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     Розділ 1   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
       Даний колективний договір є правовим нормативним актом, що укладений з 
метою регулювання виробничих і трудових відносин між адміністрацією і 
колективом працівників на основі взаємного узгодження інтересів сторін в 
питаннях оплати праці, забезпечення трудових і соціальних гарантій працівникам, 
а також з метою визначення  додаткових заходів соціального захисту працівників 
коледжу з урахуванням фінансових можливостей. 
1.1 На підставі Закону України «Про колективні договори й угоди»,            
Господарського Кодексу, статей 10-20 КЗпП України,  колективний договір 
укладений між державним вищим навчальним закладом «Одеський коледж 
транспортних технологій» в особі директора Одеського коледжу транспортних 
технологій –Дидишка Йосипа Йосиповича, з однієї сторони (далі адміністрація) і 
профспілковим комітетом викладачів та співробітників коледжу в особі голови ПК 
ОКТТ Ніколенко Оксани Василівни з  іншої сторони (далі профком ).  
1.2 Цей колективний договір укладено для: 
А) чіткого визначення прав та обов’язків Сторін  Договору; 
Б) регулювання та удосконалення умов оплати праці, узгодження питань трудових 
відносин і соціального захисту працівників, що мають свою специфіку роботи; 
В) визначення основних положень та створення умов для додержання правил 
внутрішнього розпорядку працівниками закладу; 
1.3 У період між конференціями і зборами повноваження трудового колективу 
здійснює профком викладачів і співробітників коледжу. 
1.4 Положення цього колективного договору поширюються на всіх працівників і є 
обов’язковими як для адміністрації , так і для кожного члена трудового колективу, 
незалежно від того, чи є вони членами профспілки. 
1.5 Жодна зі сторін, що підписала колективний договір, не може в 
односторонньому порядку припинити виконання його положень. 
1.6 При необхідності, за вимогами трудового колективу, можуть вноситися зміни в 
колективний договір. 
1.7 Зміни можуть бути внесені протягом терміну його дії після затвердження на 
зборах трудового колективу. 
1.8 Сторона, що одержала письмову пропозицію про внесення змін або доповнень 
у договір, зобов’язана не пізніше, чим через 7 днів з моменту одержання 
пропозицій, почати переговори. 
1.9 Сторони домовились, що в період дії даного договору в нього не вносяться 
зміни, що погіршують оплату й умови праці, пільги, трудові і соціальні гарантії, 
встановлені цим колективним договором. 
1.10 Адміністрація несе відповідальність перед трудовим колективом за виконання 
трудового договору в повному обсязі. 
1.11 Колективний договір набуває чинності з дня його підписання 
уповноваженими представниками сторін. 
1.12 Колективний договір діє з дня його підписання та укладений   на строк  2018-
2022рр. 
1.13 Колективний договір підлягає реєстрації в місцевих органах виконавчої влади. 
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1.14 Особливі питання чинності колективного договору: 
- після закінчення строку чинності колективний договір продовжує діяти до того 
часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть цей колективний договір; 
- колективний договір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, 
найменування уповноваженого органу від імені якого укладено цей договір; 
-   Нормативні акти, прийняті Кабінетом Міністрів України і які забезпечують 
більш високі трудові і соціальні гарантії, чим установлені цим колективним 
договором, мають пріоритет перед відповідними положеннями даного 
колективного договору. 
При прийнятті Верховною Радою, Кабінетом Міністрів України документів, норми 
гарантій яких, нижче зазначених у колективному договорі, то норми цього 
колективного договору діють до закінчення його терміну дії. 
1.15 Для ведення переговорів по укладанню колективного договору, поточної 
оцінки стану виконання, підбиття підсумків його виконання, а також для розгляду 
конфліктних ситуацій , створюється двостороння робоча комісія з представників 
Сторін у складі, визначеному в додатку №1  до цього договору. 
1.18 Сторони зобов’язуються один раз на півріччя інформувати трудовий колектив 
про виконання взятих на себе зобов’язань. 
1.19 Адміністрація і профком  зобов'язуються виконувати в повному обсязі 
нормативні вимоги   колективного договору і трудового законодавства України. 
1.20 Тлумачення, роз'яснення, коментарі про застосування даного колективного 
договору здійснюються спільно сторонами, що уклали його . 
1.21 Сторони погодились, що кожна з них має свої зобов'язання по виконанню 
колективного договору. 
 
 
Розділ  2  ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ.  ГАРАНТІЇ ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ               
                  КОЛЕДЖУ 
 
 Адміністрація признає, що гарантована зайнятість – важлива умова 
благополуччя працівника, і буде приймати всі необхідні заходи по максимально 
можливому збереженню робочих місць. 
 
