  Колективний 
договір) є основним юридичним документом, на підставі якого 
здійснюється регулювання виробничих, трудових і соціально- 
економічних відносин, що стосуються інтересів трудового колективу 
Навчально-реабілітаційного заклад} вищої освіти «Кам’янець- 
Подільський державний інститут» (далі - Інститут) та його 
відокремленого структурного підрозділе (фахового коледжу).

1.2. Колективний договір укладається відповідно до чинного 
законодавства, зокрема, в перш} черг}. Законів України «Про колективні 
договори і угоди». «Про соціальний діалог в Україні», «Про освіту», «Про 
вищу освіту», «Про фахов} передвищ} освіт}'», «Про наукову та науково- 
технічну діяльність», «Про зайнятість населення» (із змінами), «Про 
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»; «Про 
оплату праці» (із змінами), «Про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності» (із змінами), «Про відпустки» (із змінами), «Про охорону 
праці» (із змінами), «Про захист персональних даних», Кодексу законів 
про працю України, Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 
р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки 
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами), наказу 
Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 «Про 
впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових 
установ» (із змінами), наказ}' Міністерства освіти від 15.04.1993р. № 102 
«Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати 
працівників освіти», Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки 
України, Профспілками працівників освіти і науки України та 
Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців у галузі вищої 
освіти на 2021-2025 роки (далі -- Галузева угода), Наказу Міністерства 
праці та соціальної політики України «Про затвердження порядків 
застосування Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, 
зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові 
відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за 
особливий характер праці» від 30.01.1998р. №16, наказу Міністерства 
праці та соціальної політики України «Про затвердження Методичних
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рекомендацій щодо застосування підсумованого обліку робочого часу» 
від 19.04.2006р. №138. Статуту Навчально-реабілітаційного закладу 
вищої освіти «Кам'янець-ІІодільський державний інститут» (далі -  
Стат\т Інституту), інших нормативно-правових актів, що регулюють 
виробничі, трудові та соціально-економічні відносини.

1.3. Трудовий колектив уповноважує профспілковий комітет 
представляти його інтереси під час переговорів, розробки і укладання 
колективного договору, проведення контролю за виконанням зобов’язань 
Сторін у період його дії.

1.4. Адміністрація Інституту, в особі ректора, визнає профспілковий
комітет працівників Інституту єдиним і уповноваженим представником 
усіх працівників Інституту та працівників відокремленого структурного 
підрозділу (фахового коледжу) в колективних перемовинах, погоджує з 
ним накази та інші локальні нормативно-правові документи з питань, що 
є предметом Колективного договор\ відповідно до чинного
законодавства.

1.5. Сторонами Колективного договор) (далі -  Сторони) є:
г  Адміністрація Інститут). в особі ректора, який є 

представником Інституту \ відносинах із державними органами, органами 
місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє на 
підставі Статуту Інституту, з однієї Сторони, та

г  Профспілковий комітет працівників Інституту, який
відповідно до Кодекс) законів про працю. Закону України «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» представляє інтереси 
трудового колективу Інституту та відокремленого структурного 
підрозділ) (фахового коледжу), захищає його трудові, соціально- 
економічні права та інтереси і діє на підставі Положення про первинну 
профспілков) організацію профспілки працівників Навчально-
реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам'янець-Подільський
державний інститут» Хмельницької обласної організації профспілки 
працівників соціальної сфери України, з іншої Сторони.

1.6. Сторони зобов’язуються:
• дотрим) ватися принципів соціального партнерства, законності, 

прозорості, рівноправності у внесенні пропозицій щодо змісту 
Колективного договор) та взаємної відповідальності;

• виконувати прийняті зобов'язання з урахуванням реальних 
можливостей їх матеріального та фінансового забезпечення;

• здійснювати контроль за виконанням положень Колективного 
договору.



» . Колективний договір укладено на 5 років і набуває чинності з 
у дня його підписання представниками Сторін та діє до укладення нового 

Колективного договору.
ь 1.8. Жодна зі Сторін, що уклали Колективний договір, не може

впродовж терміну його дії односторонньо ухвалювати рішення, що 
г змінюють норми, положення, зобов'язання Колективного договору або 
[ припиняють їх виконання.
, 1.9. Перемовини щодо укладення нового Колективного договору

починаються не раніше, ніж за гри місяці до закінчення терміну його дії. 
Б\дь-яка зі Сторін письмово повідомляє іншу Сторону про початок 
перемовин. Друга Сторона впродовж семи днів повинна розпочати 
перемовини. Порядок ведення перемовин з питань розроблення, 
>кладення або внесення змін до Колективного договору визначають 
Сторони й оформляють відповідним протоколом.

1.10. Для ведення перемовин і підготовки проекту Колективного 
договоре створюють робоче комісію із представників Сторін, склад якої 
визначають Сторони.

1.11. Робоча комісія готує проект Колективного договору, який 
обговорюють у трудових колективах структурних підрозділів та виносять 
на розгляд Загальних зборів трудового колективу Інституту.

1.12. Колективний договір схвалено загальними зборами трудового 
колективе НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» 
і Протокол від 28.12.2021 року № 1).

1.13. Не пізніше, ніж через 5 днів після схвалення Загальними 
зборами трудового колективу Інститут)' Колективний договір підписують 
ректор Інституту, з однієї Сторони, голова профспілкового комітету 
працівників Інституту, з іншої Сторони.

1.14. Положення Колективного договору діють безпосередньо і 
поширюються як на всіх працівників Інституту, так і на всіх працівників 
відокремленого структурного підрозділу (фахового коледжу) незалежно 
від того, чи є вони членами первинної профспілкової організації, і є 
обов'язковими як для адміністрації, так і для всіх працівників Інституту 
та відокремленого структурного підрозділу (фахового коледжу).

1.15. Невід'ємною частиною Колективного договору є додатки до 
нього (додатки 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 1).

1.16. На час чинності цього договору Сторони працюють на засадах 
довіри та взаємоповаги.
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1.17. Колективний договір зберігає чинність у випадку зміни 
керівництва Інституту і профспілкового комітету, а також в разі їх 
реорганізації протягом строку, на який \кладений Договір.

1.18. Колективний договір подають на повідомну реєстрацію до' 
Департаменту соціального захисту населення Кам'янець-Подільської 
міської ради згідно з Порядком повідомної реєстрації галузевих 
(міжгалузевих) і територіальних угод. колективних договорів, 
затвердженим Постановою Кабінет) Міністрів України від ІЗ лютого 
2013 р. №115 (із змінами). Повідомній реєстрації підлягають зміни та 
доповнення, що вносяться до Колективного договору.

1.19. У двотижневий термін з дня реєстрації Колективний договір 
доводять до відома усіх працівників Інститут) та розміщають на 
офіційному веб сайті Інституту. Адміністрація Інституту забезпечує 
ознайомлення щойно прийнятих на робот) працівників (під підпис) з 
Колективним договором.

РОЗДІЛ II. НАВЧАЛЬНА РОБОТА

2.1. Науково-педагогічні, педагогічні працівники зобов'язані 
забезпечити:

-  збереження, правильну експлуатацію та раціональне 
використання обладнання, будівель; утримування свого робочого місця в 
чистоті і належному стані; економію і раціональне використання 
електроенергії та інші матеріальні ресурси, дотримання встановленого 
порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;

-  відповідність кадровим вимогам відповідно до Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності, чинних в поточному навчальному 
році (щорічно);

-  достатній науково-теоретичний і методичний рівень 
викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної 
спеціальності, відповідного освітнього рівня; впровадження у навчальний 
процес новітні інформаційно-телекомунікаційні, дистанційні та Інтернет- 
технології, оновлення навчально-методичних засобів з орієнтацією на 
практичну підготовку студентів;

виконання навчальної, методичної, наукової та інших видів 
робіт, передбачених Нормами часу для планування й обліку навчальної, 
методичної, наукової га організаційної роботи педагогічних, науково- 
педагогічних працівників в Інституті га індивідуальним робочим планом 
педагогічного, науково-педагогічного працівника, який складається 
щорічно і є невід'ємною частиною контракт)’;
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підвищення кваліфікації відповідно до чинного законодавства;
-  вільне володіння та використання у своїй діяльності в Інституті 

\ країнської мови;
-  дотримання педагогічної етики; поваги до гідності, прав, свобод і 

лконних інтересів всіх учасників освітнього процесу на засадах
партнерства, толерантності, взаємної поваги, прищеплення студентам 
любов до України, виховання в дусі патріотизму і поваги до Конституції 
України, підтримання авторитету і престижу Інституту, не допущення дій, 
що завдають шкоди його іміджу;

-  своєчасне подання ректору Інституту щорічного письмового звіту 
про результати виконання умов, передбачених індивідуальним робочим 
планом; за 2 місяці до закінчення терміну контракту -  звіт про стан його 
виконання та достроково -  на вимогу ректора Інституту;

-  дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку 
Інституту та його відокремленого структурного підрозділу (фахового 
коледжу), посадових інструкцій, Статуту Інституту, умов трудового 
договору (контракту), зміцнення трудової дисципліни, захисту відомостей, 
що є державною, службовою таємницею.

З метою створення необхідних умов для стабільної і ефективної 
діяльності трудового колективу адміністрація зобов’язується:

2.2. Забезпечити працівникам умови для успішного виконання ними 
своїх обов'язків.

2.3. Розвивати матеріально-технічну базу для освітнього процесу за 
рахунок бюджету Інституту та його відокремленого структурного 
підрозділу (фахового коледжу). Виділяти щорічно кошти з бюджету 
Інституту та його відокремленого структурного підрозділу (фахового 
коледже ) на придбання навчальної та наукової літератури.

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, завідувач бібліотеки.
2.4. Забезпечувати навчально-методичними матеріалами 

факультети, навчально-наукові інститути, відокремлені структурні 
підрозділи (фахові коледжі) Інституту.

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, завідувач бібліотеки, 
декани факультетів, керівники навчально-наукових інститутів, 
відокремлених структурних підрозділів (фахових коледжів).

2.5. Сприяти високому рівню методичного забезпечення освітнього 
процесе, постійно удосконалювати і впроваджувати нові форми і методи; 
практикувати проведення проблемних, концептуальних та інтерактивних 
навчальних занять.

Відповідальні: проректори за розподілом функціональних
обов'язків, декани факультетів, заступники керівників навчально-



наукових інститутів, відокремлених структурних підрозділів (фахових 
коледжів), завідувач навчально-методичного відділу, завідувачі кафедр.

2.6. Факультети, навчально-наукові інститути, відокремлені
структурні підрозділи (фахові коледжі) Інституту забезпечувати
комп'ютерною технікою з урахуванням чинних норм.

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, декани факультетів, 
керівники навчально-наукових інститутів, відокремлених структурних 
підрозділів (фахових коледжів).

2.7. Освітній процес в Інституті га відокремленому структурному 
підрозділі (фаховому коледжі) здійснювані відповідно до законодавства. 
Статуту Інституту, Положення про організацію освітнього процесу, 
Положення про відокремлений структурний підрозділ (фаховий коледж), 
Правил внутрішнього трудового розпорядку .

Відповідальні: ректор, декани факультетів, керівники навчально- 
наукових інститутів, відокремлених структурних підрозділів (фахових 
коледжів), завідувачі кафедр.

2.8. Постійно оновлювати зміст та організацію навчально- 
виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, ринкових 
засад економіки, сучасних наукових досягнень; розробляти та 
впроваджувати у навчальний процес інноваційні освітні продукти, новітні 
інформаційні технології та засоби навчання.

Відповідальні: ректор, декани факультетів, керівники навчально- 
наукових інститутів, відокремлених структурних підрозділів (фахових 
коледжів), завідувачі кафедр.

2.9. Ефективно використовувати переваги академічної мобільності 
науково-педагогічних (педагогічних) працівників, здобувачів вищої 
освіти та персоналу Інституту та його відокремленого структурного 
підрозділу. Поглиблювати співпрацю з провідними закордонними 
закладами вищої освіти, державними, міжнародними організаціями. 
Активізувати участь кафедр, навчально-наукових інститутів, факультетів, 
щодо підготовки заявок на отримання міжнародних грантів.

Відповідальні: проректори за розподілом функціональних
обов'язків, декани факультетів, керівники навчально-наукових інститутів, 
відокремлених структурних підрозділів (фахових коледжів), завідувачі 
кафедр.

2.10. Удосконалювані матеріальне баз\ для дистанційного 
навчання.
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Відповідальні: проректори за розподілом функціональних
юв'язків, керівник інформаційного відділу, начальник навчально- 
тгодичного відділу, завідувачі кафедр.

2.11. Розподіляти навчальні дисципліни між кафедрами відповідно 
з їх профілю.

Відповідальні: проректори за розподілом функціональних
бов’язків, завідувачі кафедр.

2.12. Дотримуватися ліцензійних умов провадження освітньої 
.іяльності та інших нормативно-правових актів у сфері вищої та фахової 
іередвищої освіти.

Відповідальні: ректор, керівники відокремлених структурних 
підрозділів (фахових коледжів), проректори за розподілом
функціональних обов'язків, завідувачі кафедр.

2.13. Контролювати об'єктивний розподіл навчального 
навантаження між викладачами кафедр.

Відповідальні: проректори за розподілом функціональних
обов'язків, декани факультетів. директори науково-навчальних
інститутів, завідувачі кафедр.

2.14. Постійно проводити заходи щодо підвищення рівітя
навчальної дисципліни студентів, дотримання студентів вимог Статуту 
Інституту, правил внутрішнього розпорядку в навчальному закладі та 
гуртожитку; збереження державного майна, суворої економії водо-,
тепло-, енергоресурсів.

Відповідальні: куратори академічних груп, комендант.
2.15. Проводити аналіз діяльності та склад} кафедр, здійснювати 

заходи щодо забезпечення ефективності їх роботи.
Відповідальні: проректори за розподілом функціональних

обов’язків, декани факультетів, завідувачі кафедр.
2.16. На період хвороби, перебування на стажуванні або на 

курсах підвищення кваліфікації з відривом від освітнього процесу, що 
припадає на навчальний рік, педагогічний, науково-педагогічний 
працівник звільняється від виконання всіх видів робіт, передбачених 
індивідуальним робочим планом. Встановлене йому на цей період 
навчальне навантаження виконується іншими педагогічними, науково- 
педагогічними працівниками за рахунок зменшення їм обсягу методичної, 
наукової й організаційної роботи або шляхом залучення в 
установленому порядку викладачів з погодинною оплатою праці. Після 
виходу науково-педагогічного працівника на роботу на період, що 
залишився до завершення навчального року, йому визначається
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відповідне навчальне навантаження та оосяг методичної, наукової и 
організаційної роботи.

Відповідальні: проректори за розподілом функціональних
обов'язків. директори науково-навчальних інститутів, декани' 
факультетів, завідувачі кафедр, керівник відокремленого структурного 
підрозділу (фахового коледжу).

РОЗДІЛ III. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

З метою підвищення наукової та науково-технічної діяльності 
трудовий колектив Інституту та його відокремленого структурного 
підрозділу (фахового коледжу) зобов’язується брати активну участь у 
наукових, науково-технічних проектах з пріоритетних напрямів розвитку 
науки і техніки.

З метою забезпечення необхідних умов для науково-дослідної 
роботи професорсько-викладацького складу Інституту, адміністрація 
зобов'язується:

3.1. Визначити пріоритетні напрями наукових досліджень в 
Інституті.

Відповідальні: проректори за розподілом функціональних
обов’язків, керівник інклюзивного науково-методичного центру,
завідувачі кафедр.

3.2. Сприяти залученню провідних вчених до виконання 
комплексних наукових досліджень та реалізації науково-технічних 
проектів з актуальних проблем розвитку України.

Відповідальні: проректори за розподілом функціональних
обов'язків, керівник інклюзивного науково-методичного центру,
завідувачі кафедр, голова Ради молодих вчених.

3.3. Сприяти виконанню тематичного плану науково-дослідних 
робіт, з використанням механізму багатоканального фінансування.

Відповідальні: проректори за розподілом функціональних
обов’язків, керівник інклюзивного науково-методичного центру,
завідувачі кафедр, головний бухгалтер.

3.4. Здійснювати об’єктивний відбір проектів для отримання коштів 
державного бюджету на фундаментальні дослідження і прикладні 
проекти.

Відповідальні: проректори за розподілом функціональних
обов'язків, керівник інклюзивного науково-методичного центру, голова 
Ради молодих вчених, завідувачі кафедр.



3.5. Сприяти участі у наукових конференціях і симпозіумах осіб, які 
юють над дисертаціями. За наявності відповідних коштів, 
:шовати повну або часткову оплату відряджень особам для участі у
х заходах.

Відповідальні: проректори за розподілом функціональних
з'язків, керівник відокремленого структурного підрозділу (фахового 
зджу), керівник інклюзивного науково-методичного центру, завідувачі 
едр, голова Ради молодих вчених, головний бухгалтер.

3.6. Проводити наукові, науково-практичні конференції 
фесорсько-викладацького складу і студентів згідно з планом наукових 
одів НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» та 
окремленого структурного підрозділу (фахового коледжу).

Відповідальні: проректори за розподілом функціональних
зв'язків, керівник інклюзивного науково-методичного центру, 
.ідувачі кафедр, голова Ради молодих вчених.

3.7. Залучати до науково-дослідної роботи студентів Інституту, 
йбільні активним надавати рекомендації до вступу у магістратуру.

Відповідальні: проректори за розподілом функціональних
ов'язків, керівник інклюзивного науково-методичного центру, 
відувачі кафедр, голова Ради молодих вчених.

3.8. Науково-дослідну роботу Інституту та роботу інклюзивного 
іуково-методичного центру спрямовувати на виконання викладачами 
іасних наукових досліджень та подальший захист дисертацій.

Відповідальні: проректори за розподілом функціональних
Зов'язків, керівник інклюзивного науково-методичного центру, 
івідувачі кафедр, голова Ради молодих вчених.

3.9. Сприяти у виданні монографій здобувачів наукового ступеня 
пора наук та монографій авторських колективів, які є результатом

ааершення науково-дослідних робіт, а також підручників, навчальних 
: сібників, необхідних для освітнього процесу. За наявності відповідних 
:оштів, здійснювати преміювання авторів згідно з Положенням про 
: осміювання та матеріальну допомогу працівникам НРЗВО «Кам’янець- 
Лодільський державний інститут».

Відповідальні: проректори за розподілом функціональних
обов'язків, керівник інклюзивного науково-методичного центру, 
завідувачі кафедр, голова Ради молодих вчених, головний бухгалтер.

3.10. Підтримувати розвиток наукових шкіл. За наявності 
відповідних коштів, стимулювати роботу вчених за підготовку науково- 
педагогічних кадрів вищої кваліфікації докторів і кандидатів наук, а



також, за передач) інтелектуальної власності, за виконання функцій 
головних редакторів наукових журналів і збірників наукових праць згідно 
з Положенням про преміювання та матеріальну допомогу працівникам 
Інституту.

Відповідальні: проректори за розподілом функціональних
обов'язків. керівник інклюзивного науково-методичного центру, 
завідувачі кафедр, головний бухгалтер.

3.11. За наявності відповідних коштів, стимулювати виконання 
науково-дослідних робіт професорсько-викладацьким персоналом 
відповідно до Положення про преміювання та матеріальну допомогу 
працівникам Інституту.

Відповідальні: проректори за розподілом функціональних
обов’язків, керівник інклюзивного науково-методичного центру, 
завідувачі кафедр, головний бухгалтер.

3.12. Сприяти активізації роботи кафедр із пошуку можливостей 
отримання грантів для участі студентів і викладачів у міжнародних 
освітніх програмах.

Відповідальні: проректори за розподілом функціональних
обов’язків, керівник інклюзивного науково-методичного центру, 
завідувачі кафедр, голова Ради молодих вчених.

3.13. За наявності відповідних коштів, забезпечити матеріальне 
стимулювання докторантів, аспіратів та здобувачів наукового ступеня, 
які вчасно захистили дисертації.

Відповідальні: проректори за розподілом функціональних
обов’язків, керівник інклюзивного науково-методичного центру,
завідувачі кафедр, головний бухгалтер.

3.14. Забезпечити виконання усіма кафедрами Інституту науково- 
дослідних робіт за рахунок коштів замовників на суму не менше 10 тис. 
гри. протягом календарного рок\.

Відповідальні: проректори за розподілом функціональних
обов’язків, завідувачі кафедр.

3.15. Клопотати перед МОЇ І України про відкриття магістратури, 
аспірантури та докторантури за умови наявності відповідних підстав для 
цього.

Відповідальні: проректори за розподілом функціональних
обов’язків, керівник інклюзивного науково-методичного центру,
завідувачі кафедр, голова Ради молодих вчених.

3.16. Активізувати роботу молодих вчених у виконанні ними 
міжнародних наукових проектів.
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Відповідальні: проректори за розподілом функціональних
обов'язків. керівник інклюзивного науково-методичного центру, 
завід\ вачі кафедр, голова Ради молодих вчених.

3.17. За наявності відповідних коштів, здійснювати матеріальне 
заохочення науковців, які мають високі рейтинги щодо публікацій у 
оахових виданнях, які належать до провідних міжнародних науково- 
метричних баз (Scopus, Web of Science, Index Copernicus), а також високі 
індекси міжнародного цитування.

Відповідальні: проректори за розподілом функціональних
обов'язків, керівник інклюзивного науково-методичного центру,
завідх вачі кафедр, головний бухгалтер.

3.18. Сприяти включенню наукових журналів іа збірників наукових 
праць у міжнародні науково-метричні бази даних.

Відповідальні: проректори за розподілом функціональних
обов’язків, керівник інклюзивного науково-методичного центру,
завідувачі кафедр, головні редактори наукових видань.

3.19. Забезпечити дотримання академічної доброчесності у 
наукових дослідженнях та публікацію їх результатів науково- 
педагогічними працівниками Інституту завдяки застосуванню провідних 
систем щодо виявлення плагіату.

Відповідальні: проректори за розподілом функціональних
обов'язків, керівник інклюзивного науково-методичного центру,
завід) вачі кафедр, голова Ради молодих вчених, керівник інформаційного 
центру.

3.20. Розробити систему підрахунку рейтингу науково-педагогічних 
храцівників Інституту, педагогічних працівників відокремленого 
структурного підрозділу (фахового коледж)) щодо результативності їх 
на\ кової діяльності.

Відповідальні: проректори за розподілом функціональних
обов'язків, керівник відокремленого структурного підрозділу (фахового 
коледжу), керівник інклюзивного науково-методичного центру, завідувачі 
кафедр, голова Ради молодих вчених.