Адміністрація зобов’язується: 
2.1 Забезпечити стабільність та подальший розвиток навчального процесу, 
підвищення його ефективності. Постійно розвивати матеріально – технічну базу 
коледжу. 
2.2 Кошти спеціального фонду , які залишаються в розпорядженні коледжу після 
витрат на основну діяльність, за затвердженим кошторисом, використовувати на 
розвиток, реконструкцію матеріальної бази, соціальні потреби у відповідності з 
організаційно – технічними заходами, на культурно – масову, спортивно – 
оздоровчу роботу. 
2.3 Організувати підвищення кваліфікації   працівників один раз в 5 років на 
відповідних курсах. 
2.4 Адміністрація зобов’язується інформувати профком не пізніше як за 2 місяці 
про майбутнє звільнення за скороченням штатів у зв’язку зі змінами обсягу 
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підготовки фахівців,   навчальних планів та організації навчального процесу, а 
також про намічені міри по наданню допомоги звільненим працівникам. 
2.5 Сторони домовилися, що будь – які структурні зміни в навчальному закладі: 
ліквідація, реорганізація, зміна форм власності і господарювання будуть проводити 
за узгодженням сторін. 
2.6 3 метою збереження працівників при скороченні обсягів педагогічного 
навантаження, обсягів фінансування : 
• вводити тимчасово неповний робочий день або тиждень з оплатою за фактично 
виконану роботу; 
• надавати раніше звільненим за скороченням штатів працівникам переважне 
право працевлаштування в коледжі  ( зворотній прийом) протягом одного року; 
• для більш ефективного використання педагогічних працівників, організувати 
підвищення кваліфікації   за рахунок  коледжу. 
2.7 Згідно ст. 8 п. 2 Закону України “Про відпустки” надавати додаткову щорічну 
відпустку працівникам коледжу за ненормований робочий день  тривалістю:  
• заступнику  директора з адміністративно-господарської роботи – 7 календарних 
днів; 
• головному бухгалтеру – 7 календарних днів; 
• завідувачу  гуртожитку - 7 календарних днів; 
• завідувачу господарства – 3 календарних дні ; 
• заступнику головного бухгалтера, бухгалтерам - 4 календарних дні; 
• помічнику директора з кадрової  роботи  - 4 календарних дні; 
• секретарю навчальної частини – 4 календарних дні; 
• адміністратору бази даних  – 7 календарних днів 
• інженеру з охорони праці – 4 календарних дні  
     2.8  Надавати додаткову щорічну відпустку за особливі умови праці : 
• секретарю-друкарці - 4 календарних дні; 
• прибиральникам службових приміщень - 4 календарних дні . 
2.9 Надавати відпустку співробітникам та викладачам в період навчального процесу 
за рахунок щорічної відпустки у зв’язку  із отриманням путівки в санаторії на 
оздоровлення. 
2.10 Звільнення  працівників, притягнення до дисциплінарної відповідальності 
проводити згідно вимог діючого законодавства. 
2.11  Не звільняти працівників передпенсійного віку по скороченню штату, за 
шість місяців до виходу на пенсію за віком згідно ст. 26 Закону України “Про 
зайнятість населення”, за винятком працівників, які допустили прогул, крадіжку, 
появлення на робочому місці в нетверезому стані, стані наркотичного або 
токсичного сп’яніння.  
 
Профком викладачів та співробітників коледжу зобов’язується: 
 
2.12 Здійснювати контроль за виконанням законодавства про працю і гарантій 
зайнятості. 
2.13 Консультувати працівників про їх права і соціальні гарантії. 
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2.14 Звертатися в державні органи влади по питанням, які цікавлять трудовий 
колектив по покращенню роботи коледжу, соціально – економічного захисту 
працівників освіти. 
 
Розділ  3   РОБОЧИЙ  ЧАС ТА ЧАС ВІДПОЧИНКУ 
  
     Адміністрація зобов’язується: 
3.1 Режим праці і відпочинку встановлюється у відповідності з чинним 
законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість 
робочого часу робітників і службовців в коледжі не може перевищувати 40 годин 
на тиждень ( Додаток 1). 
Скорочена тривалість робочого часу встановлюється: 
- для робітників і службовців віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень. 
Не повний робочий час може встановлюватись за угодою між робітником, 
службовцем, викладачем і адміністрацією як при прийнятті на роботу, так і згодом 
з оплатою за фактично відпрацьований час. 
3.2 Для працівників адміністративно – господарського персоналу та навчально – 
допоміжного персоналу встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома 
вихідними днями. Тривалість щоденної роботи з 800  до 1630  з перервою на обід з 
1200 до 1230 годин. 
3.3 Черговим гуртожитків та швейцарам коледжу  встановлюється змінна робота 
згідно графіків чергування (змінності). Нічним вважається час з 2200 години вечора 
до 600 години ранку. 
3.4 Запровадити контроль за дотриманням умов надання усіх видів відпусток, якими 
повинні користуватися співробітники та викладачі, а також за тривалістю 
відпусток:  
- викладачам надавати щорічну відпустку тривалістю 56 календарних днів;   
- директору коледжу та заступникам директора з навчальної, навчально-виробничої 
та  виховної роботи, завідувачам відділеннями, керівнику фізичного виховання 
надавати щорічну відпустку тривалістю 56 календарних днів;  
-  методистам, завідувачам лабораторіями,   майстрам виробничого навчання  
надавати щорічну відпустку тривалістю 42 календарних дні;  
- іншим співробітникам надавати щорічну відпустку тривалістю 24 календарних дні. 
3.5 Надавати працівникам, за їх згодою, короткочасні відпустки без збереження 
заробітної плати до 15 календарних днів. 
3.6 Надавати повну відпустку працівникам, які працюють не повний робочий 
тиждень або не повний робочий день. 
3.7  Надавати працівникам, які підлягають звільненню, оплачуваний час, але не 
більше одного робочого дня протягом місяця, для пошуку роботи. 
3.8 Членам добровільних пожежних дружин, які беруть активну участь у 
забезпеченні пожежної безпеки, надавати додаткову відпустку із збереженням 
заробітної плати, тривалістю до 10 календарних днів. 
3.9  До початку роботи працівнику за укладеним трудовим договором 
роз’яснити під розпис його права, обов’язки, інформувати про умови праці, права 
на пільги і компенсацію за роботу в особливих умовах відповідно до чинного 
законодавства і даного колективного договору. 
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  Профком  викладачів та співробітників коледжу зобов’язується: 
 
3.10 Забезпечувати контроль за виконанням законодавства, галузевих нормативних 
документів і колективного договору по питанням режиму праці та відпочинку; 
вимагати прийняття мір ліквідації недоліків.  
 