РОЗДІЛ IV. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

4.1. Адміністрація задав 'ячується:
4.1.1. Забезпечувати стабільну та ефективну діяльність Інституту та 

його відокремленого структурного підрозділу (фахового коледжу), 
зважаючи на фактичні обсяги фінансування, раціональне використання
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кошів загального та спеціального фондів кошторису закладу для 
підвищення результативності роботи, поліпшення умов праці й 
відпочинку працівників.

Відповідальні: ректор, проректори за розподілом функціональних 
обов'язків, головний бухгалтер, керівник відокремленого структурного 
підрозділ} (фахового коледжу), керівники структурних підрозділів.

4.1.2. Регулювати трудові відносини в Інституті та у його 
відокремленому структурному підрозділі (фаховому коледжі) відповідно 
до законодавства України про працю. Статуте Інституту та Положення 
про відокремлений структупний підрозділ (фаховий коледж).

Відповідальні: ректор, начальник відділе кадрів, керівник
відокремленого структурного підрозділу (фахового коледжу), 
юрисконсульт.

4.1.3. Приймати на роботе науково-педагогічних, педагогічних 
працівників та інших працівників (категорійні спеціалісти, інші фахівці, 
робітники та ін.) згідно з КЗпП України. Законами України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», «Про фахове передайте освіту», галузевими 
нормативними актами. Порядком проведення конкурсного відбору при 
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та 
укладання з ними трудових договорів (контрактів) НРЗВО «Кам'янець- 
Подільський державний інститут» та відокремленого структурного 
підрозділу (фахового коледжу).

Відповідальні: ректор, конкурсна комісія, вчена рада Інституту, 
начальник відділу кадрів.

4.1.4. Укладати трудовий договір (контракт) із кожним членом 
колективу відповідно до чинного законодавства.

Відповідальні: ректор, начальник відділу кадрів.
4.1.5. Забезпеч} ваги розробку посадових інструкцій для всіх 

категорій працівників Інстит} їх і працівників відокремленого 
структурного підрозділу (фахового коледжу) та затверджувати їх за 
погодженням із профспілковим комітетом працівників Інституту.

Відповідальні: ректор, юрисконсульт, керівник відокремленого 
структурного підрозділу (фахового коледжу), керівники структурних 
підрозділів.

4.1.6. При прийнятті працівника на роботу або переведенні його в 
} становленому порядку на іншу роботу, до її початку:

• ознайомлювати працівника під підпис з його правами та 
посадовими обов'язками згідно з укладеним трудовим договором, 
умовами оплати праці, правами на пільги за роботу в особливих умовах
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заповідно до чинного законодавства. Правилами внутрішнього 
:г;. дового розпорядку та Колективним договором;

• визначити працівникові робоче місце, забезпечити його 
необхідними для роботи засобами;

• проводити інструктаж працівника з питань охорони праці, надання 
медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з

п давил поведінки та дій у разі виникнення аварійних ситуацій, пожеж і 
стихійних лих.

Відповідальні: начальник відділу кадрів, керівники підрозділів, 
женер з охорони праці, техніки безпеки, фахівець з питань цивільного 

захисте.
4.1.7. При прийняті на роботу працівників визначити за 

тодженням з профспілковим комітетом при необхідності термін
в;'.пробування, що згідно Кодекс) законів про працю не перевищує шести 
м сяців (ст.27 КЗітП України).

Відповідальні: ректор, начальник відділу кадрів, юрисконсульт.
4.1.8. Морально та матеріально стимулювати працівників Інституту 

працівників відокремленого структурного підрозділу (фахового
- едж\) за зразкове виконання своїх обов'язків, сумлінну працю, 
раціональне використання наявного обладнання, технічних засобів

.-.чия тощо.
Відповідальні: ректор, керівник відокремленого структурного 

п.дрозділу (фахового коледжу), керівники структурних підрозділів.
4.1.9. Залучати до заміни тимчасово відсутніх науково-педагогічних, 

елагогічних працівників та інших працівників лише за їх згодою.
Відповідальні: ректор, керівники структурних підрозділів, начальник 

відділ) кадрів.
4.1.10. Здійснювати розірвання трудового договору (контракту) з 

раиівником з ініціативи адміністрації інституту за попередньої згоди
: рофспілкового комітету працівників Інституту.

Розірвання трудового договору (контракту) з ініціативи 
адміністрації Інституту без згоди профспілкового комітету працівників 
Інститут) допускається у випадках, передбачених Кодексом Законів про 
пгацю України.

Відповідальні: ректор, керівники структурних підрозділів, начальник 
в і д д і л у  кадрів.

4.1.11. Доводити до відома членів трудового колективу нові 
норуїативно-иравові документи щодо трудових відносин, організації праці
- подовж двох днів із часу їх отримання, роз’яснювати зміст, права та
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обов'язки працівників Інституту га працівників відокремленого 
структурного підрозілу (фахового коледжу).

Відповідальні: ректор, юрисконсульт, начальник відділу кадрів, 
керівник відокремленого структурного підрозділу (фахового коледжу), 
керівники структурних підрозділів.

4.1.12. Забезпечувати планове (один раз на п'ять років) підвищення 
кваліфікації та стажування науково-педагогічних, педагогічних 
працівників із збереженням середньої заробітної плаз и.

Сприяти підвищенню кваліфікації та стажуванню науково- 
педагогічних працівників у закордонних наукових установах і навчальних 
закладах.

Відповідальні: ректор, проректори за розподілом функціональних 
обов'язків, керівники стру ктурних підрозділів.

4.1.13. Здійснювати підготовку аспірантів, докгорангів у наукових 
установах, в Інституті та інших закладах вищої світи.

Відповідальні: ректор, проректори за розподілом функціональних 
обов'язків, керівники структурних підрозділів.

4.1.14. Здійснювати перерозподіл нормативів чисельності осіб, які 
навчаються, на одну посаду науково-педагогічного, педагогічного 
працівника за спеціальностями однієї галузі знань з урахуванням 
результатів наукової діяльності науково-педагогічних, педагогічних 
працівників І не ги туту.

Відповідальні: ректор, керівник навчального-мегодинного відділу, 
керівники відокремлених структурних підрозділів (фахових коледжів).

4.1.15. Пропонувати обирати головами зборів (конференцій) 
трудового колективу Інституту та зборів трудових колективів 
структурних підрозділів відповідно голову профспілкового комітету 
працівників Інституту та голів профспілкових бюро структурних 
підрозділів.

Відповідальні: ректор, юрисконсульт, керівники структурних
підрозділів.

4.1.16. Затверджувати кошториси, штатний розпис, графіки 
відпусток, норми часу навчальної, методичної, наукової, організаційної 
роботи науково-педагогічних, педагогічних працівників за погодженням з 
профспілковим комітетом працівників Інституту.

Відповідальні: ректор, проректори за розподілом функціональних 
обов'язків, головний бухгалтер, начальник відділу кадрів, керівник 
навчально-методичного відділу, керівник відокремленого структурного 
підрозділу (фахового коледжу).
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Погоджувати з профспілковим комітетом працівників
Інституте:

г  запровадження змін, перегляд умов праці членів трудового 
колективу;

г  час початку та закінчення роботи, графіки змінності, 
астосування підсумованого обліку робочого часу, графіки роботи 

працівників.
Відповідальні: ректор, начальник відділу кадрів, керівник навчально- 

методичного відділу, керівник відокремленого структурного підрозділу 
(□ахового коледжу), керівники структурних підрозділів.

18. Запобігати виникненню індивідуальних чи колективних трудових 
спорів (конфліктів), а в разі їх появи - розв’язувати шляхом взаємних 
консультацій, перемовин відповідно до Закону України «Про порядок 
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»

Відповідальні: ректор, проректори за розподілом функціональних 
Зв'язків, керівник відокремленого структурного підрозділу (фахового 

коледжу), керівники структурних підрозділів.
4.1.19. Розглядати та вирішувати відповідно оформлені звернення 

працівників (пропозиції, заяви та скарги) у термін не більше одного
-я ця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового 

вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх 
тримання. Якщо упродовж одного місяця вирішити порушені у 
-ерненні питання неможливо, то встановлювати необхідний термін для

о розгляду, про що повідомляти особі, яка подала звернення. 
:■ .пальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може 
еревищувати 45-ти днів.

Відповідальні: ректор, проректори за розподілом функціональних 
Зов’язків, керівник відокремленого структурного підрозділу (фахового 

коледжу), керівники структурних підрозділів, юрисконсульт.
4.1.20. Створювати працівникам Інституту та працівникам

»кремленого структурного підрозділу (фахового коледжу) умови,
-обхідні для нормальної роботи та забезпечення повного збереження 

довіреного їм майна.
Відповідальні: ректор, керівник відокремленого структурного 

підрозділу (фахового коледжу), керівники структурних підрозділів.
4.1.21. Дотримуватися норм чинного законодавства щодо 

матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну Інституту 
га його відокремленому структурному підрозділу (фаховому коледжу) 
внаслідок порушення покладених на них посадових обов’язків.
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Розглядати кожен факт безгосподарного використання та
розкрадання матеріальних цінностей Інституту та відокремленого 
структурного підрозділу (фахового коледжу). Вживати заходів щодо 
відшкодування збитків, заподіяних Інститут) та його відокремленому 
структурному підрозділу (фаховом) коледжу). відповідно до
законодавства про працю.

Відповідальні: ректор, керівники структурних підрозділів,
юрисконсульт, головний бухгалтер, керівник відокремленого
структурного підрозділу (фахового коледжу).

4.1.22. Застосовувати заходи матеріальної відповідальності до 
користувачів бібліотечних фондів Інститут)' відповідно до чинного 
законодавства та нормативних доку ментів Інстит\ ту.

Відповідальні: ректор, завідувач бібліотекою, юрист, головний 
бухгалтер.

4.1.23. Віднести профспілковий комітет працівників Інституту до 
переліку підрозділів Інститут)’, яким надаються нормативно-розпорядчі 
документи Міністерс’іва освіт і на) ки України, то  надходять до 
Інституту.

Відповідальні: ректор, референт.
4.1.24. Використовувати персональні дані працівників та 

забезпечувати їх захист відповідно до Закон) України «Про захист 
персональних даних».

Відповідальні: ректор, начальник відділу кадрів, юрисконсульт.

4.2. Профспілковий комітет працівників Інституту
зобов ’язується:

4.2.1. Організовувати в структурних підрозділах навчання 
профспілкового актив) з метою роз’яснення членам трудового колективу 
змісту нормативних документів, що регламентують трудові відносини.

4.2.2. Здійснювати громадський контроль за дотриманням 
працівниками чинного трудового законодавства, нормативних документів 
Інституту.

4.2.3. Браги участь в розробленні Правил внутрішнього трудового 
розпорядку Інституту.

4.2.4. Контролювати своєчасне введення в дію нормативних 
документів з питань трудових відносин адміністрацією Інституту та їх 
виконання.

4.2.5. Представляти інтереси працівників Інституту, відокремленого 
структурного підрозділ) (фахового коледжу) за їх дорученням під час
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розгляду індивідуальних трудових спорів та в колективному трудовому 
спорі, сприяти їх вирішенню.

4.2.6. Надавати згоду або відмовляти в наданні згоди на розірвання 
трудового договору з ініціативи адміністрації Інституту із працівником, 
-кий є членом первинної профспілкової організації, у випадках, 
передбачених законодавством.

4.2.7. Підтримувати дії га ініціативи адміністрації Інституту, 
спрямовані на стабільний та ефективний розвиток Інституту.

Сторони домовилися:
С сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни в 

інституті та його відокремленому структурному підрозділі (фаховому 
коледжі);

У запобігати виникненню індивідуальних та колективних
конфліктів, а в разі їх виникнення - забезпечувати розв’язання їх шляхом 
проведення перемовин згідно з чинним законодавством;

У сприяти створенню в колективі здорового морально-
психологічного кл і м ату;

У спільно вирішувати питання запровадження, перегляду та змін 
норм праці.

РОЗДІЛ V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

5.1. Адміністрація зобов'язується:
5.1.1. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, що 

призводять до скорочення чисельності або штату працівників приймати 
після попереднього узгодження з профспілковим комітетом не раніше, як 
за три місяці до здійснення цих заходів. Тримісячний період 
використовувати для вживання заходів, спрямованих на зниження рівня 
скорочення чисельності працівників.

Відповідальні: ректор, проректори за розподілом функціональних 
обов'язків, начальник відділу кадрів, керівники структурних підрозділів, 
юрисконсульт.

5.1.2. У разі змін в організації виробництва і праці Інституту, в тому 
числі реорганізації, скорочення чисельності або штату працівників 
Інституту, письмово попереджати працівника про скорочення чисельності 
-:бо штату не пізніше, ніж за 2 місяці до здійснення цих заходів 
відповідно до вимог чинного законодавства.

Відповідальні: ректор, начальник відділу кадрів.



5.1.3. Припини і и трудові відносини (розірвання трудового
договоре контракте ) з ініціативи працівника або адміністрації Інституту 
відповідно до данного законодавства.

Відповідальні: ректор, начальник відділе кадрів.
5.1.4. Створювати науково-педагогічниеі, педагогічним працівникам 

відповідні умови праці, які б максимально сприяли забезпеченню 
продуктивної зайнятості та зарахуванню періодів трудової діяльності до 
страхового стажу для призначення пенсії:

^  при звільненні науково-педагогічних, педагогічних 
працівників вивільнені години розподіляти насамперед між тими 
науково-педагогічними, педагогічними працівниками, які мають неповне 
навантаження, за умови відповідності їх науково-педагогічної, 
педагогічної спеціальностей дисциплінам, виконання яких вони 
забезпечуватимуть;

С залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та 
інших працівників Інституту, працівників інших підприємств, установ, 
організацій за умови забезпечення штатних науково-педагогічних 
працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше визначеної 
кількості годин на ставке .

Відповідальні: ректор, начальник відділу кадрів, керівник навчально- 
методичного відділу, завідувачі кафедр.

5.1.5. Видати працівникові в день звільнення належним чином 
оформлену трудове' книжке га провести з ним розрахунок у термін, 
визначений законодавс і вом.

Відповідальні: начальник відділу кадрів, головний бухгалтер.

5.2. Профспілковий комітет працівників Інституту
зобов 'язусться:

5.2.1. Проводити роз’яснювальну роботу з питань трудових 
правовідносин та соціального захисту працівників у разі змін в організації 
виробництва і праці, ліквідації, реорганізації установи, скорочення 
чисельності або штату.

Сторони домовилися:
•/ е разі скорочення чисельності або штату працівників через зміни 

в організації виробництва і праці переважне право залишення на роботі 
надавати працівникам з більш високою кваліфікацією та продуктивністю 
праці;



 ̂ не допускати звільнення з роботи з ініціативи адміністрації 
Інституте вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до 3-х років, 
одиноких матерів, які мають дітей віком до 14-ти років або дитину з 

валідністю.

РОЗДІЛ VI. РОБОЧИЙ ЧАС

6.1. Адміністрація зобов’язується:
6.ІД, Регулювати робочий час та його використання згідно з 

Правилами внутрішнього розпорядку Навчально-реабілітаційного закладу 
.лої освіти «Кам’янець-ІІодільський державний інститут» (Додаток 1).

-1 Іочаток робочого дня (понеділок п'ятниця) -  08год ЗОхв;
-Обідня перерва робочого дня (понеділок -  п’ятниця) -  ІЗгод ООхв - 

-юд 00хв.
- Закінчення робочого дня (понеділок -  четвер) -  1 7год 45хв.
- Закінчення робочого дня (п’ятниця) -  І бгод 30хв.
Працівники використовують час обідньої перерви на свій розсуд. На 

~ей час вони можуть відлучатися з місця роботи.
Відповідальні: ректор, начальник відділу кадрів, керівник

юкремленого структурного підрозділу (фахового коледжу), керівники 
стру ктурних підрозділів.

6. і .2. Вносити зміни в графік робочого часу працівників Інституту та 
ї відокремленого структурного підрозділу (фахового коледжу) лише 
нодженням із профспілковим комітетом працівників Інституту. 
Відповідальні: ректор, проректори за розподілом функціональних 

в'язків, керівник відокремленого структурного підрозділу (фахового 
леджу), керівники структурних підрозділів.

о.І.З. Робочий час педагогічних, наукових та науково-педагогічних 
рацівників визначається Кодексом законів про працю України (ст. 51) та 

Законом України "Про вищу освіту" (ст. 56) і становить 36 годин на 
тиждень (скорочена тривалість робочого часу).

Час виконання навчальних, методичних, наукових та організаційних 
трудових обов'язків у поточному навчальному році не має перевищувати 
річний робочий час, який становить 1 548 годин за середньотижневої 
тривалості 36 годин.

Для груп з підготовки фахового молодшого бакалавра (педагогічні 
працівники) максимальне навчальне навантаження на одну ставку не 
може перевищувати 720 годин на навчальний рік.



Для груп з підготовки бакалаврів (магістрів) (науково-педагогічн 
працівники) максимальне навчальне навантаження на одну ставк} 
науково-педагогічного працівника не може перевищувати 600 годин на 
навчальний рік (ст. 56 Закону України "Про вищ\ освіту").

Відповідальні: ректор, проректори за розподілом функціональних 
обов'язків. керівник навчально-методичного відділу, керівник 
відокремленого структурного підрозділ} (фахового коледжу), керівники 
структурних підрозділів.

6.1.4. Забезпечувати нормальну тривалість робочого часу для 
працівників -  40 годин на тиждень із розрахунку восьмигодинного 
робочого часу (при п'ятиденному робочомх тижні, ст.50 КЗпП).

Відповідальні: ректор, проректори за розподілом функціональних 
обов'язків, керівник відокремленого структурного підрозділу (фахового 
коледжу), керівник навчально-методичного відділу, керівники 
етру ктур Н И X 11 і дрозд і л і в.

6.1.5. Працівникам, якими за умовами роботи не додержується 
встановлена для даної категорії працівників щоденна або тижнева 
тривалість робочого часу, допускати за погодженням з профспілковим 
комітетом запровадження підсумованого облік} робочого часу з такого 
розрахунку, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не 
перевищувала б нормального числа робочих годин, встановленого 
чинним законодавством.

Відповідальні: ректор, начальник відділу кадрів, керівник
відокремленого структурного підрозділу (фахового коледжу), керівники 
структурних підрозділів.

6.1.6. Залучати працівників до роботи в надурочний час, вихідні та 
святкові дні відповідно до чинного законодавства та наказу по Інституту 
та його відокремленого структурного підрозділу (фахового коледжу) з 
оплатою їх праці в подвійному розмірі або шляхом надання іншого дня 
відпочинку лише за погодженням з профспілковим комітетом працівників 
Інституту та за особистою згодою працівника.

Відповідальні: ректор, начальник відділу кадрів, керівник навчально- 
методичного відділу, головний бухгалтер, керівник відокремленого 
структурного підрозділу (фахового коледжу), керівники структурних 
підрозділів.

6.1.7. За угодою з працівником встановлювати як під час прийняття 
на робот}, так і згодом, неповний робочий день або неповний робочий 
тиждень. Оплата праці в таких випадках здійснюється пропорційно 
відпрацьованим} час} або залежно від обсяг} виконаних робіт.



Відповідальні: ректор, начальник відділу кадрів, головний бухгалтер, 
керівник відокремленого структурного підрозділу (фахового коледжу), 
керівники структурних підрозділів.

6.1.8. Здійснювати у встановленому порядку перенесення вихідних 
та робочих днів на інші дні:

для створення сприятливих умов у використанні святкових та 
неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу;

>' разі рекомендацій центральних органів виконавчої влади 
або органів місцевого самоврядування;

-  для економії енергоресурсів;
-  на час поширення епідемій.
Перенесення вихідних і робочих днів здійснювати за погодженням із 

профспілковим комітетом працівників Інституту.
Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи 

працівників скорочується на одну годину (за винятком науково- 
педагогічних працівників, робочий час яких регламентується розкладом 
занять). У випадку, коли святковий або неробочий збігається з вихідним 
днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або 
неробочого.

Відповідальні: ректор, начальник відділу кадрів, керівник
відокремленого структурного підрозділу (фахового коледжу), керівники 
структурних підрозділів.

6.1.9. Не планувати виконання навчальної роботи науково- 
педагогічним, педагогічним працівникам у святкові, вихідні дні, крім 
занять зі студентами заочної форми навчання. У разі виробничої 
необхідності працівникам, залученим до роботи у вихідний день, 
відповідно до наказу по Інституту, надавати інший день для відпочинку 
(ст.72 КЗпП).

Відповідальні: ректор, керівник відокремленого структурного 
підрозділу (фахового коледжу), начальник відділу кадрів, керівник 
навчально-методичного відділу, керівник відділу заочної та дистанційної 
форм навчання, юрисконсульт.

6.1.10. Не залучати до надурочних робіт або направляти у 
відрядження жінок, що мають дітей віком від 3-х до 14-ти років або дітей 
з інвалідністю, без їх згоди.

Відповідальні: керівники структурних підрозділів.
6.1.11. Контролювати дотримання працівниками Інституту та 

кранівниками відокремленого структурного підрозділу (фахового
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коледжч ) Правил вн\трішпього розпорядку Інституту, графіків робочого 
часу, графіків змінності роботи, розкладу навчальних занять.

Відповідальні: ректор, проректори за розподілом функціональних! 
обов'язків, керівник відокремленого структурного підрозділу (фахового 
коледжу), керівники структурних підрозділів.

6.2. Профспілковий комітет працівників Інституту
зобов 'язується:

6.2.1. Контролювати дотримання змін \ графіку робочого часу 
працівників Інституту та працівників його відокремленого структурного 
підрозділ}' (фахового коледжу).

6.2.2. Погоджувати графіки змінності роботи, надання відпусток 
працівникам та перенесення вихідних і робочих днів в Інституті та 
відокремленому структурному підрозділі (фаховому коледжі).

6.2.3. У разі виробничої необхідності давати дозвіл на проведення 
надурочних робіт і виконання працівниками Інституту та працівниками 
відокремленого структурного підрозділ} (фахового коледжу) робіт у 
вихідні дні.

Сторони домовійися:
К спільно вирішувати питання робочого часу та часу відпочинку 

працівників Інституту та працівників його відокремленого структурного 
підрозділу (фахового коледж} );

к Погоджувати зміни графіків робочого часу, перенесення 
вихідних і робочих днів.

РОЗДІЛ VII. ОПЛАТА, СТИМУЛЮВАННЯ 
ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

7.1. Адміністрація зобов'язується:
7.1.1. Здійснювати нарахування заробітної плати педагогічним 

працівникам згідно Тарифікаційного списку, науково-педагогічним 
працівникам. адміністративно-господарському та обслуговуючому 
персонал} -  згідно штатного розпису відповідно до наказу Міністерства 
освіти і науки України від 15.04.1993р. №102 «Про затвердження 
Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», 
наказ} Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557 «Про 
впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових 
установ» і І Іостанови Кабінет} Міністрів України від 30.08.2002р. №1298
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-Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і 
• ефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій 
кремих галузей бюджетної сфери».

Відповідальні: ректор, керівник відокремленого структурного 
.розділе (фаховою коледже ). головний бухгалтер.

У 1.2. Дотримуватися схееіи посадових окладів, визначених за 
урядами єдиної тарифної сітки, тарифними коефіцієнтами і 

- ефіцієнтами підвищення згідно з чинним законодавством.
Відповідальні: ректор, керівник відокремленого структурного 

лрозділе (фахового коледже ). головний бухгалтер.
7.1.3. Здійснювати виплате заробітної плати через установи банків 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про
лосконалення механізме виплати заробітної плати працівникам 

' • джегних установ та державної соціальної допоеюги» (зі змінами) від 22 
■ж ня 2005р. №318 дише па підставі письмових згод працівників 
•ституте та його відокрееіденого структурного підрозділу (фахового 

кч медже ).
Відповідальні: ректор, керівник відокремленого структурного 

ірозділу (фахового коледжу), головний бухгалтер.
7.1.4. Відрахування із заробітної плати, не передбачені чинним 

законодавством, здійснювати лише за письмовою згодою працівника.
Безоплатно утримувати із заробітної плати членські профспілкові 

внески у розмірі 1% і перераховувати їх е співвідношенні: на рахунок 
рофспілковоїо комітету Інстиіутс _е розмірі 70%, а 30% - на рахунок 

Хмел ьницької обласної організації профспілки працівників соціальної 
с ери України.

Відповідальні : ректор, керівник відокремленого структурного
1 юозділу (фахового коледже ), головний бухгалтер.

7.1.5. Час простою не з впни працівника на період карантину, 
апровадженого Кабінетом Міністрів України, оплачувати із розрахунку 
е еіенше 2/3 тарифної ставки встановленого працівникові розряду 
окладу).

Відповідальні: ректор, керівник відокремленого структурного 
підрозділу (фахового коледжу), головний бухгалтер.

7.1.6. Встановити надбавки і доплати до тарифних ставок і посадових 
окладів працівникам Інституте та його відокремленого структурного 
підрозділе (фахового коледже ) в межах фонду заробітної плати 
відповідно до чинного законодавства та за погодженням з профспілковим 
коептетом. (Додаток 2).
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За виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників та 
суміщення посад (професій) здійснювати доплату працюючому персоналу 
згідно з чинним законодавством України.

Встановлювати надбавне працівникам Інституту та працівникам його 
відокремленого стриктурного підрозділе (фахового коледжу) до 
посадового окладе за складність, напруженість в роботі у розмірі до 50 % 
посадового окладе за умови наявності коштів.

Доплати за збільшення обсяге виконуваних робіт, за суміщення 
посад (професій), за розширення зони обслуговування встановлювати за 
рахунок економії фонде заробітної плати, створеного сумарними 
вакансіями.

Відповідальні: ректор, керівник відокремленого структурного 
підрозділе (фахового коледжу), головний бухгалтер.

7.1.7. Забезпечити своєчасне виплате працівникам Інституту та 
працівникам його відокремленого структурного підрозділе (фахового 
коледжу) заробітної плати в робочі дні два рази в місяць: аванс до 15 
числа кожного місяця. Розмір авансе не повинен бе ги меншим оплати за 
фактично відпрацьований час. ? розрахунку посадового окладу 
працівника, із врахе вапняеі доплаї. які мають постійний характер, і 
надбавок та основна заробітна плата до ЗО числа поточного місяця.

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, керівник відокремленого 
структурного підрозділу (фахового коледжу).

7.1.8. Своєчасно здійснювати індексацію грошових доходів 
працівників _е зв’язку із змінами цій на споживчі товари і послуги 
відповідно до чинного законодавства.

Відповідальні: ректор, керівник відокремленого структурного 
підрозділе (фахового коледжу ). головний бухгалтер.

7.1.9. При виплаті заробітної плати надавати працівникам Інституту 
та працівникам його відокремленого сіректурного підрозділу (фахового 
коледжу ) інфореіацію про оплачу праці, зокрема:

загальне суму заробітної плати з розшифруванням за видами 
виплат;
розміри і підстави відрахувань та утримань із заробітної плати; 
суме заробітної плати, що належить до виплати.

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, керівник відокремленого 
структурного підрозділе (фахового коледжу ).

7.1.10. Упродовж дії укладеного з працівником трудового договору 
(контракте ). не пізніше, як за 2 еііеяці, письмово інформувати працівника

~>7



зміни виробничих умов праці та розмірів пільг і компенсацій з 
“ \ ;• ьлнням тих. що налаються йому додатково.

Відповідальні: ректор, начальник відділ) кадрів, юрисконсульт.
. Виконувати у повному обсязі кошторис фонду оплати праці. 

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, керівник відокремленого 
дг; ктурного підрозділу (фахового коледжу).

12. Доходи працівників за повністю виконану місячну (годинну) 
н рму іраиі не можуть б \ти меншими за мінімальну заробітну плату. Не 
враховувати під час обчислення розміру заробітної плати для 
.. стечения її мінімального розміру доплати за роботу в несприятливих 

вах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та 
.. . точний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових, 

пееійних та ювілейних дат.
За тимчасове заступництво - виконання службових обов’язків за 

ь;:; відповідальною посадою тимчасово відсутнього працівника, коли 
ов'язане з виробничою необхідністю або з розпорядчими функціями, 

рапівником, який працює па тому ж підприємстві, установі, організації, 
валиться працівнику в розмірі різниці між його посадовим окладом і 

п садовим окладом працівника, якого він заміщує. Штатним працівникам 
і ця в окладах не виплачу ється.
Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, керівник відокременого 

, ру ктурного підрозділу (фахового коледжу).
1.13. Встановити, що тривалість роботи за сумісництвом не може 

еревищуваги чотири години на день і повний робочий день у вихідний 
:е ь. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не 

винна перевищувати половину місячної норми робочого часу.
Працю сумісників оплачувати за фактично виконану роботу згідно із 

ним законодавством (Додаток 3). Науково-педагогічним працівникам, 
не працюють за сумісництвом, дозволяється проводити заняття на 
шинній оплаті в обсязі половини навантаження, визначеного в їх 

лівілуальному плані згідно із Законом України «Про вищу освіту».
Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, керівник навчально- 

е одичного відділу.
7.1.14. Забезпечити гласність виконання кошторису Інституту та 

докремленого структурного підрозділу (фахового коледжу).
Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, керівник відокремленого 

с тлу ктурного підрозділу (фахового коледжу).
7.1.15. Додатковими джерелами підвищення заробітної плати 

вважати кошти спеціального фонду .
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Відповідальні: ректор, головним бухгалтер.
7.1.16. Сприяти працівникам в оформлені призначення їм пенсій за 

вислугу років та за віком.
Відповідальні: ректор. начальник відділу кадрів, керівник

відокремленого структурного підрозділу (фахового коледжу), керівники 
структурних підрозділів.

7.1.17. Забезпечувати одержання працівниками, а у визначених! 
законодавством випадках членами їхніх сімей, документів про роботу, 
заробітну плату, суми сплачених страхових внесків на пенсійне 
страху вання га інші відомості, необхідні для визначення права на пенсію 
та її обчислення.

Відповідальні: ректор, начальник відділу кадрів, керівник!
відокремленого структурного підрозділу (фахового коледжу), керівники 
структурних підрозділів, голова комісії з соціального страхування.

7.1.18. Здійснювати контроль за додержанням законодавства про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, вносити пропозиції 
щодо організації та удосконалення роботи із соціального страхування в 
Інституті.

Відповідальні: ректор, начальник відділу кадрів, керівник
відокремленого структурного підрозділу (фахового коледжу), керівники 
структурних підрозділів, голова комісії з соціального страхування.

7.1.16. Забезпечити участь представникам профспілкової організації 
в роботі комісії Інституту із загальнообов'язкового соціального 
страхування.

Відповідальні: ректор, начальник відділу кадрів.
7.1.20. Розширювати мережу банкоматів для виплати заробітної 

плати.
Відповідальні: ректор, головний бухгалтер.

7.2. Профспілковий комітет працівників Інституту
зобов 'язуеться:

7.2.1. Надавати працівникам Інституту та працівникам 
відокремленого структурного підрозділу (фахового коледжу) необхідну 
консультативну допомогу з питань оплати праці, форм і систем доплат, 
надбавок, премій та інших умов матеріального стимулювання.

7.2.2. Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» 
розглядати і перевіряти скарги працівників щодо неправильного 
нарахування заробітної плаї н га інших виплат.
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~.2.3. Контролювати дотримання законодавства про працю, чинних 
сдсем оплати праці і положень про преміювання та матеріальну 
ропомоїЛ -, ».

Сторони домовилися:
v забезпечувати своєчасність та правильність виплати працівникам 
лної плати з урахуванням зміни розміру мінімальної заробітної 

■ освіти, стажу роботи, категорії, вчених звань, наукових ступенів 
тощо:

v забезпечувати інформування працівника про розмір оплати праці 
м роздрукування індивідуальних платіжних відомостей та їх 

і . v ,ільної видачі (за вимогою працівника).

РОЗДІЛ VIII. УМОВИ, ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ОХОРОНА
ЗДОРОВ'Я

/. Адміністрація зобов'язується:
і. Створювати на робочому місці в кожному структурному 

плі Інституту та відокремленому структурному підрозділі 
ому коледжі) здорові та безпечні умови праці відповідно до 
нвно-правових актів, а також забезпечити дотримання вимог 
> законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.
■ )відальні: ректор, проректори за розподілом функціональних 

-'із. інженер з охорони праці, техніки безпеки, керівник 
ю даного структурного підрозділу (фахового коледжу), керівники 

- г_- - у гнпх підрозділів.
2 Забезпечувати реалізацію Комплексних заходів з охорони 

прані в Інституті та його відокремленому структурному підрозділі 
коледжі), спрямованих на досягнення встановлених 

зів з безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,
: і я рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого 
їму. професійного захворювання, аваріям і пожежам, відповідно 

.50 України «Про охорону праці» (Додаток 4).
• Зальні: ректор, проректори за розподілом функціональних 

-. інженер т охорони праці, техніки безпеки, фахівець з питань 
:о захисту, керівник відокремленого структурного підрозділу 

коледжу ). керівники структурних підрозділів, головний
oj'xra.n ер.
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8.1.3. Піл час складання трудового договору інформувати працівник 
(під особистий підпис) про умови прані га про наявність на йоп 
робочомс місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще н 
усунуто, можливі наслідки їх впливе на здоров'я та про права працівник; 
на пільги та компенсації за роботу в гаких умовах відповідно д( 
законодавства та цього Колективного договору.

Відповідальні: провідний інженер з охорони праці, техніки безпеки 
керівники структурних підрозділів.

8.1.4. Забезпечувати належне утримання будівель, споруд 
обладнання й устаткування, здійснювані моніторинг їх технічного стану.

Відповідальні: ректор, проректори за розподілом функціональніш 
обов'язків, інженер з охорони праці, техніки безпеки, фахівець з питані 
цивільного захисту,.

8.1.5. Забезпеч} вато дотримання посадовими особами от
працівниками Інституту га працівниками відокремленого структурногс 
підрозділу (фахового коледже) норм чинного законодавства в галуз 
охорони праці, графіків планових ремонтів \статкування га вентиляції.

Відповідальні: ректор, проректори га розподілом функціональник 
обов'язків, інженер з охорони праці, гехніки безпеки, фахівець з питань 
цивільного захисту, керівник відокремленого структурного підрозділ} 
(фаховогю коледжу), керівники структурних підрозділів.

8.1.6. Періодично, один раз на гри роки, забезпечувати навчання та 
перевірку знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності (пожежна 
безпека, радіаційна безпека тощо) посадових осіб, спеціалістів з охорони 
праці, працівників відповідно до Положення про затвердження програм 
навчання та проведення інструктажів з питань пожежної безпеки, 
організації та контролю за їх виконанням та І ипового положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань г охорони праці.

Відповідальні: ректор, проректори га розподілом функціональних 
обов'язків, керівник відокремленого с’ір\ ктурного підрозділу (фахового 
коледжу), інженер з охорони прані, гехніки безпеки, фахівець з питань 
цивільного захисту.

8.1.7. Систематично проводити інструктажі (навчання) працівників з 
питань охорони праці та техніки безпеки, безпеки життєдіяльності та 
пожежної безпеки.

Відповідальні: проректори за розподілом функціональних обов’язків, 
інженер з охорони праці, техніки безпеки, фахівець з питань цивільного 
захист}, керівники структурних підрозділів.



v ï .v. C ь вчасно проводи™ обстеження робочих місць за умовами 
ра вник в Інстит\ г \.

і . проректори за розподілом функціональних обов'язків, 
єни праці, техніки безпеки, фахівець з питань цивільного 

гту. кер вниклі структурних підрозділів.
' • > ран нещасного випадку на виробництві (виробнича травма)

в овном} обсязі організувати його розслідування згідно з 
-■ v taконо.іавс і вом.

всиновлення потерпілому страхових виплат і надання 
послуг забезпечувати своєчасну підготовку та подання 

іе в до відділення виконавчої дирекції Фонду соціального 
від нещасних випадків на виробництві та професійних 

■■ зорь зань України.
В. ітьіоильні: ректор, інженер з охорони праці, техніки безпеки, 

ч -— і питань цивільного захисту, керівник відокремленого 
:о підрозділ} (фахового коледжу), голова комісії із 

іо страхування \ зв'язко з тимчасовою втратою працездатності. 
v 10. Утримувати в належном} стані кабінет охорони праці та 

д діяльності, цивільного захист} (№315) й відповідні куточки 
с г. ■ 7}рни\ підрозділах, забезпечувати їх відповідними документами в 

5с еки життєдіяльності та охорони праці.
:чніои.іьні: ректор, проректори за розподілом функціональних 

< в. інженер з охорони праці, техніки безпеки, фахівець з питань 
віл ьної о захист}.

' . il. Проводити обов'язкове особисте страхування від нещасних 
.. з на транспорті водіїв, які працюють в Інституті та членів 

бровільної пожежної охорони (дружини) Інституту.
ювіОальні: ректор, проректори за розподілом функціональних 

зк і із. інженер з охорони праці, техніки безпеки, фахівець з питань 
вільного захист}'.

12. Не використовувати працю жінок на важких роботах та 
та\ зі шкідливими або небезпечними умовами, а також не допускати 

до підіймання і перенесення речей, маса яких перевищує 
тановлені граничні норми відповідно до переліку важких робіт та робіт 

шкідливими і небезпечними умовами праці, граничних норм 
ііймання і переміщення важких речей, що затверджуються спеціально 
овноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони



Відповідальні: ректор, проректори та розподілом функціональнії: 
обов'язків, інженер з охорони праці, техніки безпеки.

8.1.13. Забезпечити безоплатне своєчасну видачу працівникам за 
встановленими нормами спеціального одягу, спеціального взуття ті 
інших засобів індивідуального захисту, а також мийних та 
знешкоджувальних засобів з урахуванням фінансових можливостей та 
відповідно до наказів ректора за поданням керівників структурних 
підрозділів (відповідні заявки подавати не пізніше, ніж за два місяці до 
початку календарного року) із визначенням конкретних найменувань та 
розмірів відповідно до заі вердженої о перелік) (Дода іок 5, 6).

Відповідальні: проректори за розподілом функціональних обов’язків, 
інженер з охорони праці, іехніки безпеки, фахівець і питань цивільного 
захист), керівники структурних підрозділів, головний бухгалтер.

8.1.14. Своєчасно виконувати всі заплановані заходи з підготовки 
Інституту та відокремленого структурного підрозділ) (фахового коледжу) 
до опалювального сезон) та до роботи в осінньо-зимовий період. Акт 
прийому готовності Інститут) га його відокремленого структурного 
підрозділу (фахового коледжу) до нового навчального року оформляти 
щорічно до ЗО серпня.

Відповідальні: ректор, проректори за розподілом функціональних 
обов'язків, керівник відокремленого стрхктурного підрозділу (фахового 
коледжу), інженер з охорони прані, техніки безпеки, фахівець з питань 
цивільног о захисту.

8.1.15. При заниженні температури повітря протягом трьох днів 
підряд в приміщеннях Інститут) та відокремленого структурного 
підрозділ) нижче -Н7 С під час опалювального сезон)' адміністрація 
Інституту та відокремленого структурного підрозділ) (фахового коледжу) 
зобов’язана скласти акт про температурний режим у вказаному 
приміщенні. При заниженні температури в цьо.мч приміщенні нижче 
санітарної норми (17 "(') ректор за погодженням профкому переводить 
заняття зі студентами в режим дистанційного навчання до поновлення 
нормальних умов праці.

Відповідальні: ректор, проректори за розподілом функціональних 
обов'язків, інженер з охорони праці, техніки безпеки, керівник 
відокремленого струклурноіо підрозділ) (фахового коледж)), начальник 
психолої о-педагогічного відділ) .

8.1.16. Проводити систематичний контроль за дотриманням 
санітарно-гіг ієнічних норм і правил \ приміщеннях і на робочих місцях.



оповідальні: проректори за розподілом функціональних обов’язків,
- е ер з охорони праці, техніки безпеки, фахівець з питань цивільного 

ІЗЛИСТу .
Здійснювати санітарний нагляд за умовами праці та 

ГГ' кивання працівників Університету, умовами навчання та проживання 
сту центів.

оповідальні: проректори за розподілом функціональних обов’язків, 
-.ер з охорони праці, техніки безпеки, фахівець з питань цивільного 

захисту.
>.’..18. Своєчасно забезпечувати підрозділи мийними засобами, 
лікуючими розчинами.

оповідальні: проректори за розподілом функціональних обов’язків,
- ,..ер з охорони праці, техніки безпеки, фахівець з питань цивільного 

кі \ t \_ г \.
8.1.19. Забезпечувати технічний персонал гуртожитку та корпусу 

Зхідним інвентарем для приготування дезінфікуючих розчинів згідно з 
сан тарно-гігієнічними нормами.

Відповідальні: проректори за розподілом функціональних обов’язків, 
копер з охорони праці, техніки безпеки, фахівець з питань цивільного 

зачисту. комендант.
20. Здійснювати необхідні заходи щодо вдосконалення 

пре типожежного захисту приміщень Інституту.
оювідальні: проректори за розподілом функціональних обов’язків, 

А'г- е :со з охорони праці, техніки безпеки, фахівець з питань цивільного 
вмісту.

2’.. Застосовувати дисциплінарні стягнення до порушників 
давчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці.

Ві оювідальні: ректор, інженер з охорони праці, техніки безпеки, 
вепь з питань цивільного захисту.

22. Вживати заходів щодо поліпшення охорони праці при 
гг* веденні лабораторних занять і науково-дослідних робіт.

3.оповідальні: інженер з охорони праці, техніки безпеки, керівники 
- гу рних підрозділів.

23. Забезпечувати путівками на санаторно-курортне лікування 
асам перед нрацівників-у часників бойових дій, АТО. ветеранів війни, які 
еребуваюгь на диспансерному обліку, осіб з інвалідністю, потерпілих 
і.; аварій на ЧЛГ.С.
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Відповідальні: ректор, начальник психолого-педагогічного відділу, 
керівник відокремленого структурного підрозділу (фахового коледжу), 
голова комісії соціальноїтнетрах\ вання.

8.1.24. Здійснювати страхування працівників Інституту та 
відокремленого структурного підрозділе (фахового коледжу) за наявності 
коштів.

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер.
8.1.25. Сприяти створенню лікувально-профілактично оздоровчого 

комплексу відповідно до законодавства.
Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, начальник відділу кадрів, 

головний бухгалтер.
8.1.26. Забезпечувати гехнічний персонал гуртожитку та учбового 

корпусу необхідним інвентарем для приготування дезінфікуючих 
розчинів згідно з санітарно-і ігіснічнпми нормами.

Відповідальні: проректори за розподілом функціональних обов’язків, 
інженер з охорони праці, техніки безпеки, фахівець з питань цивільного 
захисту, комендант.

8.1.27. Суворо дотримуватись правил щодо карантину працівників, 
санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, 
передбачених Законом України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб», іншими актами законодавства, га запроваджених Кабінетом 
Міністрів України протиепідемічних заходів на території із значних 
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Відповідальні: ректор, проректори за розподілом функціональних 
обов’язків, керівник відокремленого структурного підрозділу (фаховоп 
коледже ), керівники структурних підрозділів.

8.2. Профспілковий комітет працівників Інститут)
іодов'язується:

8.2.1. Затверджувати склад комісії та представників профспілкового 
комітету працівників Інститут)' га працівників відокремленого 
структурного підрозділу (фахового коледжу), з питань охорони праці 
проводити навчання профспілкового активу з питань охорони праці.

8.2.2. Контролювати виконання вимог нормативних актів з охороні 
праці силами комісії з охорони праці.

8.2.3. Контролювати забезпечення працівників спеціальним одягом 
та іншими засобами індивідуального захист).

8.2.4. Розглядати на засіданнях профспілкового комітету працівники 
Інституту, зборах (конференціях) трудового колектив) Інституту Тс



т'ем.іеного стриктурного підрозділу (фахового коледжу) питання 
>уюв і охорони праці в Інституті та відокремленому структурному 

пі ір< тііл і (фаховому коледжі).

Сторони домовилися:
здійснювати контроль за реалізацією заходів щодо створення 

і рових і безпечних умов праці та освітнього процесу, дотримання 
ж к- ювими особами та спеціалістами вимог Закону України «Про 
ох. рон> праці», інших нормативно-правових актів у галузі охорони праці, 

гічних процесів, графіків ремонту устаткування та вентиляції; 
здійснювати контроль за належним забезпеченням умов праці 

се а чних. науково-педагогічних та інших працівників;
лбезпечувати усунення причин, які можуть призвести до 

их випадків і професійних захворювань, та здійснювати 
•рофілакіичні заходи щодо їх запобігання;

водити профілактичну роботу щодо запобігання та усунення 
можу і ь призвести до нещасних випадків і професійних

захворювань;
о во, цп и періодичні навчання профспілкового активу з питань 

о\ р праці для підвищення рівня контролю за виконанням вимог 
>_кі > країни «Про охорону праці», інших нормативно-правових актів у 
: > з: ' р чш праці;

’ виконувати у встановлені терміни Комплексні заходи з охорони
грані ІРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут».