Розділ 4  НОРМУВАННЯ, ОПЛАТА І МАТЕРІАЛЬНЕ  СТИМУЛЮВАННЯ  
                 ПРАЦІ 
 
Адміністрація коледжу  зобов’язується:               
 
4.1 Оплату праці працівників здійснювати у відповідності до положень Закону 
України „ Про оплату праці ”  чинного  законодавства та затвердженим 
кошторисом  і  цим колективним договором. 
4.2 Установити мінімальну тарифну ставку згідно схем тарифних розрядів 
працівників навчальних закладів. 
4.3  Формування тарифної сітки (схеми посадових окладів) проводити  на основі 
тарифної ставки робітника першого розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) 
співвідношень розмірів тарифних ставок(посадових окладів), що встановлюються 
згідно Наказу Міністерства освіти і науки України. 
4.4 Своєчасно забезпечувати зростання заробітної плати працівників коледжу 
згідно змін законодавства і Наказів Міністерства освіти і науки України про 
упорядкування умов. 
4.5 Здійснювати оплату праці на підставі тарифної сітки, тарифних ставок, схеми 
посадових окладів керівників, фахівців і службовців, а також надбавками та 
доплатами згідно Наказу Міністерства освіти і науки України та чинного 
законодавства. 
4.6 На основі встановлених мінімальних посадових окладів, кваліфікаційних 
розрядів та категорій, за погодженням з профспілковим комітетом, затверджувати 
тарифікаційний список педагогічних працівників на навчальний рік та штатний 
розпис  Одеського коледжу транспортних технологій  на календарний рік в межах 
затверджених обсягів фінансування. 
4.7 Встановлювати обсяг педагогічного навантаження на навчальний рік за 
тарифікаційним списком не більше як: 
- для викладачів – 1080 годин (720 та 360 за згодою викладача); 
- для директора та заступників директора – 360 годин; 
- для  завідуючих   відділенням та інших працівників – 480 годин. 
    Понад встановлене педагогічне навантаження за тарифікаційним списком, 
вищезазначеним педагогічним працівникам, у випадках виробничої необхідності 
такі працівники можуть виконувати педагогічну роботу з погодинною оплатою 
праці в обсязі до 240 годин на рік, яка не вважається сумісництвом.  
    Доручення на виконання такої роботи встановлюється наказом директора або 
розпорядженням навчальної частини на заміну тимчасово відсутнього 
педагогічного працівника. 
4.8  Встановлювати надбавки та доплати до тарифних ставок (окладів) у розмірах, 
передбачених чинним законодавством, за: 
- суміщення професій (посад)- до 50%; 
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- розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт – до 50%; 
- за складність  і  напруженість у роботі – до 30%; 
- виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника – до 50%; 
- роботу у важких і шкідливих умовах праці прибиральницям – 10% ; 
- роботу в нічний час черговим гуртожитку та швейцарам коледжу - 40% ; 
 - за класність водіям транспортних засобів - 25%; 
- за високі досягнення в праці – до 50%; 
4.9 Проводити доплати викладачам згідно чинного законодавства: 
- голові циклової комісії – 15%; 
- голові обласної методичної  комісії – 10%; 
- за класне керівництво – 20%; 
- за  перевірку  зошитів – 10,15,20% (в залежності від дисциплін, що 
викладаються); 
- за звання викладач – методист – 15%; 
- за лабораторію – 15%;  
- за кабінет – 10%; 
- за звання «Заслужений вчитель» 20%; 
- за почесні та спортивні звання – 10%. 
4.10 Проводити індексацію грошових доходів працівників з урахуванням індексу 
цін на споживчі товари та послуги. 
4.11 Виплачувати педагогічним працівникам коледжу  надбавку за вислугу років в 
обсязі 100% до розмірів, визначених ст. 57 Закону України “Про освіту”. 
Виплачувати надбавку за престижність праці згідно Постанови КМУ № 373 від 
23.03.2011р. «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів 
дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-
технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх 
підпорядкування»  зі змінами і доповненнями, останні з яких внесені постановою 
КМУ від 11.01.2018р. № 23, тарифікаційного списку, штатного розпису у розмірі  
від 5 до 30%: 
- педагогічним працівникам; 
- завідувачам відділення; 
- керівнику фізичного виховання; 
- завідувачам навчальної лабораторії; 
- вихователям гуртожитку; 
- методистам; 
- соціальному педагогу; 
- практичному психологу; 
- культорганізатору; 
- керівнику гуртка; 
- майстрам виробничого навчання. 
4.12  Виплачувати матеріальну допомогу на оздоровлення всім працівникам 
коледжу  у розмірі посадового окладу, при наданні щорічної відпустки. 
4.13 Виплачувати винагороду працівникам до професійних свят за наявності 
коштів : 
- День працівника освіти; 
- День бібліотекаря; 
- День бухгалтера.  
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4.14 Виплачувати  винагороду, яка має одноразовий характер  за підсумками 
роботи за рік за наявності власних коштів . 
4.15 Здійснювати преміювання працівників коледжу згідно з Положенням про 
преміювання ( додаток 2) за рахунок економії фонду заробітної плати. 
4.16 При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну 
суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави 
утримань, суму зарплати, що належить до виплати (згідно КЗпП України). 
4.17 Надавати додатковий вихідний за роботу у святкові або вихідні дні та 
понадурочний час, згідно КЗпП  України або проводити оплату у подвійному 
розмірі. 
4.18 Забезпечити своєчасно виплату заробітної плати. Виплату проводити не рідше 
2-х разів у строки:  заробітну плату за 1-шу половину місяця до 15 числа (авансова 
платня). Остаточний розрахунок по заробітній платі за  відпрацьований місяць 
проводити до 30 числа поточного місяця. Розмір заробітної плати за 1 половину 
місяця становить 50% посадового окладу за фактично відпрацьований час. 
4.19 За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один 
з таких заходів стягнення: 
- догана; 
- звільнення. 
    Адміністрація має право замість застосування дисциплінарного стягнення 
передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового 
колективу. 
   За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки  одне 
дисциплінарне стягнення, За шкоду, заподіяну  ДВНЗ «ОКТТ» працівники несуть 
матеріальну відповідальність, яка покладається на працівників незалежно від 
притягнення  до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної 
відповідальності,що не є іншим дисциплінарним стягненням. 
   Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові 
під розпис. Наказ у необхідних випадках доводиться до відома колективу ДВНЗ 
«ОКТТ». Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до 
працівника не застосовуються. 
 