РОЗДІЛ IX. ВІДПУСТКИ 

І (іміністрація зобов 'язуеться:
' і ;.х:ОІки щорічних оплачуваних відпусток працівників (за

од-ні • ■ ерівників структурних підрозділів) затверджувати за
і -• з профспілковим комітетом працівників Інституту не 

гіі_е 10 січня поточного року та доводити їх до відома працівників.
ректор, начальник відділу кадрів, керівник 

єн: >го структурного підрозділу (фахового коледжу), керівники 
структхрних підрозділів.

.2 При складанні графіку відпусток працівників враховувати 
.г егес ус лнови. особисті інтереси працівників та можливості для їх 
ВІДПОЧИНКУ .
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Відповідальні: начальник вілліл\ кадрів, керівники структурних
підрозділів.

9.1.3. Письмово повідомляти працівників про дату початку відпустки 
не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Відповідальні: начальник відділ) кадрів, керівники структурних
підрозділів.

9.1.4. Переносити іцорічн) відпустку на інший період або
продовж) ва і и в разі:

-  тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої ) 
встановленом) порядк);

виконання працівником державних або громадських обов'язків, 
якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню на цей час від 
основної роботи зі збереженням заробітної плати;

настання строк) відпустки \ зв'язку з вагітністю і пологами;
-  збіг) щорічної відпустки з відпусткою ) зв'язку з навчанням.
Відповідальні: ректор, начальник відділ) кадрів, керівники

структурних підрозділів.
9.1.5. Відкликати працівника Інститут) або працівника 

відокремленої о Є І р\ К І \ риого пі ірозді.і) (фахового коледж) ). із щорічної 
відпустки ) зв'язку із виробничою необхідністю лише за його згодою.

Відповідальні: ректор, проректори за розподілом функціональних 
обов'язків, начальник відділу кадрів, головний бухгалтер.

9.1.6. Відпустки працівників Інституту га працівників 
відокремленого структурного підрозділ) (фахового коледжу) за графіком 
або за заявою, поданою за три гнжні, оплач) ваги не пізніше, ніж за три 
дні до початку відпустки. У випадках несвоєчасної виплати початок 
відпустки, за вимогою працівника, може бути зміщений. Середню 
заробітну плату для оплати щорічної відпустки, додаткових відпусток у 
зв'язку з навчанням, творчих відгусток, додаткових відпусток 
працівникам, які мають дітей, або для оплати компенсації за 
невикористані відпусті обчислювані відповідно до Порядку обчислення 
середньої заробітної плати.

Відповідальні: ректор, начальник відділ) кадрів, керівник
відокремленого структурного підрозділу (фахового коледжу), головний 
б) хгалгер.

9.1.7. Надання відпусток оформляти згідно графіку відпусток, 
наказом ректора Інституту; зміст наказ) доводити до відома працівників 
під підпис. Перенесення чи подовження терміну щорічної основної 
відпустки здійснювати згідно ст.1 1 Закон) України «Про відпустки».



начальник відділ) кадрів, керівники структурних

9.1>. На іавати щорічну основи) відпустку:
\  . втікам Інституту та працівникам відокремленого 

підрозділу (фахового коледжу) (за винятком науково- 
■гогіч - працівників та педагогічних працівників) тривалістю не 
е з . і і -  календарні дні за відпрацьований робочий рік;

■ во-педагогічним та педагогічним працівникам -  до 56 
«■Царних днів;

- . Зам з інвалідністю І і II груп ЗО календарних днів;
- с Зам з інвалідністю III групи -  26 календарних днів;

радівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) на 
радіоактивного забруднення, у зоні посиленого 

* . сс чного контролю - ЗО календарних днів (пропорційно 
пгоді ом\ на цих територіях часу). Загальна тривалість відпустки 

ювмн . іеревищувати 42 календарних днів (ст. 47 ЗУ «Про статус і 
К-іьний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
£*-ГГ •: т») Зазначені відпустки надаються без урахування додаткової 
гу.- пси. ередбаченої законодавством України;

-і«, оам віком до 18 років 31 календарний день, 
іаги - кі ьні: ректор, начальник відділу кадрів, керівник

) структурного підрозділу (фахового коледжу), керівники 
ні - іідрозділів.

Іадавати за бажанням працівника в перший рік роботи 
вн\ відпустку повної тривалості після закінчення шести 

д ; ; з  6е ерервної роботи в закладі вищої освіти.
У д. надання працівникові щорічної основної відпустки до 
г-снн- іестимісячного герм і н\ безперервної роботи, її тривалість 

■ п г  і пропорційно до відпрацьованого часу, за винятком випадків, 
| с д ' .  г-..‘.\ чинним законодавством (сі. 10 ЗУ «Про відпустки»).

ВіОі - д ьні: ректор, начальник відділу кадрів, керівник
о структурного підрозділ) (фахового коледжу), керівники 

- підрозділів.
41. Надавати щорічні відпустки за бажанням працівника в 

іу - ний іля нього час:
соба.м віком до 1 8 років; 

сіюам з інвалідністю;
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жінкам перед відпусткою \ в в язку з вагітністю та пологами аоо
після неї;

жінкам- які мають двох і більше дітей віком до 15 років або 
дитину з інвалідністю;

одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька
(матері);

опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які 
фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за 
відсутності батьків;

дружинам (чоловікам) військовосл\жбовців;
ветеранам праці га особам, які мають особливі трудові заслуги 

перед Батьківщиною;
ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється чинність Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

батькам-вихователям дигячих будинків сімейного типу.
Відповідальні: ректор, начальник відділ} кадрів, керівники

структурних 11 ідроздіJІ і в.
9.1.1 1. Вагітним жінкам до виход\ \ відпустко у зв'язку з вагітністю 

та пологами при погіршенні самопочуття за їх заявами скорочувати 
робочий день.

Надавати жінкам на підставі медичного висновку оплачувану 
соціальну відпустку \ зв’язко з вагітністю га пологами тривалістю 70 
календарних днів до пологів і 56 (\ разі народження двох і більше дітей та 
у разі ускладнення пологів 70) календарних днів після пологів, 
починаючи з дня пологів, відповідно до статті 178 Кодексу законів про 
працю України.

Тривалість відпустки у зв’язко з вагітністю та пологами 
обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів (140 
календарних днів у разі народження двох і більше дітей та у разі 
ускладнення пологів). Вона надається жінкам повністю незалежно від 
кількості днів, фактично використаних до пологів.

За бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віко з виплатою за ці періоди допомоги 
відповідно до законодавства (оформляє!ься наказ ректора на підставі 
заяви жінки).
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Ф нансування відпустки \ зв'язкч з вагітністю та пологами, а також 
>. . яд\ за дитиною ло досягнення нею трьох річного віку здійснювати

з_ ' '  ■ нок коні і ів Фонду соціального страх) вання.
ВииювіОа.іьні: ректор, начальник відділ) кадрів, керівник
клемленого структурного підрозділ) (фахового коледжу), керівники 

.ті' - тчрних підрозділів, головний бухгалтер.
і 2. Жінкам, які працюють і мають двох або більше дітей віком до 

15 років, або дитину з інвалідністю, або які усиновила дитину, матері 
с. З інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи, одинокій матері, 
Ж - ■ дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи, 
иснй виховує їх без матері (\ том) числі у разі тривалого перебування 
* _ в лік)вальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину 
або хгобч т інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи, чи одному із 
■ гий мних батьків надавати щорічно додаткову оплачувану відпустку 
ігиіьд. сію, яка визначена чинним законодавством без урахування 
-в- • ьпх і неробочих днів. За наявності декількох підстав для надання 

в пі)стки її загальна тривалість не може перевищувати 17 
к_ - дарчих днів (ст. 19 Закону України «1 Іро відпустки»),

х бі. яка усиновила дитин) з числа дітей-сиріт або дітей, 
озі си х  батьківського піклування, надасться одноразова оплачувана 

й_. четка \ зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних 
Л - (7іі календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей) без 

■ра\)вання святкових і неробочих днів після набрання законної сили 
тішенням суд) про усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є 
пою - - чя - одном) з них на їх розехд).

Ві пювібальні: ректор. начальник відділ) кадрів, керівник 
-темненого структурного підрозділ) (фахового коледжу), керівники 

СТГ) ктхрних підрозділів, головний бухгалтер.
9.1.13. Надавати щорічн) додатковх відпустку певним категоріям 

ира . вників. зокрема:
за особливий характер прані (відповідно до Переліку професій і 

□осад працівників Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти 
« - .. ' - чепь-Подільський державний інститут», які виконують роботу в 

■ вах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну 
; датков) відпхеткх за особливий характер праці, визначених у Додатку

із ненормованим робочим днем відповщіто до «Орієнтованого 
пене к) посад працівників з ненормованим робочим днем системи

- герства освіти і пач ки України, яким може надаватися додаткова
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відпустка» га Перелік) посад працівників Навчально-реабілітаційного 
закладу вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут» з 
ненормованим робочим днем, яким може надаватися додаткова відпустка 
(Додаток 8).

Відповідальні: ректор, начальник відділ) кадрів, керівники
структурних підрозділів, керівник відокремленого структурного 
підрозділу (фахового коледж) ).

9.1.14. Щорічна додаткова відпустка надається понад щорічне 
основну відпустку за однією підставою, обраною працівником.

Відповідальні: ректор, начальник відділ) кадрів, керівники
структурних підрозділів.

9.1.15. Надавати науково-педагогічним працівникам Інституту творчі 
відпустки для завершення написання дисертаційних досліджень, 
підручників та в інших випадках, передбачених законодавством.

Відповідальні: ректор, проректори за розподілом функціональних 
обов'язків, начальник відділ) кадрів, керівники структурних підрозділів.

9.1.16. На час профспілкового навчання працівникам, обраним до 
складе вибраних профспілкових органів закладе вищої освіти надавати 
додатково оплачуване відпустка іриваліспо до 6 календарних днів.

Відповідальні: ректор. начальник відділе кадрів, керівник
відокремленого структурного підрозділ) (фахового коледжу), керівники 
структурних підрозділів.

9.1.17. Відпустки е зв'язке з навчанняеі надавати працівникам 
відповідно до чинного законодавства.

Відповідальні: ректор, начальник відділе кадрів, керівник
відокремленого структурного підрозділ) (фахового коледжу), керівники 
стру ктурН ИX п і дрозд і л і в.

9.1.18. Надавати додаткові відпустки без збереження заробітної 
пла ї п працівникам:

-  ) разі особистого шлюбе або шлюбу дітей - 3 робочі дні;
-  \ разі народження дитини 2 робочі дні (батькові);
-  у разі смерті рідних по крові або по шлюбе - чоловіка (дружини), 

батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчерки), братів, сестер - 
тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для 
проїзде до місця поховання і а назад;

-  ) разі догляде за хворим членом сім’ї 3 робочі дні;
батькам, чиї діти йдуть до першого класу закладу загальної 

середньої освіти -  1 робочий день.



начальникїдальні: ректор, начальник відділу кадрів, керівник
іеного структурного підрозділу (фахового коледжу), керівники 
них підрозділів.
19. Надавати працівнику за його бажанням відпустку без 
іня заробітної плати відповідно до ст.25-26 Закону України «Про

Ь о  віоальні: ректор, начальник відділу кадрів, керівник 
т- -злого структурного підрозділу (фахового коледжу), керівники 
• Г\ гн и\ підрозділів.
1 2 і. За згодою керівництва Інституту надавати працівникам

в сть ділити щорічну відпустку на частини згідно із Законом 
: ни Про відпустки», а також у разі виробничої необхідності та за 

працівника Інституту виплачувати (за умови фінансових 
- >сгей) йому грошову компенсацію за частину щорічної

■ г даної відпустки, але за умови, якщо тривалість наданої йому 
- - о і :а додаткової відпусток не менша ніж 24 календарні дні.
З разі звільнення працівника виплачувати грошову компенсацію за 
езикористані ним дні щорічної основної відпустки, щорічної 
- вої відпустки, а також додаткової соціальної відпустки 

іка.м. які мають двох і більше дітей віком до 13-ти років або 
ну з інвалідністю.
В. товідальні: ректор, начальник відділу кадрів, головний бухгалтер.

2 Профспілковий комітет працівників Інституту
> я іуїться:

2 1. Надавати працівникам консультативну допомогу щодо їх прав 
дну стки.
■ 2.2. Здійснювати контроль за дотриманням чинного законодавства

> н а д а н н я  в і д п у с т о к .

Сторони домовилися:
погоджувати графіки щорічних оплачуваних відпусток 

івників не пізніше 10 січня поточного року та доводити їх до відома

РОЗДІЛ X. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТИ, ПІЛЬГИ, КОМПЕНСАЦІЇ 
ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ.

10.1. Адміністрація зобов 'язуеться:
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10.1. і. Передбачати в кошторисі Інституту та відокремленою 
структурного підрозділ} (фахового коледж}) видатки на преміювання, 
надання матеріальної допомоги працівникам Інституту та відокремленого 
структурного підрозділу (фахового коледжу), стимулювання їх творчої 
праці та педагогічного новаторства, матеріальної зацікавленості } 
високих результатах праці відповідно до Інструкції про порядок 
обчислення заробітної плати працівників освіти №102 від 15 квітня 
1993р.

Відповідальні: ректор, помічник ректора, керівник відокремленого 
структурного підрозділу (фахового коледж} ), головний бухгалтер.

10.1.2. Здійснювати преміювання працівників та надавати 
матеріальну допомог} працівникам Інститут} та працівникам 
відокремленого структурного підрозділу (фахового коледжу) відповідно 
чинного законодавства, в г.ч. відповідно до Положення про преміювання 
та надання матеріальної допомоги працівникам Навчально- 
реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам'янець-Подільський 
державний інститут» (Доданок 9).

Премії максимальними розмірами не обмежуються.
Розміри премій та їх надання працівникам Інституту та працівникам 

відокремленого структурного підрозділ} (фахового коледжу) 
встановлюються з ініціативи ректора та за поданням керівника 
відокремленого структурного підрозділ} (фахового коледжу), керівників 
структурних підрозділів, голови профком} відповідно до Положення про 
преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам Навчально- 
реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам'янець-Подільський 
державний інститут». Преміюють працівників, які не мали протягом року 
дисциплінарних стягнень.

Надавати матеріальну допомогу в першу чергу працівникам, на 
утриманні яких є діти з інвалідністю, діти-сироти та напівсироти, 
одиноким працюючим пенсіонерам-вегеранам праці та працівникам, які 
захворіли на 8АИ№СоУ-2 (СОУІП-19).

Відповідальні: ректор, помічник ректора, керівник відокремленого 
структурного підрозділ} (фахового коледж}), керівники структурних 
підрозділів, головний бухгалтер.

10.1.3. Надавати та оплачувати застрахованим особам у разі настання 
страхового випадку відповідний вид матеріального забезпечення, 
страхових виплат та соціальних послуг (с г. 15 Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування



ї ...ьноооов язкового державного соціального страхування та легалізації 
<• нд\ оплати праці»).

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер.
10.1.5. Надавати щорічне грошове1 винагороду педагогічним 

■гацівникам Інституту та працівникам відокремленого структурного
зозділу (фахового коледже ) відповідно до чинного законодавства, 

»•лема Положення про надання щорічної грошової винагороди 
■ етагогічним працівникам Навчально-реабілітаційного закладу вищої 
е. ти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (Додаток 10).

Відповідальні: ректор, помічник ректора, керівник відокремленого 
»тлу -дурного підрозділе (фахового коледже), керівники структурних 
■і..розділів, головний бухгалтер.

10.1.6. Зберігати за працівниками, які втратили працездатність у 
ж- ке з нещасним випадком на виробництві або професійним 
ї- ворюванням, місце роботи (посаде ) та середню заробітну плату на весь 
вж од втрати працездатності до її відновлення або до встановлення 
є* мої втрати професійної працездатнеє1з і.

Відповідальні: ректор, начальник відділе кадрів, керівник
и_ - ремленого структурного підрозділе (фахового коледжу), керівники 
сір -дурних підрозділів.

.1.7. Сприяти роботі психолого-педагогічного відділу НРЗВО 
ІКа 'янець-1 Іодільськпй державний інсінге г».

її Оповідальні: проректори за розподілом функціональних обов'язків, 
■ і  ьник психолого-педагогічного відділу.

0.1.8. Пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) 
шр - ліків Інституту здійснюється відповідно до ст.37 Закону України 
•Про наукову і науково-технічне діяльність» та Закону України «Про 
Ш _д необов'язкове державне пенсійне страхування».

V оповідальні: ректор, начальник відділе кадрів.
1.1.9. Надавати разове премію працівникам Інституту та 

- пікам відокремленого структурного підрозділу (фахового коледжу) 
: сягненні ними:
- -ювілейних дат: ЗО. 40, 50, 60. 70. 80 років;

святкових дат: Новий рік. Міжнародний жіночий день, 
Вз народний день праці, День Конституції України, День Державного 

ІР- ра України, День незалежності України, День захисників і 
. -иць України, День Збройних сил України;

рофесійних свят: День бухгалтера та аудитора (Указ Президента 
Країни Міро День бухгалтера та аудитора» від 20 квітня 2018р.
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№103/2018), День медичного працівника, Всеукраїнський день бібліотек 
(Указ Президента України «Про встановлення Всеукраїнського дня 
бібліотек» від, 14 травня 1998 р. № 471 98), День кадровика (кадрового! 
працівника). День працівників освіти. День працівника соціальної сфери 
(Указ Президента України «Про День працівника соціальної сфери» від 
13 квітня 1999р. №374/99), Міжнародний день людей з інвалідністю 
(встановлений резолюцією A/RF.S/47/3 Генеральної Асамблеї ООН 14 
жовтня 1992 року)

Відповідальні: ректор, помічник ректора, керівник відокремленого 
структурного підрозділ) (фахового коледж) ). головний бухгалтер.

10.1.10. У випадку смерті працівника Інституту або працівника 
відокремленого структурного підрозділ) (фахового коледжу):

-  надавати родичам матеріальн) допомої) на поховання в розмірі 
не більше одного місячного посадового оклад) ;

за необхідності надаваїи іранспорі для поховання покійного без 
відшкодування сім'єю покійного паливно-мастильних матеріалів та 
відрядження водія.

Відповідальні: ректор, проректори за розподілом функціональних 
обов’язків, керівник відокремленого структурного підрозділу (фахового 
коледжу), головний бухгалтер.

10.1.1 1. У випадк) смерті члена сім'ї (батьків, чоловіка або дружини, 
дітей) працівника Інституту та відокремленого структурного підрозділ) 
(фахового коледжу) надавати транспорі на поховання.

Відповідальні: ректор, проректори за розподілом функціональних 
обов'язків, головний бухгалтер.

10.1.12. Проводити з працівниками Інститут) та відокремленого 
структурного підрозділ) (фахового коледжу) постійну роботу щодо:

-  їх правового забезпечення;
-  дбайливого ставлення до матеріальних цінностей Інституту;
-  економії енергоресурсів;

поліпшення санітарного статі) та пожежної безпеки в учбовом) 
корпусі та гуртожитку.

Відповідальні: проректори за розподілом функціональних обов'язків, 
юрисконсульт, керівники структурних підрозділів, інженер з ОП і ТЕ, 
фахівець з питань цивільного захист).

10.1.13. Удосконалювати мереж) громадського харчування в їдальні 
Інституту, підвищувати якість та культур) обслуговування.



за розподілом функціональних 
В Ь Г а ш . > ПІВНИКИ ч. о а підрозділів.

надавати членам трудового колективу 
■* ІД-1 ні . К'ТИТ) т> для проведення у рочистих подій за умови 

0 *анн» ними - цільних послуї га витрат енергоносіїв.
ШШястих і< ректор, помічник ректора, проректори за розподілом

/СД ІІроф  ̂пінковий комітет працівників Інституту
амім ’япгт ься:

. Надавати працівникам консультативну допомогу з питань

І—— 1 х'дстлвдяти інтереси застрахованих осіб у комісії із
Н р^иьаого страх) вання:

■ ІЗ . На.:лкапі юііоуюгу пенсіонерам, які є членами первинної 
організації. ) розв'язанні побутових проблем;

12 Ог ані зову ват и для працівників Інституту та відокремленого 
йкг} к дротділ) (фахового коледжу) екскурсійно-туристичні 

■ О П .  виїт ти природу іа літній відпочинок.
й 2 ' у лаяти організації вечорів відпочинку, присвячених Дню 

цг5 . Новому року-, 8 Березня, Дню пам’яті та примирення 
^Н)рр11еремоі и над нацизмом у Другій світовій війні тощо, залучаючи 
л»2\пгч>=. . - ветеранів праці та війни.

Ст* и -мившися:
^  ті розв'язувати питання розмірів премій, винагород та 

Ь ш ктлО '. зальних та компенсаційних виплат;
і ; же вати питання соціального захисту працівників Інституту 

к ї в відокреуїленого структурного підрозділу (фахового 
вон; «туис Дальні виплати, розроблення соціальних програм тощо);

*’ -.-.давати працівнику Інституту га працівнику відокремленого 
підрозділу (фахового коледжу) (члену первинної 

иг спілкової організації) матеріальну допомогу на лікування, на 
■ і я родичів першого ступеня спорідненості;

^ погоджувати питання удосконалення організації громадського 
агч) вання в їдальні І псину ту.

РОЗДІЛ XI. КУЛЬТМАСОВА ТА СПОРТИВНА РОБОТА
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10.1. Адміністрація зобов'язується:
10.1.1. Надавати громадським організаціям аудиторії Інституту дл 

проведення зборів, зустрічей та інших. Надавати актовий зал для зборІЕ 
зустрічей, концертів громадським організаціям та структурній 
підрозділам І петите ге за попереднім замовленням.

Відповідальні: керівник навчально-методичного відділу, проректорі 
за розподілом функціональних обов’язків.

10.1.3. Організовувані і проводити спортивно-оздоровчі заході 
згідно з планом спортивно-масової комісії.

Відповідальні: проректори за розподілом функціональних обов’язків 
керівник навчально-методичного відділу.

10.1.4. Проводити вечори, присвячені національним святам України.
Відповідальні: проректори за розподілом функціональних обов’язків

керівник навчально-методичного відділе.
10.1.5. Надавати працівникам Інституту та працівникам 

відокремленого структурного підрозділу (фахового коледжу), 
транспортні после і и для організації відпочинку, культурно-масової та 
спортивно-оздоровчої роботи.