 
Розділ 5   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ,  ПІЛЬГИ,  КОМПЕНСАЦІЇ 
 
Адміністрація коледжу зобов’язується: 
5.1 Дотримуватися норм і вимог, передбачених Законом України „Про державні 
соціальні стандарти та державні соціальні гарантії ”.  
5.2 Здійснювати комплекс заходів щодо соціального захисту працівників згідно з 
Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи ”. 
5.3  На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у 
зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю: 
• до пологів -  70 календарних днів; 
• після пологів – 56  календарних днів (70 календарних днів - у разі народження 
двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів. 
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5.4 Особам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового 
будинку, надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календарних днів 
(70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей). У разі усиновлення 
дитини (дітей) обома батьками вказана відпустка надається одному з батьків на їх 
розсуд. 
5.5 Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням 
жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку. 
5.6 Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з 
інвалідністю, або яка усиновила дитину, матері особи з інвалідністю з дитинства 
підгрупи А І групи , одинокій матері, батьку дитини  або особи з інвалідністю з 
дитинства підгрупи А І групи, який виховує їх без матері ( у тому числі  у разі 
тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла 
дитину під опіку або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи , 
надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних 
днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності декількох підстав для 
надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 
календарних днів . 
5.7 Відпустка без збереження заробітної плати  за бажанням працівника надається 
в обов’язковому порядку:  
• чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці -  до 14 
календарних днів; 
• матері або іншим особам , в разі якщо дитина потребує домашнього догляду , 
тривалістю не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку ; 
• ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та 
особам на яких поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту” – до 14 календарних днів щорічно; 
• особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною – до 21 
календарного дня щорічно; 
• пенсіонерам за віком та інвалідам III групи – до 30 календарних днів щорічно; 
• інвалідам I та II груп - до 60 календарних днів щорічно; 
• особам, які одружуються - до 10 календарних днів; 
• працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), 
батьків (вітчима, мачухи ), дитини (пасинка, падчерки) , братів, сестер – до 7 
календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання 
та назад; інших рідних – до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного 
для проїзду до місця поховання та назад; 
• Матері або батькові, який виховує дітей без матері ( в тому числі й у разі 
тривалого перебування матері в лікувальному закладі) , що має двох або більше 
дітей віком до 15 років або дитину – інваліда – до 14 календарних днів щорічно.  
• працівникам  для догляду за хворим рідним по крові або по  шлюбу, який за 
висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду –
тривалістю ,  
визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів; 
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• працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади –  15 
календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до 
місцезнаходження навчального закладу та назад; 
• працівникам , що знаходяться в санаторно-лікувальних закладах, до закінчення 
санаторно – курортного лікування ; 
• працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в  аспірантуру з 
відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без 
відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план 
підготовки – тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого 
навчального закладу або закладу науки і назад; 
• ветеранам праці – до 14 календарних днів щорічно; 
• працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, 
розташованих в іншій місцевості тривалістю 12 календарних днів без урахування 
часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у 
зворотному напрямі. За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така 
відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини. 
• Працівникам, за сімейними обставинами та з інших причин – не більше 15 
календарних днів на рік.    
5.8 Надавати відпустку працівникам   без збереження заробітної плати у випадку: 
• одруження дітей  – 3 дні; 
• власного ювілею – 1 день; 
5.9  Працівникам, що мають дітей, які навчаються в 1-4 класах, надавати додатково 
оплачуваний день відпочинку в перший день кожного учбового року. 
5.10 Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих 
навчальних закладах з вечірньою та заочною  формами навчання, надаються 
додаткові оплачувані відпустки ,згідно законодавства.  
5.11  Надавати матеріальну допомогу: 
• одному з близьких родичів у зв’язку зі смертю працівника  коледжу, а також 
члена родини працівника коледжу (дружини, чоловіка, дитини, матері, батька) у 
розмірі посадового окладу ; 
• з тривалою хворобою  працівника (більше одного місяця) в розмірі посадового 
окладу; 
• при тяжкому матеріальному стані всім працівникам коледжу , при наявності 
коштів; 
• одноразову допомогу в розмірі посадового окладу працівника при виході його на 
пенсію, при наявності коштів; 
• працівникам бібліотеки на соціально – побутові  потреби , при наявності коштів  
• при наявності коштів спеціального фонду , виплачувати звільненим робітникам, 
у зв’язку із скороченням штатів,  одноразову матеріальну допомогу  у розмірі  
одного посадового окладу. 
5.12 Преміювати  або  нагороджувати цінним подарунком,  працівників у зв’язку з 
особистими ювілеями : починаючи з  50 – річчя та кожні наступні 10 років.  
5.13 Забезпечувати проведення попередніх (при прийняті на роботу) та  
періодичних профілактичних медичних оглядів працівників. 
5.14 Зберігати середню заробітну плату працівників на час попереднього або 
періодичного медичного огляду. 
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5.15 Забезпечити виконання рекомендацій заключних актів за результатами 
періодичних медичних оглядів щодо термінового переведення працівника на іншу 
роботу та першочергового забезпечення санаторно-курортним лікуванням, або 
оздоровленням у санаторії-профілакторії. 
5.16  Приймати участь у добровільному медичному страхуванні працівників. 
5.17 Сприяти проведенню у коледжі  урочистих подій та видатних дат року. 
5.18 Для жінок, які мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда, з ініціативи 
роботодавця може встановлюватися скорочена тривалість робочого часу. Оплата 
праці в цьому випадку здійснюється в повному обсязі ( як за роботу в нормальних 
умовах). 
5.19 Педагогом – жінкам, які мають дітей віком до 14 років, створити умови для 
проходження курсів підвищення  кваліфікації та перепідготовки за місцем роботи 
без направлення їх у відрядження 
 
Розділ 6      ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ 
 
   Сторони домовились про спільні дії по забезпеченню на підприємстві здорових і 
безпечних умов праці згідно із Законом України «Про охорону праці» та контролю 
за додержанням вимог нормативних актів з питань охорони праці.  
 