Відповідальні: ректор, проректори за розподілом функціональних 
обов'язків.

10.2. Профспілковий комітет працівників Інституту 
зобов 'язується:

10.2.1. Видавати та оплачувати новорічні подарунки для дітей віком 
до 14 років працівників Інституте та працівників відокремленого 
структурного підрозділе (фахового коледже ), які входять до первинної 
профспілкової організації.

10.2.2. Видавати та оплаче ваги новорічні подарунки працівникам- 
членам первинної профспілкової органі за ції.

10.2.3. Оплачувані запрошення на новорічні свята, квитки в театр 
тощо.

РОЗДІЛ XII. ГАРАНТІЇ ТА УМОВИ РОБОТИ ВИБОРНОГО 
ПРОФСПІЛКОВОГО АКТИВУ

11.1. Адміністрація зобов 'язується:
11.1.1. Надавати профспілковому комітетові працівників необхідну 

інформацію для компетентного проведення переговорів при розробці та
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SD - ієни і Колективного договор) з пи тань умов зайнятості, включаючи 
*лйч на гобої). заробітну плату, охорону праці.

Безкоштовно забезпечити профспілковий комітет
■ - !мі — ям. засобами зв'язку, комп'ютерною технікою, при 
і л>*\ v :: виділяти транспорт тощо.

v Утримувати членські профспілкові внески із заробітної плати 
L1 . г І спілки безготівково і перераховувати на поточний рахунок 

■ервині рофспілкової органі лінії.
Відраховувати профспілковій організації працівників 

є менше 0,3°о фонд) оплати праці на культурно-масову та 
-no- тивн - лдоровч) робот) серед працівників Інституту та 
шдоігчїм. еного структурного підрозділу (фахового коледжу) за наявності 
во_ в відповідно до ст.250 КЗпІ І України).

- Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до 
нарної відповідальності працівників, які є членами профкому, 
вся лише за попередньою подою профспілкового органу, 

■речами якого воші є.
II. Не допускати звільнення з роботи за ініціативи адміністрації 

працівників, які обрані до склад) профспілкових органів, без 
ЗГО. і пр . спілкового комітет) .

Не допускати до притягнення дисциплінарної 
..-.дьност і та звільнення голови профкому, крім дотримання 

І і  -Ц-Г-О порядку, без згоди керівного орган) профспілки.
І ь. Надавати додаткові пільги працівникам, обраним до складу 

. інших виборних органів профспілкової організації, які 
о х і  нно виконують своє громадське доручення, за кошти Інституту.

1 _. Забезпечити можливість здійснення профспілковим комітетом
■ . - шків Інститут) контролю за дотриманням чинного законодавства,
-ш • охорони праці і техніки безпеки, виконання цього Колективного 
_к> - Г) в усіх структурних підрозділах Інституту.

1.8. Працівникам Інституту іа працівникам відокремленого 
парного підрозділ) (фахового коледжу), обраним до складу 

п - : -;ом\ гарантується здійснення їх повноважень. Виборному 
пг : .гілковому актив), не звільненому від основної науково- 
■етаї оі ічної роботи, при план) ванні навчального навантаження 

овуваги час. необхідний для виконання профспілкових обов’язків, а
СЗМс?* ♦ *

^ голові профкому 15 год. на тиждень;
^ застхпникові голови профком)1 10 год. на тиждень;
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У членові профком) 2 год. на тиждень;
У голові профбюро - 1 година на місяць.
1 1.2. Профспілковий комітсі працівників Інституту:
-  укладає та контролює виконання Колективного договор)', зв 

про його виконання на зборах колектив), звертається з вимогою 
відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових є 
за невиконання умов колективного договор);

-  разом з ректором розробляє напрями розподілу коштів фоь 
споживання, бере участь у вирішенні питань оплати праці працівни 
Інститут), схем посадових окладів, умов запровадження та розмі, 
надбавок, доплат, премій, винагород га інших заохочувальні 
компенсаційних впила і;

-  разом з ректоратом вирішує питання робочого часу і відпочинь 
погоджує графіки надання відпусток, запровадження підсумовано 
робочого часу, дає дозвіл па проведення надурочних робіт, роботи 
вихідні дні тощо;

-  разом з ректоратом вирішує питання соціального розвить 
Університету, поліпшення умов праці, матсріально-побутовоп 
медичного обслуговування працівників;

-  бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначень 
та запровадження перелік) і порядку надання працівникам соціальнії, 
пільг;

-  бере участь ) розробці правил внутрішнього трудового розпорядку 
У п і вере и те і);

-  представляє інтереси працівників, за їх дорученням, при розгляді 
індивідуальних трудових спорів та колективних трудових спорів, сприяє 
їх вирішенню;

-  приймає рішення на вимогу Міністерства освіти та науки України 
щодо розірвання контракт) з ректором, якщо він порушує законодавство 
про працю, про охорон) праці, ухиляється від участі у переговорах щодо 
укладення або зміни колективного договор), не виконує зобов'язань за 
колективним договором;

-  надає згод) або відмовляє \ наданні згоди на розірвання трудового 
договор) з працівником з ініціативи роботодавця у випадках, 
передбачених законодавс і вом;

-  бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних 
захворювань; \ роботі комісії з питань охорони праці, здійснює контроль 
за відшкодуванням Університетом шкоди, заподіяної працівникам
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о . - ч > шкодженням здоров я, пов’язаних з виконанням
ш*ч трудових обов'язків;

: пс---о< громадський контроль за виконанням роботодавцем 
ІИвоводавс'ва про працю та про охорон) праці, за забезпеченням в 

”е генних і нешкідливих умов праці, правильним 
о , ----- - " ; мов праці, вимагає усунення виявлених недоліків;

_ ■сню- контроль за підготовкою та поданням роботодавцем 
. - 5\і тих для призначення пенсій працівникам і членам їх

здішснкх контроль за державним соціальним страхуванням 
призначенні допомоги з соціального страхування, 

■црмовчс гг.:...вннків на умовах, передбачених даним колективним 
«■ороч * санаторіїв, будинків відпочинк) та інших оздоровчих 

■ в и м і г . ’Гг- ря< організацію медичного обслуговування працівників.

РОЗДІЛ XIII. РІВНІСТЬ І НЕДИСКРИМІНАЦІЯ

У відповідності з Конституцією України, законами України, 
»їзііїлі,' д цента України, постановами Верховної Ради України, 

неї) Міністрів України у сфері забезпечення рівних прав і 
■ н о в о .  - і - -'ок і чоловіків, іншими нормативними актами, Інститут 

їй структурний підрозділ (фаховий коледж) забезпечує 
режкашк) іегжавної політики з питань забезпечення рівних прав та 
■ к ш о .  , юк і чоловіків.

і _ ■ ' Колективного договоре домовились не застосовувати
) сфері трудових прав працівників в залежності від 

д> - соціального і майнового стану, расової та національної 
е» ч:т і. статті, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, 

кдер) занять, місця проживання та інших обставин.

РОЗДІЛ XIV. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО КОЛЕКТИВНОЕО
ДОЕОВОРУ

і : Зміни і доповнення до Колективного договору протягом строку 
>го ії V ж \іь вноситися гідьки за взаємною згодою сторін в порядку, 

■пначеном) колективним договором.
1 Зміни та доповнення до Колективного доювору вносяться у разі 

мін чинном) законодавстві, генеральній, галузевій, регіональній угодах 
і пк лнь. що є предметом Колективного договору, та з ініціативи однієї зі
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Сторін після проведення перемовин (консультацій) і досягнення згоди 
Зміни та доповнення до Колективного договоре набувають чинності післ 
схвалення Загальними зборами трудового колективу Інституту.

13.3. При виникненні розбіжностей у пропозиціях щодо змін 
доповнень до колективного договоре сторони створюють примири 
комісію згідно ст.2 Законе України «І Іро колективні договори і угоди» т 
вирішують спірні питання згідно з чинним законодавством.

XV. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРУ

14.1. Періодично проводити спільні засідання адміністрації 
профкоме , на яких інформувати сторони про хід виконання Колективногс 
договору.

Адміністрація, в особі ректора Інституту, та профспілковий комітет, 
в особі голови профспілкового комітете працівників Інституте 
інформують іредовий колекіив про етан виконання зобов'язані 
Колективного договоре'. Сторони раз на рік (грудень кожного року 
звітують на зборах (конференціях) трудового колективу.

14.2. За невиконання зобов'язань колективного договору прі 
відсутності об’єктивних причин сторони несуть відповідальність 
порядку, встановленому Законом України «Про колективні договори 
угоди».

Контроль за виконанням договоре здійснюється спільною комісієк 
сторін (Додаток 11).

Колективний договір підписаний у трьох примірниках, як
зберігаються _е кожної із сторін та по місцю повідомної реєстрації.

Колективний договір підписали:

Ректор
ІІРЗВО «Кам’янець-І Іодільський 
державний і неї и тут»

ар'ян ТРИ ІАК

І олова
про (]) е п і л ко в о го комітете' 
працівників
1ІРЗІЗО «Кам’янець-ІІодільський
державний /інститут»

Людмила ВАЛІЦЬКА

г /  . /«? .202 І р.



ДОДАТКИ
ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

ДОДАТОК 1
до Колективного договору 
між адміністрацією та 
профспілковим комітетом 
працівників Інституту 
на 2022-2026рр.

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ 
працівників Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти 
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м. Кам'янець Подільський — 2021
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1. ЗАГАЛЬНІ І ІІОЛОЖКННЯ

Плавила вну грішні,ого розпорядку (надалі -  Правила) 
відповідно до Конституції України (ст.43). Кодексу законів

Ьаию . Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», Статуту 
Я»ЗВо к ам'янець-І Іодільський державний інститут» та інших актів 
пвонс їластвл України.

1-2. Ме ю Правил є визначення та конкретизація передбачених 
-ирм- - - разовими актами, що встановлюють внутрішній розпорядок
■■ишдах витої освіти, основних прав та обов'язків осіб, які працюють у 
РЭВО «Кам'янець-І Іодільський державний інститут» (надалі 

Цгпгтут).
ституті трудова дисципліна грунтується на свідомому 

ір.: двниками своїх ірудових обов'язків і є необхідною 
р — 0*0 о дні'ї ефективної праці і навчальною процесу. Трудова

»убезпечується створенням адміністрацією Інституту 
■мГ одних ор анізаційпих та економічних умов для високопродуктивної 
црові- дальним ставленням працівників до роботи, а також
вш л-енн • а су млінну працю.

1.-. Лі правила поширюються на всі структурні підрозділи Інституту 
і -с шхііг ?в ■ ься на внутрішній розпорядок мешканців студентських

ч.  ̂ Щ. і . э
І_'\ Правила розміщуються на сайті Інституту. Правила діють на

шроте дії іс: иі\ ту (структурних підрозділів), в тому числі у навчальних 
а бліотеці, їдальнях, буфетах, гуртожитках та інших

І.г. '• с птання, пов’язані із застосуванням Правил, розв'язує ректор 
п  -дм - с палія Інституту в межах наданих їм повноважень, а у випадках, 
вс- . V е их діючим законодавством і Правилами, спільно або за 
Вмеженням із профспілковим комітетом.

: ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ п р а ц і в н и к і в

Громадяни України вільно обирають види діяльності, не 
лісні законодавством, а також професію, місце роботи відповідно

своїх здібностей. Науково-педагогічний, науковий, педагогічний, 
адлі не: раї ивно-у правлінський. навчально-допоміжний та
аУ у овуючий персонал приймаєл ься на роботу за трудовими



договорами відповідно до чинного законодавства України. Трудовиі 
договір між працівником та Інститутом може бути:

• безстроковий, що укладається на невизначений строк;
• на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;
• на час виконання певної роботи.
Трудовий договір між Інститутом та науково-педагогічними 

працівниками, як правило, укладається на контрактній основі (строковії 
трудовий договір). Контракт є особливою формою трудового договору, з 
якому строк його дії. права, обов'язки і відповідальність сторін (в т.ч. 
матеріальна), умови матеріального забезпечення і організація гірапі 
працівника, умови розірвання договору встановлюються за угодою 
сторін. Трудовий договір, як правило, укладається у письмовій формі.

2.2. При прийнятті на роботу особа, з якою укладається трудовій' 
договір, повинна надати адміністрації Іпсппл іу такі документи:

• трудов} книжку (трудова книжка не подасться у разі прийняття на 
роботу вперше);

• при прийнятті на роботу, яка вимагає спеціальних знань, документі 
про освіт} (спеціальність, кваліфікацію) або професійні} підготовку 
(диплом, атестат, посвідчення);

• пас порі;
• звільнені з рядів Збройних сил України та інших військовій 

формувань, створених відповідно до законодавства України, зобов'язан 
пред'явити адміністрації військовий квиток;

• довідку центрального орган}' виконавчої влади, що забезпечує] 
формування державної фінансової політики про присвоєння 
ідентифікаційного номера (реєстраційний номер облікової картки 
платника податку ), крім осіб, які відповідно до закону його не мають;

• медичн} довідку про стан здоров'я (} випадках передбачених 
законодавством).

Забороняється вимагати віл осіб, які працевлаштовуються на роботу,! 
відомості про їх партійну і національну приналежність, походження та 
документи, подання яких не передбачено законодавством.

Прийняття на роботу оформляється наказом по Інституту. У наказі 
зазначається в який підрозділ, на яку посад} (роботу) приймається 
працівник. Назва посади, роботи, професії вказується згідно з 
Класифікатором професій ДК 003:2010 і Довідником кваліфікаційних 
характеристик професій працівників (Випуск 10). На підставі наказ} 
вноситься запис до трудової книжки працівника.
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- -педагогічних працівників здійснюється 
Ь— І . кко - -лор\ вілповілно ло «Порядку проведення

заміщенні вакантних посад науково- 
• та вкладання з ними трудових договорів

2і~. Шт-гні в. - сдагогічні. педагогічні та інші працівники
а  жеж^мп робочого час\ на основній посаді можуть 

»«■ топ і р і- 'п  .. ..лісництвом, як у своєму ЗВО, гак і в іншому 
^■■■ом х іаклалі. іілприсмстві. установі, організації. Робота за 
'■^■щгао’м в .не •• л не може перевищу вати 0,5 ставки.

Пли ирийнятті на роботу або переведенні працівника ЗВО у 
порядку на іншу роботу Інститу т зобов'язаний:

•  «же *>\п працівника з дору ченою роботою і оплатою праці,
рава і обов'язки іа проінформувати під розписку про 

мНВ Ч7- . . „явність на робочому місці, де він буде працювати,
г і н п т  і шк__івих виробничих факторів га можливі наслідки їх
щщл ж. ідор з'я. його права на пільги і компенсації за роботу в таких 
■мк вилові, н то чинного законодавства і колективного договору,

«Сун-йс но ісрсопа.іьних даних відповідно до Закону України 
і^ » ж і - ' і ерсональних даних»;

•  озн й його з І Іравилами внутрішнього розпорядку та
активні . вором:
• и працівникові робоче місце, забезпечити його

дохідними я роботи засобами;
• ‘ зе.тл лід розписку інструктаж з техніки безпеки, виробничої 

нг-іг . ллліи праці і протипожежної охорони.
І.о На кожного працівника Інституту, який пропрацював понад 5 

ждеться трудова книжка у порядку, передбаченому діючим 
о зс вом. Особам, що працюють у ЗВО на умовах погодинної 

ду лова книжка ведеться за у мови, якщо дана робота є основною.
2 “ Припинення трудового договору може мати місце лише з 

.с з. передбачених законодавст вом га умов, передбачених у контракті, 
гал вниклі Інституту мають право розірвати трудовий договір, 

.. .ений на невизначений строк, попередивши про це адміністрацію 
ісьмово за два тижні. При розірванні договору з поважних причин, 
V -.бачених діючим законодавством, адміністрація повинна розірвати 

удовий договір у строк, про який просить працівник. За домовленістю



між працівником і адміністрацією трудовий договір може оуц 
розірваний і до закінчення термін} попередження про звільнення.

Трудовий договір, укладений на визначений строк, підлягав 
розірванню достроково на вимогу працівника у випадку його хвороби або 
інвалідності, які перешкоджають виконанню робіт за договором 
порушення адміністрацією законодавства про працю, колективного аб< 
трудового договору та з інших поважних причин, передбаченні 
законодавством про працю. Розірвання гр\нового договору з ініціативі 
адміністрації Інституту без попередньої згоди профспілкового комітеті 
співробітників Інституту не допускається, за винятком випадків 
передбачених законодавством України про працю.

2.8. Припинення ірудового договору оформляється наказом пс 
Інститут}.

2.9. У день звільнення адміністрація зобов’язана видати працівнику 
його трудове книжку з внесеним до неї записом про звільнення та 
провести з ним розрахунок є відповідності з чинним законодавством. 
День звільнення вважається останнім днем роботи.

3. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

3.1. Основні права та обов’язки працівників визначені чинним 
законодавством України і посадовими і не їрє кціями.

3.2. Усі працівники Інеппе ге зобов'язані:
• працюват и чесно і добросовісно, дотримуватись дисципліни праці 

основи порядкує в Інституті (своєчасно приходити на роботе 
дотримуватись режиме робочого дня. виконувати своєчасно та в повном) 
обсязі робочі завдання (функціональні обов'язки), своєчасно виконувати 
розпорядження адміністрації тощо); не допускати дій, які заважають 
іншим працівникам виконувати їх обов’язки;

• виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 
санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони, які передбачені 
відповідними правилами та інструкціями, користуватись виданим 
спецодягом, спецвзе і тям. іншими засобами індивідуального захисту;

• берегти та 11 р 11 е і ноже вати майно Інституту, ефективної 
використовувати обладнання, апаратур}', інструменти, книжковий фонд, 
інвентар, дбайливо ставитися до них, економно і раціонально витрачати 
сировину, матеріали, енергію, пальне та інші матеріальні ресурси;

• поводитись гідно, дотримуватись правил етики і загальнолюдської 
моралі е стосунках з колегами по роботі га студентами;



та лс**лментів;

т . .. своюділову (професійну) кваліфікацію;
_ и .„о.: негайного усунення причин і умов, які 

гпоють робоїу і своєчасно інформувати про це
Інституту.

ІН г ю в с -  : огічні працівники Інституту зобов'язані:
• чи •. итл_ високу ефективність педагогічного процесу,

с і _ . : і в моральність, розвивати ініціативу, 
уяш ш . ~ ь. тч.сть. самостійність, обов’язковість і високу
ьнтсть:

їм -и вихов іу роботу зі студентами, слухачами Інституту;
• свій пачково-педагогічний рівень, освоювати 

г шя. які відповідають сччасномч етапу навчального

о р я д к у  з о е р і г а н н я  м а т е р і а л ь н и х

3.

Всию-Д- чувати теоретичні знання, практичний досвід, методи 
шугово: робот, а професори здійснювати підготовку науково- 

и \ кадрів:
• .* 0 0  -- ' впроваджу вати у освітній процес прогресивні методи

редовий досвід; вибирати методи і засоби навчання, які
п овідають індивідуальним особливостям і забезпечують 
навчання:
яти доброзичливість до студентів, поважати їх особисту 

ся про їх ду ховний, культурний і фізичний розвиток;
• вад.--. с у центам допомогу в організації самостійних занять, 

гг ній псу спішності;
г»и- забезпеченню збереження майна Інституту, проявляти 

\вс:ь до іракців пошкодження і псування інвентаря, устаткування 
ю. шннос гей;
збити :го збереження зовнішнього вигляду і змістовності наочної 

; 'тримання естетичного вигляду будинків і споруд, 
диторій, кабінетів, місць громадського користування; 

і .  ц.дпе одного разу у п'ять років проходити підвищення 
а . . шати і реалізову вати рішення відповідних органів по 

шл. е по вищої освіти в державі, підвищенню якості підготовки

..вниклі обслуговуючого персоналу зобов язані:
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• підвищувати продуктивність праці, своєчасно і ретельні, 
виконувати робот по нарядах і завдання, норми виробітку і нормоваї 
виробничі завдання:

• забезпечувані якість роботи, не допускати упущень в роботі 
дотримуватись технологічної дисципліни;

• утримувати своє робоче місце, обладнання, пристосування 
порядку і чистоті, в належному стані, підтримувати чистоту у приміщені 
і на території Інституту;

• вживати заходи до негайного усунення причин і умов, яі 
перешкоджають або ускладнюють виконання роботи (простоювання 
аварія) і негайно повідомляти про цс адміністрацію Інституту.

3.5. Коло обов'язків, які викопує кожний працівник по свої- 
спеціальності, кваліфікації або посаді, визначається Класифікатора 
професій ДК 003 : 2010, Довідником кваліфікаційних характеристиі 
професій працівників (Випуск 1). а також технічними правилами 
посадовими робочими інструкціями і положеннями, затвердженими \ 
встановленому порядк\.

3.6. Виконання обов'язків \ сфері цивільного захисту (цивільної 
оборони) є обов'язковою складовою професійної діяльності всі 
учасників навчально-виховного процес}'.

4. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ІНСТИТУТУ

4.1. Інститут зобов’язаний:
• створювати належні умови для праці науково-педагогічним, 

педагогічним та іншим працівникам Інституту, підвищення їх 
кваліфікації, організації побуту, відпочинку та медичного 
обслуговування;

• своєчасно повідомляти викладачам розклад їх навчальних занять 
забезпечувати затвердження на наступний навчальний рік індивідуальних 
планів навчально-методичної, науково-дослідної та інших видів робіт, які 
виконуються науково-педагогічними працівниками Інституту;

• створювати умови для поліпшення якості підготовки і виховання 
спеціалістів з урахуванням вимог сучасного виробництва, новітніх 
досягнень науки, техніки і культури, перспективи їх розвитку і наукової 
організації праці; організовувати вивчення і застосування передових 
методів навчання;

• проводити виховну роботу із співробітниками, студентами, 
аспірантами, слухачами І неї шуту, створювати умови для проведення

58



іо-виховної роботи, занять фізичною культурою та художньою 
■орчістю;

• своєчасно розглядати і застосовувати пропозиції працівників,

РШ'влні на поліпшення роботі Інегигеїу. підтримувати і заохочувані 
м співробітників;
• .юезпечувати дотримання групової га виробничої дисципліни, 
нювати організаторську та виховну роботу, спрямовану на її 
ння. ееенення вграї робочого часу, раціональну організацію 

« ь . ,•;в\ Інституту, вживати заходи впливу до порушників
юг дисципліни;
•  несхильно дотримуватись законодавства про працю та правил 

і раці, поліпшувати \ мови праці і навчання співробітників, 
кач с. • хачів І петите те;

_ е іечсвати належне технічне ооладнання всіх робочих місць і 
мати на них умови роботи, які відповідають правилам з охорони 
(і рави.іам з техніки безпеки, санітарним нормам і правилам гоїцо). 