     Адміністрація коледжу зобов’язується : 
 
6.1 Забезпечувати  виконання Комплексних заходів по досягненню встановлених 
нормативів  безпеки, гігієни праці та виробничого середовища , підвищення 
існуючого рівня охорони праці , попередження випадків виробничого травматизму,  
професійних захворювань , аварій та пожеж (Додаток 4). 
6.2  Забезпечити виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та інших 
нормативно-правових актів з питань охорони праці, а також право працівників на 
безпечні та нешкідливі умови праці, пільги та компенсації, соціальний захист у разі 
ушкодження їхнього здоров’я. 
6.3 При зупинці роботи по екологічним причинам, які погрожують життю та 
здоров’ю людей, за час зупинки виплачувати заробітну платню у розмірі не нижче 
тарифної ставки (посадового окладу). 
6.4 При складанні трудового договору інформувати осіб, які приймаються на 
роботу, про умови праці, наявність на його робочому місці небезпечних та 
шкідливих факторів та їх вплив на його здоров’я, а також про його права на пільги 
та компенсацію за роботу в шкідливих умовах згідно з законодавством. 
6.5 Не притягувати до дисциплінарної відповідальності працівників, які 
відмовилися від дорученої роботи, якщо виникла небезпечна ситуація, яка 
загрожує їх життю чи здоров’ю, або для людей, які їх оточують чи для 
навколишнього середовища. За час зупинки роботи (простою) з цих обставин, за 
працівником зберігається середній заробіток. 
6.6 Зберігати за працівником місце роботи та середню заробітну плату на час пре- 
зупинки роботи підприємства або обладнання у відповідності з приписом 
державного надзору чи служби охорони праці. 
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6.7 Забезпечувати працівників спецодягом, спецвзуттям, та іншими засобами 
індивідуального захисту, милом та миючими засобами згідно з діючими нормами  
( Додаток  5). 
6.8 У разі незабезпечення працівника спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту в встановлені нормативні строки, повністю компенсувати 
працівнику витрати на їх придбання у місячний строк. 
6.9 Забезпечувати розслідування нещасних випадків та надання невідкладної 
медичної допомоги працівникам при роботі за межами коледжу. 
6.10 Зберігати за працівниками за час проходження обов’язкових медичних 
оглядів, обстежень в профілактичних центрах, клініках, науково-дослідних та 
медичних інститутах (університетах) для уточнення діагнозу або встановлення ролі 
шкідливих факторів у розвитку захворювання, місце його роботи (посада) та 
середній заробіток. 
Проходження медичних оглядів працівників проводити згідно ст. 17 Закону 
України “Про охорону праці ”. 
6.11 Забезпечити проведення атестації лабораторій, кабінетів, навчальних 
майстерень та робочих місць по умовам праці у порядку встановленому 
Постановою КМУ від 01.08.1992 р. № 442 ( із змінами та доповненнями від 
05.10.2016р.). 
6.12 Для фінансування заходів на охорону праці, придбання спецодягу, спецвзуття 
та інших засобів індивідуального захисту, агітації і пропаганди виділяти  необхідні 
кошти у розмірі 0,5% від фонду оплати праці за попередній рік . 
6.13 Забезпечити належне утримання і фінансування кабінету або куточку з 
охорони праці. Укомплектувати кабінети й куточки з охорони праці навчальними 
посібниками, плакатами, пам’ятками й інструкціями з професій, тощо. 
 Забезпечити комплектацію аптечок необхідними медикаментами не рідше разу на 
квартал. 
6.14. Забезпечити проведення навчання з питань охорони праці в порядку та у 
строки, встановлені Положенням про навчання і перевірку знань з питань охорони 
праці.  
6.15 Заохочувати працівників, які приймають активну участь у рішенні питань, які 
направлені на поліпшення умов та підвищення безпеки праці. 
6.16 Забезпечити належне утримання санітарно-побутових приміщень. 
 
     Профком викладачів і співробітників коледжу зобов’язується : 
 
6.17 Проводити контроль за виконанням законодавства та нормативних актів з 
охорони праці, контролювати повернення збитків робітникам у випадку 
пошкодження здоров’я. 
6.18 Приймати участь у розслідуванні нещасних випадків та професійних 
захворювань. 
Забезпечити участь уповноваженого представника трудового колективу у 
розслідуванні кожного нещасного випадку на виробництві, розробці заходів х їх 
попередження, а також захищати потерпілих у випадках їх необґрунтованого 
обвинувачування. 
6.19 У випадку спірних питань про нещасні випадки або професійні захворювання 
представляти інтереси членів профспілки у відповідних органах. 
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6.20 Розглядати на засіданнях профкому питання охорони праці . 
6.21 Приймати участь у розробці заходів по покращенню умов і охорони праці , 
попередженню виробничого травматизму. 
6.22.Приймати участь у комісіях по перевірці знань працівників коледжу при 
призначенні на посаду та при атестації. 
 
Розділ  7 ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИБОРНИХ ПРОФОРГАНІВ І 
ДОДАТКОВІ   ПІЛЬГИ ДЛЯ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ 
 
7.1 Членам  виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих 
або службових обов'язків, надається вільний від роботи час зі збереженням 
середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання 
інших суспільних обов'язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі 
в роботі виборних профспілкових органів. 
Кількість днів і годин визначається, виходячи з обсягу профспілкової роботи, але 
не повинно бути менш 2 годин на тиждень. 
На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних 
профспілкових органів коледжу, і не звільненим від виробничих або службових 
обов'язків надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів зі 
збереженням середньої заробітної плати за рахунок роботодавця. 
7.2 Адміністрація коледжу зобов'язується надавати профорганам безкоштовну 
інформацію з питань трудових і соціально-економічних прав і законних інтересів 
членів профспілки, а також інформацію про результати господарської діяльності в 
термін, встановлений Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності». 
Адміністрація коледжу також забезпечує профспілкові органи нормативними, 
методичними й іншими матеріалами. 
7.3 Сторони домовилися, що профком викладачів і співробітників коледжу має 
право брати участь в експертизах і проводити експертизи за умовами праці, стану 
екології, соціально-побутовим і іншим питанням. 
7.4 Профком викладачів і співробітники коледжу разом з адміністрацією бере 
участь у розгляді колективних трудових суперечок, зв'язаних з порушенням 
діючого законодавства про працю, умов колективного договору. 
Документи по соціально-економічних і трудових питаннях, що стосуються 
інтересів працівників, приймати за узгодженням або за участю відповідного 
профспілкового комітету. 
7.5 Адміністрація коледжу забезпечує право профспілки на контроль за 
дотриманням законодавства України, колективного договору. 
7.6 Адміністрація коледжу зобов'язана надати профспілковому комітетові 
можливість проведення конференцій, зборів у робочий і неробочий час і 
забезпечити їх технічними засобами. 
7.7 Адміністрація коледжу зобов'язується сприяти діяльності профкому викладачів 
і співробітників коледжу в проведенні перевірок з оплати праці працівників, 
наданням їм пільг і гарантій, установлених  колективним договором , сприяє 
створенню належних умов для діяльності профкому  коледжу і надають їм у 
безкоштовне користування :  



 14 

- приміщення для роботи і проведення суспільних заходів, транспорт, 
оргтехніку і засоби зв'язку; 
- виконує господарське утримання зазначених об'єктів і їхній ремонт, здобуває 
устаткування та інвентар медичного, спортивного і культурного призначення. 
 
Адміністрація коледжу зобов'язується :  
 
7.8 Не допускати зміни умов трудового договору, оплати праці, залучення до 
дисциплінарної відповідальності працівників, що є членами виборних 
профспілкових органів без попередньої згоди виборного органа, членами якого 
вони є. 
7.9 Не допускати звільнення з ініціативи адміністрації членів виборного 
профспілкового органа підприємства,  його керівників, крім дотримання 
загального порядку, без попередньої згоди виборного органа, членами якого вони 
є, а також вищестоящого виборного органа цієї профспілки (ДОРПРОФСОРЖУ) 
7.10 Не допускати звільнення з ініціативи адміністрації працівників, обраних до 
складу профспілкових органів коледжу протягом року після закінчення терміну, на 
який він був обраний, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, 
організації, виявленої невідповідності займаній посаді або виконуваній роботі в 
зв'язку зі станом здоров'я. Дана гарантія не надається працівникам у випадку 
дострокового припинення повноважень у цих органах у зв'язку з неналежним 
виконанням своїх обов'язків або за власним бажанням . 
7.11 По заявах членів профспілки проводити безкоштовне утримання членських 
внесків з їхньої заробітної плати з наступним перерахуванням суми членських 
внесків через бухгалтерію  на відповідні рахунки профспілкових органів протягом 
місяця, але не пізніше терміну виплати заробітної плати за поточний місяць. 
7.12 Відраховувати профспілці 0,3% фонду оплати праці на культурно – масову , 
фізкультурну і оздоровчу роботу. 
 
Профком викладачів і співробітників коледжу зобов'язується : 
 
7.12 За активну участь у роботі  профспілкової організації заохочувати членів 
профспілки  різними видами матеріального і морального заохочення. 
7.13 Забезпечувати членам профспілки додаткові в порівнянні з іншими 
робітниками та службовцями права і пільги, а саме : 
- право на захист профорганами у випадку індивідуальної трудової суперечки; 
- право на безкоштовну юридичну консультацію, що випливає з трудових 
правовідносин; 
- одержання матеріальної допомоги з коштів профспілки; 
- право на пільги або безкоштовне відвідування культурно-спортивних центрів і 
користування інвентарем; 
- переважне право на збереження робочого місця або його надання за інших 
рівних умов при скороченні чисельності. 
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Розділ  8   ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 
 
8.1 Контроль за виконанням колективного договору здійснюється сторонами, що 
його уклали. 
8.2 Не менше 2 разів на  рік  проводяться збори трудового колективу, на яких 
адміністрація і профспілковий комітет звітують про виконання колективного 
договору. 
 