сті в правилах вимог, додержання яких при виконанні робіт 
ше іля безпечних умов праці, адміністрація за погодженням з 

ховим комітетом працівників вживає заходи, які забезпечують 
н \ мови праці;

жнвати заходи з профілактики виробничого травматизму, 
и\ га інших захворювань працівників; у випадках, 

.них законодавством, своєчасно надавати пільги і компенсації у 
О* 5 шкідливими умовами праці (скорочений робочий день, 

відпустки тощо); забезпечити у відповідності із діючими 
і положеннями спеціальним одягоеі, спеціальним взуттям та 

«ми засобами індивідеального захисіе. організувати надійний догляд 
заш у - засобами;

• постійно контролювати знання і дотримання працівниками, 
ПоГ_■ дачами, слухачами Інституту усіх вимог інструкції з техніки 
х  ■ еки. виробничій санітарії га гігієні праці, протипожежній охороні;

• забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, умови 
Х'я зберігання верхнього одягу працівників Інституту, студентів та

лчівІнституту;
• забезпечувати правильне застосування діючих умов оплати і 

- і'мування праці, видавати заробітне плате і стипендію у встановлені 
строки;
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• забезпечувати своєчасне надання відпусток всім працівника 
Інституту, доводити до відома науково-педагогічних працівників у кіип 
навчального року (до виходу у відпустку) їх прогнозоване річне 
навантаження на наступний навчальний рік:

• своєчасно розглядати і застосовувати винаходи і раціоналізаторськ 
пропозиції, підтримувати га заохочувати новаторів;

• забезпечувати систематичне підвищення ділової (виробничої! 
кваліфікації працівників та рівня їх економічних і правових знань 
створювати необхідні умови для суміщення роботи з навчанням;

• своєчасно підтримувати і розвивати ініціативу та активн-істі 
працівників, в повній мірі використовувати збори трудового колективу, 
виробничі наради, конференції та інші форми суспільної діяльності 
своєчасно розглядати зауваження та пропозиції працівників і повідомляті 
їх про вжиті заходи;

• уважно ставитися до потреб та інтересів працівників, забезпечував 
поліпшення їх житлових та культурно-побутових умов, здійснюваті 
будівництво, ремонт і \ гримання в належному стані навчальних корпусів, 
гуртожитків, культурно-освітніх, оздоровчих, спортивних споруд, 
підприємств торгівельно-побх твого обслуговування та їдалень 
безпосередньо в І не ги і у і і . забезпечувані необхідним обладнанням 
матеріалами, інвентарем, інструментами освітній процес, культурно- 
виховну. оздоровчу та фізкультурно-масовх роботу;

• здійснювати виховні заходи з попередження випадків пияцтва, 
правопорушень, особливо у студентському середовищі, викорисговувагі 
можливості трудового колективу по усуненню причин та умов, що їх 
породжують.

5. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ

5.1. В Інституті встановлений 5-денний робочий тиждень для
адмініс грати вно-у правлінського, навчально-допоміжного та
обслуговуючого нсрсоналх . Робочий час становить 40 годин на тиждень. !

5.2. Робочий час науково-педагогічних працівників становить Зїи 
годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу). Робочий час 
науково-педагогічного працівника включає час виконання них 
навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи га інших 
трудових обов’язків, а також час виконання ним консультативної, 
експертної, організаційної роботи га інших трудових обов'язків. Робочий 
чає педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної.

60



К} «его
л  М

ч — —

і — — ,

ча.
О М І

0004.

■ м в ч
ногтъс 

шгглтіа. с

а  о

Р шишпійної роботи га інших грудових обов'язків. Норми 
- . організаційної роботи визначаються закладом вищої

е навчальне навантаження на одну ставку науково- 
лрацівника не може перевищувати 600 годин на 
Рекомендований перелік видів навчальної, методичної, 

рганізаційної роботи для науково-педагогічних, наукових і 
■рапівників встановлюється центральним органом 

\ сфері освіт і пачки. Види навчальної роботи 
нд\ ково-педагої ічних працівників відповідно до їх посад 

ж я закладом вищої освіти за погодженням з виборними 
ніних організацій профспілки (профспілковим 

Залучення нач ково-педагогічних, наукових і 
рятівників до роботи, не передбаченої трудовим 

же здійснюватися лише за їхньою згодою або у випадках, 
аконодавсівом.

■р ль за дотриманням розкладч навчальних занять і за 
дівідч альних планів навчально-методичної роботи 

авідчвачами кафедр (директорами навчально-наукових 
й. коледжів; керівниками профільних центрів).

:ледолиі святкових і неробочих днів тривалість роботи 
.. 1 годинч (крім працівників із скороченою тривалістю

5 5 Режпч! роботи окремих категорій працівників (служби охорони, 
■е _т< р в к ельні, сторожів-чергових, сторожів га ін., що працюють за 

им обліком робочого часу або ж за графіком змінності) у 
ш. с. і - аної норми встановлюється ректором Інституту за 
■Ищдженням із профспілковим комітетом.

Тгива. сть робочого дня визначається згідно з такими правилами:
- п чагок роботи -  о 08:30 год.
- З дня перерва -  від 13:00 год. до 14:00 год.
- скінчення роботи (понеділок-четвер) о 17:45 год., (п’ятниця) о

П. чаток і кінець роооіи, а також перерва на відпочинок і харчування 
для категорії співробітників, які працюють позмінно без загального 

но дня. визначаються конкретними графіками. В необхідних 
ви .. .нас окремим співробітникам надаються також пільги, які 

. л Зачені розділом IV Кодексу законів про працю України.
В І неї и ту гі встановлюються такі години прийому:
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• ректор приймає студентів та працівників Інституту зі службових 
питань щосереди від 14:00 год. до 16:00 год. і з особистих питань 
щочетверга від 14:00 год. до 16:00 год.;

• проректори - щоденно від 15:00 год. до 17:00 год.;
• керівники відокремлених структурних підрозділів та їх заступники 

приймають студентів та викладачів у години згідно з графіком роботі 
підрозділу.

Працівника, який з'явився па роботу в нетверезому стан:, 
адміністрація не допускає до роботи в даний робочий день (зміну).

5.6. При неявці на роботу науково-педагогічного, педагогічного 
працівника адміністрація Інституту зобов'язана негайно вживати заходіь 
щодо заміни його іншим викладачем.

5.7. Надурочні роботи можу ть проводитися у виняткових випадках, 
передбачених законодавством, з дозволу профспілкового комітету 
Інституту та не повинні перевищувати 4 годин протягом двох днів підряд 
і 120 годин на рік на кожного працівника.

5.8. На час встановлення карантину, запровадженого Кабінетах 
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території Україні 
гострої респіраторної хвороби СОХ 10-19, може встановлюватися 
дистанційний, гнучкий режим роботи та у разі необхідності -  вводитися 
простій без вини працівників. Робота у зазначених режимах здійснюється 
у відповідності до вимог трудового законодавства.

5.9. У робочий час забороняється:
• відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, викликати 

або знімати їх з роботи для виконання громадських обов’язків 
проведення різного роду заходів, які не пов'язані з виробничок 
діяльністю (семінари, спортивні змагання, заняття художньою 
самодіяльністю, туристичні поїздки іа ін.);

• скликати збори, засідання і наради з громадських питань.
5.10. Черговість надання щорічної відпустки визначається графіком, 

який затверджується ректором за погодженням з профспілковим 
комітетом працівників із врахуванням необхідності забезпечення 
діяльності ЗВО та сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік 
щорічних оплачуваних відпусток складається на кожний календарний рік 
не пізніше 10 січня поточного року і доводиться під підпис до відома 
працівників. Перенесення відпусток па інший час можливе лише у 
випадках, передбачених законодавством іа за згодою сторін.

6. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ
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ви- шння ірхдових ооов язків, тривалу Рездоганну 
: г- ' вагомі досягнення у роботі до працівників 

такі заохочення: 
подяки: 

і н я ;

- .. і'ягннми подарунками; 
іня грамотами;

івання «Почесний професор Інституту», «Почесний 
Інституту».

гг есерів, які започаткували або розвинули певний 
•§401 з виходом на конкретне втілення здобутих результатів у 

. и декілька здібних вчених, які під їх керівництвом 
і - «сядь вклад в цю галузь, за рішенням Вченої ради 

иои> ся присвоєнням звання даній групі вчених «Школа

ас .у , п викладача в на\ ково-педагопчнш і методичній 
дек горську майстерність, вклад у розвиток Інституту 

■их< а пенсію його іменем називається одна з кращих 
Іт . :>і>. У бібліотеці з книжок, переданих окремими

о:єні. можуть утворюватися іменні книжкові фонди. 
з_ш всовуються адміністрацією разом або за погодженням з 
- і комітетом. При застосуванні заохочень враховується 

< ■ ко.іекл ив\.
------ оіодошується наказом ректора, доводиться до відома

а ки іься до трудової книжки працівника. Присвоєння звань 
мй г ' штор Інститут}’», «Почесний працівник Інституту», 

де. ра ...» щійснюється Вченою радою Інституту згідно з 
--••і іро почесні звання Інституту. Питання про заохочення, як 
розг - гаються до визначених свят, ювілейних дат працівників, а 

і шумками навчального року за поданням керівника та 
ім Зорів колектив} підрозділ}.

Пра півникам, які успішно й сумлінно виконують свої трудові 
. мають заохочення, надаються переваги та пільги в галузі 
-культурного і житлово-побутового обслуговування (путівки до 

та будинків відпочинку', поліпшення житлових умов тощо), 
працівникам надається перевага при просуванні на посадах, а 
переважне право на залишення на роботі при скороченні 

.ті або штат} працівників.
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6.3. За особливі заслуги працівників адміністрація разом 
профспілковим комітетом може порушувати клопотання перед обласнок 
державною адміністрацією, обласною радою, Міністерством освіти 
науки України, Кабінетом Міністрів України щодо відзначення 
працівників державними, урядовими, відомчими відзнаками, відзнаками 
обласної державної адміністрації і обласної ради.

6.4. Трудові колективи Інституте га його підрозділи застосовують за 
успіхи в прані заходи громадського заохочення, пропонують претендентів 
для морального та матеріального заохочення, висловлюють думку щодо 
кандидатур, які подаються до державних нагород або до наданні 
додаткових пільг, встановлених у ЗВО.

6.5. За успіхи у навчанні і активне участь у науково-дослідній роботі 
для здобувачів та слухачів Інституту встановлюються такі форми 
морального га матеріального заохочення:

• оголошення подяки;
• нагородження грамотою;
• персональні, іменні стипендії.
Заохочення оголошується наказом ректора за погодженням і 

профкомом студентів і доводяться до відома студентів групи на зборах 
Витяг з наказе про заохочення зберігається в особовій справі здобувана, 
слухача Інституте.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІВНИКАМИ ІНСТИТУТУ

7.1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання абс 
неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових І 
обов’язків є підставою для вжиття заходів дисциплінарного абої 
громадського впливе, а також інших заходів, передбачених діючих 
законодавством.

7.2. За порушення групової дисципліни адміністрація Інституту може 
застосувати один із таких заходів стяг нення:

• догана;
• звільнення.
7.3. До застосування стягнення від порушника трудової дисципліни 

необхідно взяти письмове пояснення. Відмова працівника надати 
пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення 
Дисциплінарні стягнення застосовуються адміністрацією безпосередньо 
після виявлення простенку, але не пізніше одного місяця з дня його
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- не враховуючи час} хвороои аоо пересування працівника у 
Дисциплінарне стягнення не може бути застосовано пізніше, 

--Г- о місяців з дня вчинення проступку. Звільнення в якості 
ілрного стягнення може бути застосоване за погодженням з 
ховим комітетом за систематичне невиконання працівником без 

причин обов'язків, покладених на нього трудовим, 
вчим договором або правилами внутрішнього розпорядку, за 

) |  (в гом\ числі за відсутність на роботі понад 3 години протягом 
іня) без поважних причин, а іакож за появ} на роботі у 

ом\ стані або у стані наркотичного сп'яніння, розпивання 
и-. напоїв на робочом} місці та в інших випадках, передбачених 

-швом. Такими, що систематично порушують трудову 
іу. вважаються працівники, які мають дисциплінарне стягнення 

" іення трудової дисципліни, і порушили її знову.
- іірогулом вважаеівся не лише неявка на роботу протягом всього 

- дня. але й відсутність на роботі більше трьох годин протягом 
о о дня без поважних причин. І Іоява на роботі \ нетверезому стані є 
т йною підставою для звільнення з ініціативи адміністрації. При 
для звільнення не вимагається повторності таких порушень. Факт 

-и на роботі \ етапі алкогольного або наркотичного сп'яніння 
. - ься висновком медпрацівника або складанням акт} комісією в 

е менше трьох осіб, в якомч вказуються конкретні ознаки і дії, які
- ь. що особа знаходиться у нетверезому стані. Незалежно від 

жування заходів дисциплінарного стягнення або громадського
- працівник, який допустив прогул, позбавляється виробничої 

повністю або частково. З' разі несвоєчасного виконання завдань,
?діення якості роботи, порушення трудової дисципліни працівником, 

встановлені надбавки:
• >а високі досяг нення } праці:
• за виконання особливо важливої роботи;
• за складність, напруженість } роботі, надбавки скасовуються або 
•шукаться. Адміністрація Інституту мас право вживати лише ті заходи

■ к .пилінарного стягнення, які встановлені трудовим законодавством 
України.

_.5. Дисциплінарні стягнення застосовуються ректором і 
>г лошуються наказом по Інституту, із яким працівник ознайомлюється 
г . підпис.

7.6. Колективи підрозділів Інститут} виявляють сувору товариську
вимогливість до працівників, які недобросовісно виконують трудові
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обов'язки, застосовують ю ч.існів колективе за порушення грудо 
дисципліни заходи громадського стягнення, ставлять питання п 
застосування до порушників трудової дисципліни заходів вплив 
передбачених законодавством.

7.7. За кожне порушення трутової дисципліни можна застосовува: 
лише одне дисциплінарне стягнення.

7.8. При застосуванні стягнення повинні враховуватися ступі 
тяжкості вчиненого проступку, обставини, при яких він був вчинени 
попередня робота і поведінка працівника, заподіяна ним шкода.

7.9. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарної 
стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарною 
стягненню, ю він вважається таким, що не мав дисциплінарної 
стягнення. Адміністрація із своєї ініціативи або за клопотанням трудовог 
колективу може видати наказ про дострокове зняття стягнення, н 
чекаючи закінчення року , якщо працівник не допустив нового порушенн 
трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівнш 
Протягом дії дисциплінарного стягнення до працівника н 
застосовуються заохочення, вказані вданих Правилах.

Ректор
ІІРЗВО «Кам'янсць-І Іодільський 
державшій інститут»

І олова
нрофспілкового комітету 
працівників
НРЗВО «Кам'янець-Подільський 
державний інститут»

-Людмила ВАЛІЦЬКА

2<? .202 Р-
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ДОДАТОК 2
до Колективного договору 
між адміністрацією та 
профспілковим комітетом 
працівників Інституту 
на 2022-2026рр.

ПЕРЕЛІК
доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів 

працівників Навчально-реабілі іанійної о закладу вищої освіти 
«Кам’янець-Подільський державний інститут»

Назва доплат і 
над диво к

Розмір 
доплат і 
надбавок

Розмір доплат і надбавок, які 
встановлені чинним 

законодавством
НАДБАВКИ

А; складність та 
і а :р\ женість у 

роботі
до 50%

За складність та напруженість у 
роботі надбавки у розмірі до 50% 1 
11 осадо вото о кладу.
(Постанова Кабінет} Міністрів 
України від ЗО.08.2002р.№ 1298)

3_ безпосереднє 
е . к\ вання зі 

. т\ дентами- 
- хованнями 

1 «я.ц:а. ьних закладів 
освіт и

до 25° о

За безпосереднє спілкування зі 
сі}, тентами-ви.ховання ми 
спеціальних закладів освіти посадові 
оклади підвищуються па 15-25%. 
(Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 1 5.04.1993р. № 102)

к. лсність водіям 
Легкових і вантажних 

азт ом обід і в, 
автобусів

10%, 25%

Водіям 2-го класу -  10%,
Водія 1-го класу -  25% встановленої 
тарифної ставки за відпрацьований 
водієм час.
(Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 26.09.2005р. №557)

слугу років 
едагогічним та 

на\ково- 
едагої ічни.м 
рацівника.м

10° о-З 0°/ о

Педагогічним та науково- 
педагогічним працівникам 
виплачуються надбавки за вислугу ! 
років щомісяця у відсотках до 
посадового оклад} (ставки 
заробітної плати) залежно від стажу 
педагогічної роботи у таких 
розмірах:
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’

- понад 3 роки 10%,
- гіопад 1 0 років - 20%,

, - понад 20 років - 30%.
(Порядок виплати надбавок 
вислуг)' років педагогічним 
на) ково-педагої ічним працівниках 
навчальних закладів і установ 
освіти, затверджений Постановою 
Кабінет) Міністрів України ві. 
01.01.2001р. №78)

За почесне звання 
«Заслужений» 20%

20% посадового окладу (ставка 
заробіі ної плати).
(Наказ Міністерства освіти і наук; 
України від 26.09.2005р. №557)

За звання «Викладач-
МСТОДИСЗ» 15%

За звання «Викладач-методист 
посадовий оклад підвищується н.
1 5%.
(Наказ Міністерства освіти і наука 
України від 15.04.1993р. №4 02 таї 
додаток №3 до листа Міністерства! 
освіти України від 25.02.1998р.1 
№ 1 /9-64)

За вчене звання 
«Професор»

у
граничному

розмірі
33%

У граничному розмірі 33° 1 
посадового окладу (ставки! 
заробі гної пати).
(Наказ Міністерства освіти і наука 1 
України від 26.09.2005р. №557)

За вчене звання 
«Доцент»

у
граничном)

розмірі
» со _ '  0

(Наказ Міністерства освіти і наука 1 
України від 26.09.2005р. №557)

За науковий ступінь 
«Доктор наук»

\
граничном)

розмірі
25%

(Наказ Міністерства освіти і наукг 
України від 26.09.2005р. №557)

За науковий ступінь 
«Кандидат наук»

у
граничном) 

розмірі 
1 5%

(Наказ Міністерства освіти і наука: 
України від 26.09.2005р. №557)

ДОН ЛАТИ

За прибирання
туалетів 1 0° 0

За прибирання туалеа'ів - 10%.
(Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 26.09.2005р. №557)

За розширення зони до 50° о За розширення зони обслуговування
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mocs] вування або збільшення обсягу виконуваних 
робіт до 50%.
(Постанова Кабінету Міністрів 
України від 30.08.2002р. №1298).________________________

ИЬгчхч'-\ \ нічний ло 40° 0

У розмірі до 40% годинної тарифної 
ставки (посадового окладу) за 
роботу в нічний час за кожну годну 
робо і и з 22.00 години вечора до 
06.00 години ранку.
(Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 26.09.2005р. №557)

Зк виконання 
К к в ’кягь тимчасово 
Hfcgrnix працівників

до 50° о

За виконання обов'язків тимчасово 
віде\ гніх працівників до 50%. 
(Постанова Кабінету Міністрів 
України від 30.08.2002р. №1298)

Зі С> М.ЩЄННЯ
к о с е . •• і чосал)

ло 50° о

За суміщення професій (посад) до 
50%.
(Постанова Кабінет} Міністрів 
України віл 30.08.2002р. №1298)

J
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ДОДАТОК З
до Колективного договору 
між адміністрацією та 
профспілковим комітетом 
працівників Інституту 
на 2022-2026рр.

ПОРЯДОК
погодинної форми оплати

Вкк.т .. . який працює на повну ставку, може зараховуватися на 0,5 
та . місництвом та на умовах погодинної оплати навантаженням 

Д .І годин.
Вмкл. :ач. який працює на повн\ ставк\ і не працює за сумісництвом 

-є працювати з погодинною оплатою з навантаженням 300 
іподо- .. середнього аудиторного навантаження на викладача в

який працює на гіовнч сгавкл і в Інституті за сумісництвом 
«  0.5 с .:вки. може зараховуватися на проведення занять на 

ній платі в обсязі не більше 240 годин, але обсяг роботи за 
• . - _ може перевищувати 0,5 ставки.

’ я н с: Подільський

Мар'ян ГРІ1ІЛК

г \ / г  з з - г

I олова
II рофспі л кового комітету 
п раці ві шків
НРЗВО «Кам'янець-Подільськиі
д е р ж а в н и й і пу і  и тут »

Людмила ВАЛІЦЬКА

д £ _ ._£ і..2оз і Р.
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ДОДАТОК 4
до Колективного договору 
між■ адміністрацією та
профспілковим комітетом 
працівників Інституту 
на 2022-2026рр.

КОМІКИ.К( 111 ЗАХОДИ
щодо досягнення встановлених нормативів з безпеки, гігієни 

праці та виробничого середовища, підвищення півня охорони праці, 
запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного 

захворювання, аваріям і пожежам е Навчально-реабілітаційному 
закладі вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»

на 2022-2026 рр.

Лі' з/п і Найменування заходів

_______І

11, цінова 
(арії /ішовші) 

вартісніїі 
витрат, 
тне. гри.

Термін
виконання

Відповідальні ш 
виконання

І. Заходи щодо іапобіїання нещасних випадків

І.

Розроблення оновлення 
інструкцій з охорони праці 
та безпеки життєдіяльності 
для учасників освітнього 
процесе, інших працівників 
і петите ге

Відповідно
до
Положення 
про розробке 
інстреКЦІЙ 3 
охорони 
праці

Інженер з ОП і 
ГБ. керівники 
структурних 
підрозділів

Д
Проведення ВСТЄНІЮІ  0 
інструктаже з питань 
охорони праці для 
працівників І псі т е  іе

-

Під час 
прийняття на 
роботе

Інженер 3 01 1 1 
ТБ

___ 1
Керівники

Організація проведення етр> кту рнпх
всте иного первинної 0. підрозділів.
позапланової о. цільового 1 Іа початок завід) вачі
і не гре ктажівз безпеки навчального кафедр.

"Л життєдіяльності. з ппіань роке куратори
цивільного захисте'. епродовж акадееіічних
пожежної безпеки та дій е навчального груп.
надзвичайних ситуаціях для роке педагогічні.
здоб) вачів вищої освіти науково-
(фахової передвпщої оеві і и) педагогічні

працівники
—

4. Проведення всте иного Щороке Фахівець з
інстректаже з питані) питань
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»Г;

цивільної о заміс і \ . 
пожежної безпеки галій} 
надзвичайних ситуаціях 

] працівників інститут} 
Проведення навчання га 
перевірка знань з питань 
пожежної безпеки для 
посадових осіб до початку 
виконання своїх обов'язків 
Проведення навчання та 
перевірка знань з питань 
цивільного захисте для

1.0 на одне 
посадов} 

особе

Один раз на 
три роки

6.

7.

І

8.

10.

11.

1

посадових оею оо ситового 
форм} вання цивільної о 
захнеї} заклад} вищої 
освіти (фахової передвічної 
освіти) до почагке 
виконання своїх обов'язків 
Проведення і не ї р} ктажів з 
охорони праці з 
працівніїками на робочом}
місці____________________
Призначення відповідальних 
осіб з пи тань охорони прані, 
безпеки жи і ісдія.тьносіі і а 
11 ожеж 11 ої без пеки в 
стр} кі} рпих підрозділах, 
службових та навчальних 
кабіне і ах. снеціалізовапих 
лабораторіях, споріпвних 
залах. сле жбових 
приміщеннях тощо

.л на од її}
носа, юв} 

особо
Один раз на 
і рп роки

Зі і дно
нормативних 
док} ментів

Щорічно

Проведення навчання і 
перевірки знань з охорони 
праці керівників 
стр} КІ } рІIIIх підрозділів

Один раз на 
1.0 : Три рОКИ /

щорічно

Організація робо 111 комісії з 
перевірки ГОТОВІ ЮС I і
Інститут} до нового Гравень-
навчальпого рокл тало Серпень
роботи в осінньо-зимовий 
період

Вимірювання опор} 
контор}заземлення 10.0 : Щорічно

цивільного 
1 захист}

Фахівець з
питаньі цивільного
захисте

Фахівець з
питань
цивільного
захист}

—

J  Керівники 
структурних 
підрозділів

Ректорат

І Іроректор 
розподілом 
фу нкціонал 
обов'язків, 
інженер з ОГ 
ТБ

! Ректорат

1 Ірорекд ор за 
розподілом 
функціонал ьщ 
обов'язків.



іоловний 
бухгалтер

Перевірка стан) спортивних 
залів, майданчиків, стадіон) 
та спортивного інвентарю

Червень-
Серпень
постійно

Комісія.
педагогічні та
науково-
педагогічні.працівники з
фізичної
культури

Придбання спеціальної 
літератури з охорони прані 
та ліквідації пожежної 
безпеки

2.0 11 Щорічно

Завідувач 
бібліотекою, 
інженер з ОП і 
ТБ

1 Іроведення обов'яЗКОВОІ 0 
особистої о с ірах) ваш ія ві. і 
нещасних випадків на 
транспорті водіїв, які 
працюють в Інституті га 
членів добровільної 
пожежної др)жиии 
Інститут)

3.0 Щорічно

Проректор за
розподілом
функціональних
обов'язків.
головний
б)хгалгер

II. Заходи щодо загального поліпшення умов праці

Перевірка технічного стан) 
га очистка вентиляційних 
каналів

4.0 Серпень

Проректор за
розподілом
ф\ нкціональних
обов'язків.
головний
б)хгалтер

. Іридбання ма і еріалів лля 
поточного ремонт) місць 
загального користування в 
гуртожитку та учбовом) 
корпусі

5.0 За потребою

Проректор за
розподілом
ф\ нкціональних
обов'язків.
головний
бухгалтер

Контроль за станом 
внутрішніх будівель 
Інститут)', приладів облік) 
га пристроїв регулювання 
енергорес)рсів

5.0 Постійно

Проректор за 
розподілом 
ф) нкціональних 
обов'язків, 
комендант

і Іеревірка іепломереж 11 Іорічно

Проректор за 
розподілом 
ф) нкціональних 
обов'язків

III. Заходи щ о д о  з а б е з п е ч е н н я  П о ж е ж н о ї  б е з п е к и

і Ірак і ичне ізі,шрацювапня 
планів евакуації працівників 
га здоб) вачів вищої освіт и 
н а  випадок виникнення

Не менше 2- 
х разів на рік

І Іроректор за 
розподілом 
функціональних 
обов'язків.
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Здійснення контролю за 
наявнісію засобів 
протипожежного захист) 
(прилади і а \с  і атку вання 
пожежної сіп налізанії. 
система оповіщення людей 
про пожеж) і кер\ вання 
евакуацією, первинні засоби 
пожежої асіння. снсіема 
пожежного епос і ережепня. 
однекавкозахис і. 
вогнезахпеї копегр) кцій. 
прогінюжежні перешкоди)

ГІовірка. заміна непридатних 
вогнегасників та 

24. протипожежних засобів, 
комплект) ючих до 
пожежних кранів

Технічне оос.т) і ов) вання 
сне геми охоронно-пожежної 
сіп налізанії

4------------------------------------
і  Вогнегаене оброблення
і дерев'яних елементів
стропильної сне іемп
і орищного приміщення
гуртожитку (при наявності
фінанс)вання)
Демонтування опорядження
(облицювання) стін з
і орючих матеріалів в
коридорах (шляхах
еваку ації) іретього поверх)
хчбовою коріус) іа актовій

ЇХ За потреби

XX) 11 Щороку

Відповідальн 
особа з питан 
пожежної 
безпеки, 
головний 
бухгалтер 
Проректор за 
розподілом 
ф) нкціональї 
обов'язків, 
головний 
бухгалтер

26. 30.0 Один раз на 
2 роки

8.0
І Іротяі ом 
рок)

Відповідай ьг 
особа з питаї 
пожежної 
безпеки, 
коменданг

Відповідай ы
особа з пита
пожежної
безпеки.
комендант.
головний



залі(при наявнеє і і 
фінансування)

бу хгалтер

28.

Здійснення захисту 
будівель, споруд від прямих 
попадань блискавки і 
вторинних її проявів 
(навчальний корнус і а 
гурюжиіок) (при наявності 
фінансування)

44(5.0 1 Іро 1 я І ом 
року

Відповідальна
особа з питань
пожежної
безпеки.
комендант.
головний
бу хгалтер

29.

Обладнати системою
пожежної сигналізації \ сі .приміщення цокольної 0 
поверху та горища 
гуртожитку, усі приміщення 
навчального корпусу (4-й 
поверх, спортивна зала)(при 
наявносіі фінансування)

100.0

■

І Іротягом 
року

Відповідальна
особа з питань
пожежної
безпеки.
комендант.
головний
бухгалтер

ЗО.

Встановлення модульнпх 
систем локального 
пожежогасіння для гасіння 
пожеж при загорянні жиру в 
зонах з ку хонним 
обладнанням (при наявності 
фінансування)

6.0 1 Іротяг ом 
року

--------------------------------■

Відповідальна 
особа з питань 
пожежної 
безпеки, шеф- 
кухар. головний 
бу хгалтер

31.

Забезпечення засобами 
індивіду ал ь н о г о захисту 
органів дихання для 
саморятування людей під 
час пожежі з розраху пку на 
максимальну кількість дітей 
(200 місць) (при наявності 
фінансування)

186.0 1 Іротягом 
року

Відповідальна
особа з питань
пожежної
безпеки.
комендант.
головний
бу хгалтер

32. 1 Іеревірка с і ану 
електрообладнання 11 остійно

Електромонтер 3 
ремонту та 
обслуговування і 
електроустатку в 
ання

IV. Поліпшення гігієни прані та виробничого середовища, придбання 
спецодягу іа засобів індивідуального захисту, медикаментів, проведення

медоглядів.

33. 1

Забезпечення працівників 
1 нституту спецодя гом. 
спецвзугтям та іншими 
засобами індивіду альної о 
захисту згідно з 
нормативними доку меп гам и

3.0

За заявками 
керівників 
стрп кт\ рппх 
підрозділів

_

Проректор за 
розподілом 
функціональних 
обов'язків, 
інженер 3 ()11 і 
ТБ. керівники 
структурних 
підрозділів.
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Проведення обов'язкового 
попереднього та 
періодичного позапланового

34. медичного огляду. 3.0
медичного профілактичного
огляд} (при наявноеі і 
фінансування)
Придбання миючих засобів, 
зі ідно зі всіанов.ісппми 
нормами для забезпечення

35. належної о сані іарпої о 5.0
стан} в приміщеннях 
навчального корпус} іа 
гуртожитк}
Придбання одноразових 
медичних масок. рукавичок, 
захисних екранів, 
респіраюрів. 
дезінфекційних і

36. | антисептичних засобів для 1.0
проведення заходів і 5 
запобіїання попіирспню в 
ІНС ГМ 1} І І І ОС І рої 
респіра і орної хвороби 
СОУЮ-19.

Згідно з 
нормативни 
ми актами

головний
бухгалтер

Інженер з С 
ТБ. начальг 
відділу кад 
головний 
б\хгалтер

За заявками 
керівників 
стр} кт_\ рних 
підрозділів

За заявками 
керівників 
стр} К Г} ріпIX 
підрозділів

Проректор
розподілом
ф} нкціона.
обов'язків.
головний
бухгалтер

Ректор І'олова
ІІРЗІЗО «Кам'янець-1 Іодільський профспілкового комітету
державний інститут» працівників



Д О Д А Т О К  5
до Колективного договору 
між адміністрацією та 
і ірофспі. і новим кол і і те том 
і іра 11 ієн иків І не титл 'ту' 
на 2022-2026рр.

П Е Р Е Л ІК
посад працівників, яким надасться безкоштовно 

спецодяг, взуття та інші індивідуальні засоби

Посада
Спецодяг. 

взуття ті інші 
індивіду альні 

засоби

І ермін 
експлуатації 
місяців, років

Кіл вкіс і ь на 
одного 

працівника 
на рік (ш гу к. 

пар)

Кількість 
працівни 

кі в

Працівники кухні (шеф- 
кухар. кухар, кухонний 
працівник)

Халат (костюм) 
робочий 1 2 місяців 1 штука 7

Столяр

Кос і юм 
робочий 12 місяців 1 шту ка

1.5
Ру кавиці 
робочі 3 місяці 4 пари

Косі юм 
робочий 12 місяців 1 штука

1

Чоботи ту мові 12 місяців 1 штука

Слюсар-сан технік ,,
Ру кавиці 
робочі 2 місяці 6 пар

Ку р і ка лові а 
утеплена 3 роки чергова

4 Сторож (навчальний 
корпус)

Ку ртка довга 
у геплена 3 роки чергова 9 1

5 Сторож (с. Су ржа) Ку р і ка лові а 
у геплена 3 рокїі чергова 5

Чергові гуртожитку Ку р і ка лові а 
у геплена 3 роки чергова 4

_________1
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7
Ч е р г о в і  н а в ч а л ь н о г о  

к о р т  с \
К  у р і к а  л о в і  а 

у і е п л е п а
3 р о к и ч е р г о в а о Я

— ■ +
К о с т ю м

р о б о ч и й
12 м і с я ц і в 1

8

Е л е к т р о м о н т е р  3 

о б с л у г о в у в а н н я  га

К у р т к а  л о в і  а 

у т е п л е н а
3 р о к и ч е р г о в а

р е м о н т ч

е л е к т р о у с т а т к } в а н н я
Р} к а в и ц і  

, і і а л е к  і р и ч н і
3 р о к и ч е р г о в і

1 1

К а л о ш і  ( о о т и )  

. і і а л е к т  р и ч н і
3 р о к и ч е р г о в і

К о с  і іоуі 

р о б о ч и й
1 2 м і с я ц і в 1 шт  у к а

і 9 Д в і р н и к
IX к а в и ц і  

р о б о ч і
3 у і іс я ц і 4  п а р и 1 .1

К у р т к а  д о в г а  
у і е п л е н а

3 р о к и ч е р г о в а

10
1 І р и б и р а л ь н и ц я

Х а л а т  р о б о ч и й 12 м і с я ц і в 1 ш т у к а

8
с л ч ж б о в и х  п р и м і щ е н ь

Р у к а в и ц і

Г} м о в і
6  м і с я ц і в 2  п а р и

М а ш и н і с т  з п р а н н я  

б і л и з н и  т а  р е м о н т у

с п е ц о д я ї  \  ( б і л и з н и )

Х а л а т  р о б о ч и й 12 у і і с я ц і в 1 ш т у к а

11 Ч о б о  1 П 1 } м о в і 12 у і і с я ц і в ч е р г о в і 1
Р} к а в и ц і

1 У УІОВІ
6  м і с я ц і в 2 п а р и

.
Ха .  іа і ( к о с  і іоуі ) 

р о б о ч и й
12 у і і с я ц і в 1 ш т }  к а

12 К о м і р н и к
Р} к а в и ц і  

р о б о ч і
3 м і с я ц і 4  п а р и 1.5

К у р т к а  д о в г а  

у і е п л е н а
3 р о к и ч е р г о в а

Р о б і т н и к  з а й н я т и й

К о с  і іоуі 

р о б о ч и й
12  у і і с я ц і в 1 ш т у к а

13
р е м о н т о м  т а  

о о с л у  г о в у в а н н я м

Р} к а в и ц і  

р о б о ч і
3 м і с я ц і 4  п а р и '") і

б у д и н к і в
К  у р  і к а  . ю в і  а  

у і е п л е п а
3 р о к и ч е р г о в а

14 К а ш  г е л я н

Х а л а т  ( к о с т ю м )  

р о б о ч и й
І 2 м і с я ц і в 1 ш т у к а

0 .5
IX к а в и ц і  

р о б о ч і
3 м і с я ц і

1
4  п а р и

15
З а в і д }  в а ч  б і б л і о т е к о ю  

( б і б л і о т е к а р )
Х а л а ї  р о б о ч и й 12 м і с я ц і в 1 ш т у к а 1

16 А р х і в а р і }  с Х а л а ї  р о б о ч и і і 12 у і і с я ц і в 1 ш т у к а 1

17
1 І р а ц і в н и к и  м е д и ч н о г о  

п у н к т }  ( л і к а р ,  с т а р ш а
Х а л а т  ( к о с т ю м )  

м е д и ч н и й
1 2 м і с я ц і в 1 ш т у к а 8
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f  ш  : ро. сес і ра 
■ w .  сестра 
■ гав  і  дктмчного 
г~~ сестра 
г а  і <ц аотераніГ)

Костюм
робочий 12 місяців 1

1.5К> ртка добі а 
\ і є н . і є н а

3 роки 1
Р\ кавиці 

г\ мові 6 місяців 2 пари

»lOll та ГЬ Оксана Марунчак

І олова
сі кпи профспілкового комітету 

працівників
і ІРЗВО «Кам'янець-І Іодільський
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ДОДАТОК 6
до Колективного договору 
між адміністрацією та 
профспілковим комітетом 
працівників Інституту 
на 2022-2026рр.

ПЕРЕЛІК
посад, яким видається безкоштовно мило, миючі 

та знешкоджуючі засоби

5

с

№з/п 11осада Найменування миючих та 
знені коджуюч их засобі в

1
Машиніст з прання білизни 
та ремонт) спецодяг) 
(білизни)

Пральний порошок, чистящий 
порошок, кальцинована сода, 
господарське мило, хлорне вапно

о І Ірибиральниня с і)жбових 
приміщень

1 Іральний порошок, чистящий 
порошок, кальцинована сода, 
господарське мило, хлорне вапно та 
інші миючі засоби

Ь Кухонний працівник

_________________

Пральний порошок, чистящий 
порошок, кальцинована сода, 
господарське мило, хлорне вапно та 
інші миючі засоби

Інженер з ОІІ і а ТБ

# Ректор
НРЗВО «Кам'янець-Подільський 
державний інстит) г»

1 олова
профсIIілкового комітету 
працівників
ІІРЗВО «Кам’яиець-І Іодільський 
державний і і и  гут»

Людмила ВАЛІЦЬКА

/Є/ / / г  -2021 р.
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ДОДАТОК 7
до Колективного договору 
між адміністрацією та 
профспілковим комітетом 
працівник і в І н сіті ту пі)' 
на 2022-2026рр.

її ГРКЇІ к
професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним 

нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням, або виконується 
в умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну 

додаткову оплачувану відпустку за особливий характер праці відповідно 
до ст. 8 Закону України «Про відпуст ки» до 35 календарних днів

№з/п 1 Іазва посади
КІЛЬКІСІ її

календарних днів, 
що надається

1

Працівники медичного пункту (лікар, старша 
медична сестра, сестра медична, сест ра медична 
з фізіотерапії, сестра медична з дієт ичного 
харчування)

7

А І Ірибиральниці слу жбових приміщень 4

Примітка: 'у розра.\\нок чае\. що дає право працівник) на додаткову відпустку, 
зарахову ються дні. коли він фактично був зайнятії на роботах із особливим характерну) праці 

4  не уієншє половини тривалості робочого дня. установленого для працівників цих виробництв
професій і посад.

Для надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці не вимагається 
проведення атестації робочих уіісць за у Уіовами праці.

Щорічна додаткова відпустка та особливий характер праці надається працівникам, 
робота яких пов’язана і  підвищєниуі нервово-еуюційниуі та інтелектуальниуі навантаженняуі 
або виконується в особливих природних і еографічних і геологічних умовах та умовах 
підвищеного ризику для здоров’я.

Додаткова відпустка надається за погоджєнняуі керівника підрозділу, затвердженого 
ректором та профкоуюуі інституту

Ректор
НРЗВО «Кам'янець-Подільський 
державний інститут»

"ян ТРІ1ІАК

І олова
профспілкового комітету 
працівників
Н РЗВО « Кам ' янець-Поділ ьс ький
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ДОДАТОК 8а
до Колективного договору 
між адміністрацією та 
профспілковим комітетом 
працівників Інституту 
на 2022-2026рр.

ПЕРЕЛІК
посад працівників з ненормованим робочим днем**, 

яким відповідно до Закону України «Про відпустки» надається 
щорічна додаткова відпустка тривалістю до 7 календарних днів

№з/п тт Кількість календарних днів, Назва посади г ’що надається
1 Ректор/ директор *** 7
2 Проректор/заступник директора* * * 7
3 Керівник відділу 7
4 Помічник ректора 7
5 Головний бухгалтер 7
6 Заступник головного бухгалтера 6
7 Бухгалтер 5
8 Економіст 5
9 Фахівець з публічних закупівель 5
10 Фахівець відділу кадрів 5
11 Фахівець навчально-методичного 

відділу/фахівець навчального відділу 5
12 Юрисконсульт 5
13 Шеф-кухар 5
14 Комендант 5
15 Комірник 5
16 Завідувач бібліотекою 5
17 Завідувач лабораторії 5
18 Секретар, секретар-друкарка 4
19 Завідувач канцелярії 4

20
Інженер з ОП.ТБ/інженер з 
мобілізаційної роботи/інженер з 
ремонту

4

21 Фахівець з питань цивільного захисту 4
22 Інструктор з протипожежної безпеки 4
23 Секретар навчальної частини 3
24 Лаборант 3
25 Перекладач-дактилолог 3
26 Диспетчер 3
27 Фахівець з фізичної реабілітації 3
28 Фахівець з профорієнтації випускників 

навчального закладу 3
29 Фахівець підрозділу з 3

82



працевлаштування випускників 
навчального закладу

зо Каштелян -)J
31 Адміністратор бази даних (ЄДЕБО) 3
32 Супроводжувач осіб з інвалідністю 3

* Перелік укладено відповідно до «Орієнтованого переліку посад працівників з ненормованим 
робочим днем системи Міністерства освіти і науки України, яким може надаватися додаткова 
відпустка» (додаток 1 до Галузевої угоди між Міністерством освіти : на;, ки України, Профспілками 
працівників освіти і науки України та Всеукраїнським обєднанням організацій роботодавців у галузі 
вищої освіти на 2021 -2025 роки).

** Ненормований робочий день -  це особливий режим робочого час;., який встановлюється для 
певної категорії працівників у разі неможливості нормування трудового процесе. У разі потреби ця 
категорія працівників виконує роботу понад нормальну тривалість робочого часе (ця робота не 
вважається надурочною). Міра праці у даному випадку визначається не тільки тривалістю робочого 
часу, але також колом обов’язків і обсягом виконаних робіт (навантаженням

*** Додаток до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних 
днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин 
(підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим 
працівникам* 2.

Додаткову відпустку за ненормований робочий день надавати пропорційно часу, 
відпрацьованому на роботі (посаді), що надає право на цю відпустку.

Ненормований робочий день не застосовується для працівників, зайнятих на роботі з неповним 
робочим днем.

Для працівників, які працюють на умовах неповного робочого тижня, ненормований робочий 
день застосовуватись може.

Додаткова відпустка за ненормований робочий день може бути зменшена керівником за 
погодженням з профкомом Інституту у випадках невиконання службових завдань понад встановлену 
норму робочого часу.

Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної

Ректор
НРЗВО «Кам’янець-Подільський 
державний інститут»

Голова
профспілкового комітету 
працівників
НРЗВО «Кам’янець-Подільський

Людмила ВАЛІЦЬКА’ян ТРІПАК

,2021р. ,2021р.

додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджені наказом Міністерства праці та 
соціальної політики України від 10 жовтня1997р. №7 (із змінами та доповненнями, внесеними наказом 
Міністерства праці та соціальної політики України від 05 лютого 1998р. №18).

2 Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997р. «Про затвердження Порядку 
надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам 
закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів), інших установ і закладів, 
педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам» (із змінами) (у редакції від 
29.07.2020р„ №672).
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ДОДАТОК 9
до Колективного договору
між адміністрацією та
профспілковим комітетом
про ці ви і ті в І не тип п >т\•
на 2022-2026рр. 

зва 
-МИ 
узі

пя
ЦЯ

не
то

их

1 ПОЛОЖЕННЯ
ЇМ

про преміювання та матеріальну допомогу
у,

працівникам Навчально-реабілітаційного закладу
вищої освіти

«КамЧінець-Подільський державний інститут»
іа

м. Ка\Гянець-По ді.іьський - 2021
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1. Загальні положення

1.1. Положення про преміювання працівників Навчально- 
реабілітаційного заклад} вищої освіти «Кам’янець-Подільський 
державний інститут» (далі Положення) розроблене відповідно до Кодексу 
законів про працю України (далі - КЗпІ І України), Законів України «Про 
оплат} праці», «Про вищ} освіт} >>. постанови Кабінету Міністрів України 
від ЗО серпня 2002 р. № 1298 «Про оплат} праці працівників на основі 
Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників 
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», 
наказів Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 р. № 557 
«Про впорядкування умов оплати праці га затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових 
установ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 
р. за № 1130 11410. Наказ} Міністерства освіти і науки України від 
15.04.1993 р. №102 «Про затвердження Інструкції про порядок 
обчислення заробітної плати працівникам освіти», із змінами і 
доповненнями, наказ} Міністерства праці та соціальної політики України 
і Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 р. № 308Ї519 
«Про упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони 
здоров'я та установ соціального захисту населення», Колективного 
договору, Статут} Інституту.