Адміністрація коледжу зобов’язується : 
8.3 Надавати профкому всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього 
колективного договору, сприяти реалізації права профспілки щодо захисту 
трудових і соціально – економічних інтересів працівників. 
8.4 Безплатно надавати профспілковому комітету обладнання, приміщення, засоби 
зв’язку, сейф, оргтехніку, канцтовари, при необхідності, транспорт для 
забезпечення зборів, засідань, тощо (ст. 249 КЗпП України). 
8.5 Згідно із заявами членів профспілки проводити безготівкову оплату членських 
внесків та перераховувати їх протягом 1 дня після виплати заробітної плати. 
8.6 Забезпечити звільнення від  основної роботи представників або позаштатних 
працівників профспілкових органів для участі у статутних заходах на різних 
рівнях, а також на час короткострокового навчання із збереженням заробітної 
плати. 
8.7 
8.7.1 Не застосовувати  до   працівників,   обраних   до  складу   профорганів, 
дисциплінарних стягнень без погодження з профспілковим комітетом. 
8.7.2  Не допускати звільнення з роботи за ініціативою адміністрації працівників, 
які обрані до складу профспілкових органів без угоди відповідного профоргану. 
8.8 Забезпечити  вільний  доступ до матеріалів, документів усіх підрозділів і служб 
установи для здійснення профкомом прав контролю за дотриманням чинного 
законодавства щодо стану охорони праці й техніки безпеки, виконанням 
колективного договору. 
8.9   Надавати допомогу профспілковому комітету у організації сімейних вечорів, 
вечорів відпочинку, присвячених Дню працівників освіти, 8 Березня, Дню 
залізничника, Новому року, а також у організації екскурсій з виїздом до інших міст 
тощо. 
8.10 Вживати у встановлений законом термін необхідних заходів щодо критичних 
зауважень і пропозицій членів колективу з питань, що входять в компетенцію 
адміністрації та інформувати членів колективу про їх реалізацію. 
8.11 Протягом місяця після підписання розмножити текст колективного договору, 
довести його до відома всіх працівників; протягом терміну дії колективного 
договору знайомити з його змістом працівників, що влаштовуються на роботу. 
 
Профком викладачів і співробітників коледжу  зобов’язується : 
 
8.12 Роз’яснювати членам колективу їх права і обов’язки, зміст нормативних 
документів щодо організації праці. 
8.13 Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього 
розпорядку. 
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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1 Відповідно до Конституції України громадяни мають право на працю, тобто 
на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості 
та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, 
включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до 
покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти за урахуванням 
суспільних потреб.  
     В  навчальному закладі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і 
сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною 
умовою організації ефективної праці і навчального процесу.  
Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до 
сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи 
дисциплінарного впливу. 
2 Ці заходи поширюються на усі структурні підрозділи Одеського коледжу  
транспортних технологій.       
3 Метою цих Правил є визначення обов'язків педагогічних та інших 
працівників  коледжу, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній 
розпорядок у навчальних закладах.  Зазначені норми закріплені в 
Типових правилах внутрішнього розпорядку, відповідно до яких трудові 
колективи закладів освіти затверджують за поданням власника або 
уповноваженого ним органу і   профспілкового комітету свої правила 
внутрішнього розпорядку. 
4. Усі питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього 
розпорядку, розв'язує керівник коледжу в межах наданих йому повноважень, а 
у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього 
розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.   
 
2 ПОРЯДОК  ПРИЙОМУ  І  ЗВІЛЬНЕННЯ  ПРАЦІВНИКІВ  КОЛЕДЖУ 
 
1  Робітники та службовці реалізують право на працю шляхом укладання 
трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації. 
2 При прийомі на роботу адміністрація коледжу зобов'язана зажадати від 
особи ,яка працевлаштовується :  
2.1 Подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, а якщо 
дана особа влаштовується на роботу вперше, - довідки про останнє заняття, 
виданої за місцем  проживання  відповідною житлово-експлуатаційною  
організацією,   сільською   чи   селищною   Радою,   ідентифікаційний   код, 
паспорт , військовий квиток. 
2.2 Прийняття   на   роботу   без   пред'явлення   зазначених   документів   не 
допускається. При прийомі на роботу, що вимагає спеціальних знань, 
адміністрація має право зажадати від працівника пред'явлення диплома чи 
іншого документа про отриману освіту чи професійну підготовку. 
Молоді фахівці, що закінчили вищий і середній спеціальний навчальний 
заклад із відривом від виробництва, упродовж трьох років після закінчення, 
приймаються на роботу тільки при наявності посвідчення про направлення на 
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роботу, встановленого зразка чи довідки ВНЗ  про надання можливості 
самостійно влаштовуватися на роботу.  
Забороняється вимагати від працівника при прийомі на роботу документи, 
пред'явлення яких не передбачено законодавством. 
Прийом   на  роботу  оформляється  наказом  директора  коледжу,  який надається   
працівнику   під   розпис.    У   наказі   повинно   бути   зазначене найменування     
роботи     (посади)     відповідно     до     Єдиного     тарифно - кваліфікаційного 
довідника робіт і професій робітників (ЄТКД) чи штатного розкладу і умови 
оплати праці. 
Фактичним допущенням до роботи відповідної посадової особою вважається   укладання 
трудового договору незалежно від того, чи був прийом на роботу оформлений 
належним чином. 
3  При призначенні на  роботу чи при переведенні у встановленому порядку на 
іншу  роботу адміністрація зобов'язана: 
3.1 Ознайомити працівника з дорученою роботою, посадовою інструкцією, 
умовами та  оплатою праці, роз'яснити його права та обов'язки. 
3.2 Ознайомити його з правилами внутрішнього розпорядку, що діють у даному 
навчальному закладі.  
3.3 Проінструктувати з техніки безпеки і виробничої санітарії, гігієни праці, 
протипожежної охорони й іншими правилами з охорони праці. 
4  На всіх працівників, що пропрацювали понад 5 днів, заводяться трудові книжки в 
порядку, установленому чинним законодавством. 
На кожного викладача та іншого педагогічного працівника заводиться особиста 
справа, що складається з особового листка по обліку кадрів, автобіографії, копії 
документа про освіту, матеріалів за результатами атестації, виписок з наказів про 
призначення , переміщення та звільнення . 
Особова справа зберігається в коледжі. Після звільнення працівника його справа 
залишається в коледжі. 
5 Припинення трудової угоди може мати місце тільки на підставах,   передбачених        
законодавством. 
Працівники  навчального закладу мають право розірвати трудову угоду, 
укладену на невизначений термін, попередивши про це адміністрацію письмово за  
2 тижні . 
При розірванні трудової угоди з поважних причин, передбачених чинним 
законодавством, працівники попереджають про це адміністрацію письмово за 2 тижні. 
Час виконання робіт, на які працівник навчального закладу переведений за 
порушення трудової дисципліни, у термін попередження про звільнення не 
зараховується.     
Після закінчення зазначених термінів попередження працівник має право 
припинити роботу, а адміністрація навчального закладу зобов'язана видати йому трудову 
книжку і зробити з ним розрахунок. 
За домовленістю між працівником і адміністрацією трудова угода може бути 
розірвана і до закінчення терміну попередження про звільнення. 
Термінова  трудова  угода  підлягає  розірванню  достроково  за  вимогою 
працівника у випадку його    хвороби чи    інвалідності, що перешкоджають 
виконанню роботи за договором, порушення адміністрацією законодавства про 
працю, колективної чи трудової угоди і з інших поважних причин . 
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Розірвання трудової угоди з ініціативи адміністрації навчального закладу не 
допускається без попередньої згоди профспілкового комітету за винятком 
випадків, передбачених законодавством України. 
Припинення трудової угоди оформляється наказом адміністрації. 
6 У день звільнення працівника адміністрація зобов'язана видати йому трудову 
книжку з внесеним у неї записом про звільнення і зробити з ним остаточний 
розрахунок.   Записи   про   причини   звільнення   в   трудову   книжку   повинні 
вноситись в точній відповідності з формулюваннями діючого законодавства і 
з посиланням на відповідну статтю та пункт закону. Днем звільнення вважається 
останній день роботи. 
  