1.2. Положення про преміювання та матеріальну допомогу 
працівникам Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти 
«Кам'янець-Подільський державний інститут» (далі - Інститут) 
запроваджується з метою:

підвищення мотивації науково-педагогічних, педагогічних 
працівників, керівників, професіоналів, фахівців та іншого персоналу 
Інституї} щодо виявлення іа використання резервів і можливостей 
підвищення результатів індивідуальної та колективної праці, з 
урахуванням внеску кожного співробітника у результати діяльності 
Інститут}, кваліфікаційно-професійного досвіду, складності виконуваних 
ним робіт га функцій, рівня відповідальності та творчої активності;

створення умов для підвищення заробітної плати фахівців 
відповідно до особистого внеску _\ кінцеві результати роботи Інституту та 
його відокремленого структурного підрозділу;

стимулювання до виконання працівниками службових 
обов'язків на високому професійному рівні та зміцнення трудової
дисципліни.



Визначення розміру премії та її виплата проводиться в залежності 
від специфіки роботи і особистого трудового внеску кожне о працівника.

1.3. Преміювання здійснюється за ра.ху нок :л в межах 
затвердженого фонду заробітної плати Інституту відокремленого- 
структурного підрозділу на поточний рік за джере. ами утворення 
економії цього фонду . а саме:

- економія фонду оплати праці за загальним га спеціальним 
фондами державного бюджету , яка може у і ворв здійсь за рахунок 
наявних вакансій, тимчасової непрацездатнеєгі. ьі ус » Зез збереження 
заробітної плати гоню в межах затвердженого копігорису доходів та 
витрат на календарний рік для усіх працівників Інетнт' ту:

- кошти спеціального фонду державно . бюджету в межах 
фактичних надходжень та затвердженого фонду оі лати праці.

Норми цього Положення реалізуються Інститутом тільки в межах 
наявних коштів та кошторису, при цьому не допускається створення 
кредиторської заборгованості з оплати праці.

2. Порядок і розміри преміювання

2.1. Преміювання працівників Інституту та його відокремленого 
структурного підрозділу може проводитись та підсумками роботи 
трудового колективу та місяць, квартал, рік. :о .тожавних і професійних 
свят, ювілейних та святкових дат. та в інших випадках за умови 
виконання основних показників діяльності Інституту і його 
відокремленого структурного підрозділу та відповідно до затверджених 
критеріїв якості роботи і в залежності від особистого внеску кожного 
працівника.

Преміюванню підлягають співробітники, які займають посади 
згідно штатного розпису Інституту га відокремленого структурного 
підрозділу, а також працівники по роботі за су місництвом.

Перелік професійних свят, до яких здійснюється преміювання 
працівників встановлюється Колективним договором.

Для цілей цього Положення, встановлюються наступні ювілейні 
дати: ЗО. 40, 50, 60, 70, 80 років.

2.2. Преміювання може бути персональним за особистий внесок у 
виконання важливого завдання чи термінової роботи, до знаменної чи 
ювілейної дати тощо.

2.3. Розмір премії конкретного працівника залежить від особистого 
внеску в результати роботи структурного підрозділу Інституту, не 
обмежується граничними розмірами та встановлюється на підставі
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клопотання керівника структурного підрозділу, за погодженням з 
профкомом.

2.4. Розмір премії працівнику може встановлюватись як у відсотках 
до посадового окладу, так і в фіксованій грошовій сумі.

2.5. Преміювання керівника Інстиіуту, надання матеріальної 
допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах 
наявних коштів на оплату прані.

2.6. Бухгалтерською службою виплата премій здійснюється на 
підставі наказів ректора Інституту, як правило, у терміни виплати 
заробітної плати визначені Колекіивним юговором.

3. Показники преміювання

3.1 Головними критеріями оцінки прані науково-педагогічних, 
педагогічних працівників при преміюванні є:

вагомий особистий внесок у справу навчання і виховання
молоді;

бездоганна і багаторічна робота;
сумлінна праця, зразкове виконання службових обов'язків за 

умови досягнення успіхів у вихованні та навчанні студентської молоді;
підготовка та успішне проведення ліцензійної та 

акредитаційної експертизи спеціальностей;
організація шокових, навчальних та виробничих семінарів, 

конференцій, олімпіад, кульїу рно-масових іа спортивних заходів;
успішне практичне втілення інноваційних навчальних, 

виховних та наукових технологій, а також впровадження інноваційних 
розробок у практику з досягненням економічного ефекту;

особистий внесок при укладанні договорів на підготовку 
кадрів з керівниками закладів і установ для подальшого 
працевлаштування студентів після закінчення інституту, договорів про 
співпрацю з закладами вищої оевіїи України;

розроблення нових навчально-методичних комплексів та 
матеріалів для нововведених навчальних дисциплін (у тому числі для 
навчальних дисциплін дис іанпійних курсів), програм підвищення 
кваліфікації;

активна у часть у забезпеченні якісного практичного навчання 
студентів з використанням су часної техніки та технологій;

висока організація гурткової роботи, роботи творчих груп, 
спрямованої на вияв та розвиток творчого потенціалу молоді, розвиток 
здібностей і талантів, самореалізації особистості, організацію змістовного
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дозвілля студентської молоді;
підготовка студентів до участі в олімпіадах за умови 

досягнення ними вагомих результатів у міських. обласних, 
республіканських олімпіадах, конкурсах та виставках творчих робіт 
студентської молоді, здобу ття перемоги та призових місць;

проведення інших заходів. які покращують процес 
навчальної, науково- методичної, практичної, культурно-виховної 
підготовки студентів, фізичної реабілітації студені ів з інвалідністю, 
привиття їм здорового способу життя, правової, екологічної культури;

систематичне виконання в межах Інституту та його 
відокремленого структурного підрозділу громадських обов'язків на 
добровільних та виборчих засадах;

активна участь у профорієнтаційній роботі з абітурієнтами, 
робота у приймальній комісії;

викладання додаткових освітніх дисциплін, курсів на платній 
основі на високому навчальному рівні ?а умови надходження коштів на 
розрахунковий рахунок спеціального фонду Інституту та відокремленого 
стру кту р и ого п і дрозд і л у;

виконання особливо важливих завдань;
вагомий вклад у розвиток, вдосконалення та зміцнення 

матеріально- технічної бази навчальних кабінетів і лабораторії! 
(обладнання, естетичне оформлення), організація ремонтних робіт по 
підготовці до нового навчального року;

за підготовку та видання підру чників (навчальних посібників і 
підручників, монографій та інших нау ково - навчальних видань).

створення оптимальних умов для самостійної роботи 
студентів, забезпечення високої якості методичних матеріалів для роботи 
студентів;

створення умов щодо збереження енергоресурсів, 
забезпечення вимог охорони праці, техніки безпеки та протипожежної 
безпеки.

3.2. Головними критеріями оцінки праці інших працівників 
Інституту є:

сумлінна праця, зразкове виконання службових обов'язків, 
високий рівень професіоналізму ;

своєчасне і якісне виконання планової або оперативної 
роботи, дору чень, наказів, розпоряджень;

якісне і сумлінне виконання робіт, пов'язаних з організацією 
процеду р заку півель;
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своєчасна та якісна організація ефективного контролю за 
використанням фінансових та матеріальних ресурсів, чітке дотримання 
термінів подання фінансової, подаїкової іа статистичної звітності;

значні досягнення в роботі, застосування передового досвіду, 
високі показники діяльності;

організація якісного та ефективного оздоровлення студентів з 
інвалідністю, надання своєчасної і кваліфікованої медичної допомоги, 
попередження виникнення епідемії інфекційних захворювань в Інституті 
та відокремленому структурном} підрозділі;

забезпечення збалансованого, калорійного, якісного 
харчування з дотриманням санітарно - гігієнічних вимог та вимог 
технологічного процесу, високх к}льт_\р} обс.і} говування студентів;

забезпечення контролю за правильною експлуатацією 
обладнання га устаткування, надійною і безперебійною роботою, 
утримання обладнання в надежном} техиічном} стані, що приводить до 
значного збільшення термін} його експлуатації;

виконання графіків планово-попереджувальних ремонтів; 
розроблення і впровадження заходів, спрямованих на 

економію енергоресурсів, водопостачання, матеріалів, палива, і 
енергозберігаючих технологій;

якісне і своєчасне проведення технічного обслуговування і 
поточних ремонтів автомобілів, відсутність порушень правил дорожнього 
руху та трудової дисципліни, економія пально-мастильних матеріалів;

активна участь у проведенні ремонтних робіт по підготовці 
ІНСТИТУТ} до роботи в осінньо-зимовий період.

3.3. Головними критеріями оцінки праці керівних працівників 
Інститут} за напрямами діяльності додатково до визначених п.п. 3.1. - 3.2. 
даного Положення є;

організація та забезпечення дієвого контролю за діяльністю 
структурного підрозділ} відповідно його функціональних обов'язків; 

високий рівень впровадження системи якості; 
створення безпечних умов праці, контроль за належним 

виконанням законодавства з охорони прані та протипожежної безпеки 
працівниками і студентами навчального закладу.

4. Позбавлення премії

4.1. Розмір премії працівника може бути зменшено за такими 
підставами:

- невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків та
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недотримання вимог посадової інструкції;
порушення виконавчої дисципліни (запізнення на роботу чи 

передчасне залишення свого робочого місця, порушення термінів 
виконання доручень та завдань або неякісне їх виконання);

порушення Правил внутрішнього трудового розпорядки
Інституту;

порушення правил техніки безпеки і охорони прані, 
виробничої санітарії, недотримання вимої саніїарно - епідеміологічного 
режиме:

4.2. Працівник позбавляється премії за:
повторні або систематичні порушення, передбачені п. 5.1.

І Іоложення:
недотримання антикорупційного законодавства; 
недотримання трудової дисципліни (прогул, поява нг 

робочому місці в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння, порушенні 
встановленого режиме роботи) та інші грубі порушення Прави: 
внутрішнього трудового розпорядку;

подачу недостовірних первинних статистичних 
бухгалтерських та інших даних, то  призвели до викривленні 
бухгалтерських та фінансових звітів, порушень щодо визначення т 
нараху вання заробітної плати, вартості платних послуг тощо;

у випадку притягнення до дисциплінарної відповідальності.
4.3. Працівник, якому винесено догану, позбавляється премі 

строком на дванадцять місяців віддати реєстрації наказу про накладенії 
дисциплінарного стягнення.

Якщо протягом визначеного терміну з дня винесення догани д 
нього не буде застосовано нове дисциплінарне стягнення, він вважаєтьс 
таким, що не мав дисциплінарного стяі нення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудове 
дисципліни, проявив себе як сумлінний працівник і стягнення З НЬО! 
зняте, наказом дирекюра Інсшіуіу досіроково він преміюється і 
загальних підставах відповідно до норм цього І Іоложення.

5. Матеріальна допомога

5.1. Матеріальна допомога надається працівникам на підставі 
заяви у наступних випадках:

нещасний випадок;
захворювання та довготривале лікування працівника; 
одруження;



народження ди і н ш і :

важке матеріальне становище в сім'ї;
на поховання подружжя, ді гей або близьких родичів;

5.2. Науково-педагогічним, педагогічним, медичним працівникам 
та працівникам бібліотек гаранюьлпо виплачує гься матеріальна допомога 
на оздоровлення при наданні щонічної відпустки. Іншим працівникам 
Інституту допомога на оздоров. ення надасться лише при наявності 
економії фонде оплати праці.

5.3. Матеріальна допомої а виплачуються за погодженням з 
профспілковим ко м і те 10 м.

5.4. Розмір матеріальної допомоги не може перевищувати одного 
посадового окладе на рік.

6. Гір икінцеві положення

6.1. Зміни та доповнення до даного Положення 
порядку, встановленому чинниеі законодавствоеі та 
організаційно - розпорядчиеіи доку ментаепі Інституту.

6.2. Відносини, що не врегульовані у цьому 
регулюються чинним законодавством України.

6.3. Спори з питань прееііювання розглядаються 
передбаченому нореіаеіи діючого законодавства.

Олег КОРКУ ПІКО

Ректор Голова
НРЗВО «КаеГянець-Подільський профспілкового комітете
державний інститут» працівників
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Д О Д А Т О К  10
до Колективного договору 
між адміністрацією та 
профспілковим комітетом 
працівників Інституту 
на 2022-2026рр.

ПОЛОЖЕННЯ
про надання щорічної грошової винагороди 

педагогічним працівникам 
НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний

інститут»

м. Кам’янець-ІІодільський - 2021
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1 . Загальні положення

1.1.1 Іоложення про на.... - щорічної грошової винагороди 
педагогічним працівникам за с>м.:інн\ працю, зразкове виконання 
покладених па них обов'язків ідал: Положення) складене на підставі 
статті 57 Закону України «Про ось::) - від 05.09.201 7 № 2145-УІІІ 
відповідно до 1 Іорядке надання щорічної грошової винагороди 
педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної 
форми власності за сумлінне працю, зразкове виконання службових 
обов'язків, затвердженого постановою Кабінете Міністрів України від 
05.06.2000 № 898.

1.2. Це Положення поширюється лише на педагогічних працівників 
Навчально-реабілітаційного закладе вищої освіти «ЬСам'янець- 
ІІодільський державний інс і и і у і >- га його відокрееїлених структурних 
підрозділів (далі заклад вищої освіти).

1.3. При прийнятті Верховною Радою У країни. Кабінетом Міністрів 
України, Міністерствоеі освіти і науки України рішень про зміну умов 
оплати праці і еіатеріального стнеіелювання працівників освіти до нього 
вносяться відповідні зміни за погодженням з профспілковим комітетом.

1.4. Персональна відповідальність за дотримання цього Положення 
покладається на керівника, а громадський контроль за його дотриманням 
— на профспілковий коеіітет закладу вищої освіти.

1.5. Педагогічним працівника.м. які працюють за сумісництвом, 
грошова винагорода за сумлінне працю, зразкове виконання покладених 
на них обов'язків не надасться.

2. Умови і показники роботи для надання 
щорічної і ротової винаг ороди

2.1 .Педагогічним працівникам надають щорічну грошову 
винагород} за роботу за рік за такі показники у роботі:

• сееїлінне виконання посадових обов'язків, передбачених 
посадовою інструкцією, дотримання е роботі вимог чинного 
законодавства;

• безе мовне виконання правил внутрішнього трудового 
розпорядку, правил з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і 
протипожежної охорони, високе виконавче дисципліну, відсутність 
обгрунтованих зневажень з боке керівника;

• досконале володіння методикою організації навчально-виховного
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процесу;
• результативне впровадження в навчально-виховний процес 

сучасних інноваційних технолої ій;
• досягнення в роботі, які призвели до зростання рейтингу закладу 

вищої осві і и в цілому;
• ініціативність у діяльності та результативність роботи;
• дотримання норм професійної етики, прояв поваги до колег, 

чуйності, і'олерантності, позитивний вплив на психологічний клімат в 
колек шві;

• активне участь в навчальній, науково-методичній та культурно- 
виховній роботі, постійне і якісне покращення діяльності закладу ви що: 
освіти;

• ефективне використання кабінетної системи, дотримання 
державних санітарних норм, нормативних актів з охорони праці та * 
техніки безпеки, якісне підготовку навчального кабінету до нового 
навчального року;

• використання ефективних форм і методів навчання га виховання, 
педагогічне новаторство, впровадження передового педагогічного 
досвіду і новітніх технологій навчання;

• організацію спільної роботи педагогічної і батьківської 
громадськості щодо покращення навчання і виховання студентів;

• налагодження співпраці з громадськими організаціями,
. . . . . . .  іспортивними клубами, центрами художньої і технічної творчості.

2.2. Граничний розмір щорічної грошової винагороди за сумлінне 
працю та зразкове виконання обов'язків встановлюється працівнику в 
розмірі одного посадового окладе' (ставки заробітної плати) відповідно до 
його категорії з урахуванням підвищень.

2.3. Розмір грошової винагороди щороку залежить від фінансових 
можливостей закладе вищої освіти.

2.4. Розмір щорічної грошової винагороди може зеїеншудатись 
залежно від:

• педагогічного навантаження працівника;
• показників у роботі;
• фактично відпрацьованого часу.
Працівникам, у яких встановлене навчальне навантаження менше 

передбаченого ставкою, розмір щорічної грошової винагороди може 
пропорційно зменшуватись.

2.5. І Ірацівникаеі, які приступили до роботи в закладі вищої освіти 
протягом року в порядкує переведення, до трудового стажу включається
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попередня педагогічна робота в іншому закладі освіти. Щорічна грошова 
винагорода таким працівникам може надаватися за умови неотримання 
ними її в іншому закладі.

2.6. Щорічна грошова винагорода може бути виплачена також 
педагогічним працівникам заклад) вищої освіти, які пропрацювали 
неповний календарний рік і звільнилися з роботи з поважних причин, 
пропорційно відпрацьованому часу. До таких причин належить:

• вихід на пенсію (по с і арос .і. по і п вал і. шості);
• народження дитини:
• вступ до закладу вищої осві і и:
• навчання на курсах підвищення кваліфікації з відривом від 

виробництва за направленням закладу:
• перехід на виборну посаду.
2.7. Конкретний розмір грошової винагороди кожному 

педагогічному працівнику встановлюється за погодженням з 
профспілковим комітетом.

2.8. Керівник відокремленого структурного підрозділу закладу 
вищої освіти має право на отримання щорічної грошової винагороди 
лише в разі погодження цієї виплат органом вищого рівня.

3. Порядок надання щорічної грошової винагороди

3.1. Щорічна [ротова винагорода виплачується в межах загальних 
коштів, передбачених кошторисом на оплату праці працівників закладу 
вищої освіти.

3.2. Щорічна грошова винагорода видасться педагогічним 
працівникам на підставі наказу керівника закладу вищої освіти і може 
виплачуватися до закінчення календарного року, наприклад, до Дня 
вчителя. Період її виплат передусім залежить від відповідних 
б юджет них ас и г н у ва н ь.

3.3. 1 Іараху ванпя виплату і ротової винагороди проводить 
бухгалтерська служба такдаду вищої освіти.

4. Обмеження щодо надання щорічної грошової винагороди

4.1. Педагогічні працівники, які допустили протягом календарного 
року порушення тру дової дисципліни, чинного законодавства про працю, 
правил техніки безпеки, вчинили аморальні проступки і мають 
дисциплінарні с я нення, а також несумлінно ставляться до виконання
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своїх функціональних обов'язків, повністю позбавляються щорічної 
грошової винагороди.

4.2. Винагорода пс виплачується:
• педагогічним працівникам, звільненим протягом року 

власним бажанням або за порушення трудової дисципліни, або внаслідок 
притягнення до кримінальної відповідальності;

• педагогічним працівникам, які пропрацювали менше ніж - 
місяці на педагогічній посаді.

4.3. На підставі службових записок керівників структурних 
підрозділів та інших посадових осіб за погодженням з профспілковим 
комітетом педагогічний працівник може бути позбавлений грошової 
винагороди повністю або частково у разі:

• неякісного виконання обов’язків;
• інших мотивованих випадків.

І оловний бухгалтер Олег КОРКУШКО

Ректор Голова
НРЗВО «Кам’янець-І Іодільський профспілкового комітету
державний інститут» працівників
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ДОДАТОК 11
до Колективного договору 
між адміністрацією та 
профспілковим колі ітетом 
працівників Інституту 
на 2022-2026рр.

СПИСОК
членів робочої комісії Сторін для ведення переговорів і 

здійснення контролю за виконанням 
Колективного договору

№з/п Прізвище праиівника та ініціали Посада
Від профспілкового комітету первинної профспілкової організації
працівників Інсти ту 'ту:

1. Валіцька Л.О. Голова профспілкового 
комітету

2. Праскова Л.В. Член профкому
3. Кучер О.М. Член профкому

Від адміністрації Інституту:
1. Тріпак М.М. Ректор
2 Адамчук О.В. Фахівець віділу кадрів
І. Коркушко О.Н. Головний бухгалтер

Ректор
НРЗВО «Кам’янець-Подільський 
державний інститут»

м.п
021р.

ТРІПАК

Г олова
профспілкового комітету 
працівників
НРЗВО «Кам’янець-Подільський 
державний іьцгдитут»

Пюдмила ВАЛІЦЬКА
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Витяг з протоколу 1 
агзльних зборів трудового колективу 

- - - _ль - >реабілітаційного закладу вищої освіти 
«Кам’жнець-Подільський державний інститут»

28.12.М і  : ■ м. Кам’янець-Подільський

Голова:' : < г д  а ш .1  і1
Секретар . ' лм 7-А.
Присутні . чи яцгудофого и  - ктиву інституту.

7 »РЯДОК ДЕННИЙ:
Просхвд г--- р : и-;-з ? і г; між адміністрацією та профспілковим

комітетом дга_.5-нкіз Нід-дл.ьно-геабілітаційного закладу вищої освіти 
«Кам’янеиь-П; д ■ . ; кзтг . .  - ж ;~и:; : на 2022-2026 роки.

СЛУХАЛИ:
Валіцьку .1.0.. ід а їн к х  згарів труоового колективу інституту, яка

повідомила, що після тп> ведення “Є7е~оворів між адміністрацією та 
профспілковим кс тет _ . - внесених змін та пропозицій членами
колективу до с іже-.в колективного договору запропонувала
колективний договір а в ж і ї  та црнйняти його в цілому, так як він регулює 
виробничі, тг і >. V.. . _ _ - відносини між адміністрацією та
членами тру лоб і • е г : яву іс *.ід> в и  _ : ; світи.

Результати: . о м а м :
«ЗА» -  од ного л .
«ПРОТІі -н е  
«УТРИМАЛИСЬ----- емас

ВИРІШИЛИ:
Схвалити конегтшв договір між адміністрацією та профспілковим

комітетом лг: Н в- л н е  -реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам’янець-Подільсмяй державний інститут» на 2022-2026 роки та направити 
його на реєстрацію т 7 елартаменту соціального захисту населення Кам’янець- 
Подільської ч:сь

Голова зборів Людмила ВАЛІЦЬКА

Секретар зборів Тетяна МАРЧАК