3 ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ КОЛЕДЖУ 
 

1   Педагогічні працівники мають право на:  
1.1  захист професійної честі, гідності;  
1.2  вільний  вибір  форм,  методів,  засобів  навчання,  виявлення  педагогічної 
ініціативи;  
1.3 участь у громадському самоврядуванні;  
1.4 користування подовженою оплачуваною відпусткою; 
1.5  підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм 
навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і 
перепідготовку; 
1.6  проведення наукової роботи  
2  Працівники  коледжу зобов'язані:          
2.1 працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту 
коледжу і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці; 
2.2 виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, 
протипожежної     безпеки,     передбачені     відповідними     правилами     та 
інструкціями;  
2.3  берегти   обладнання,   інвентар,   матеріали,   навчальні   посібники   тощо, 
виховувати у студентів бережне ставлення до майна навчально-виховного 
закладу; 
2.4 утримувати своє робоче місце, меблі, обладнання й пристрої в справному 
стані, а також  виконувати встановлений порядок  збереження матеріальних 
цінностей й документів. 
2.5 працівники коледжу повинні, відповідно до чинного законодавства , в уста-
новлені строки проходити медичний огляд . 
3 Педагогічні та наукові працівники навчально-виховних закладів повинні:  
3.1   забезпечити     для  засвоєння  студентами  навчальні   програми  на  рівні 
обов'язкових державних вимог, сприяти розвитку здібностей студентів; 
3.2 настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів 
загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, 
гуманізму,   доброти,   стриманості,   працелюбства,   поміркованості,   інших 
доброчинностей;        
3.3.  вести   облік   успішності   студентів,   організовувати   й   контролювати   їх 
самостійну роботу;          
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3.4 на весь період навчання складати робочі програми, а також вести необхідну 
документацію.  
3.5  вести профорієнтаційну роботу;  
3.6 здійснювати фізичну підготовку студентів й заходи    по зміцненню їхнього  
здоров'я; 
3.7  забезпечувати виконання вимог техніки безпеки й виробничої санітарії; 
3.8 здійснювати   постійний  зв'язок   з   випускниками  коледжу,   вивчати  їх   
виробничу діяльність і на підставі її аналізу    удосконалювати роботу з  
навчання й виховання студентів; 
3.9 обмінюватися досвідом роботи з викладачами інших навчальних закладів; 
3.10  з'ясовувати причини неуспішності студентів, надавати їм діючу допомогу; 
3.11  здійснювати заходи, що направлені на збереження контингенту студентів; 
3.12 виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, 
історичних цінностей України, країни походження, державного соціального 
устрою,   цивілізації,   відмінних   від   власних,   дбайливе   ставлення   до 
навколишнього середовища; 
3.13 готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма 
народами, етичними, національними, релігійними групами; 
3.14 дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність студента; 
3.15 захищати дітей, молодь  від будь-яких форм    фізичного або психічного 
насильства,   запобігати   вживанню   ними   алкоголю,   наркотиків,   інших 
шкідливих звичок;  
3.16  постійно підвищувати  свій  професійний рівень,  педагогічну майстерність 
і загальну культуру.  
4 Коло обов'язків (робіт) , що їх виконує кожний працівник за своєю 
спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими 
інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку 
кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно-кваліфікаційними 
довідниками робіт і професій робітників, положеннями, цими правилами 
внутрішнього розпорядку та умовами контракту, де ці обов'язки конкретизують 
більш детальніше.       
 

4  ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ 
 

1  Студенти коледжу зобов'язані: 
1.1 Систематично і глибоко опановувати теоретичні й професійні знання, 
практичні навички й уміння за обраною спеціальністю. 
1.2 Постійно працювати над підвищенням свого культурного й професійного 
рівня.  
1.3 Відвідувати обов'язкові навчальні й практичні заняття. 
1.4 У встановлений термін виконувати завдання, передбачені навчальним 
планом і програмами. 
1.5 Виховувати в собі працьовитість, активно брати участь у суспільно - 
корисній праці коледжу  
1.6  Дотримуватись   правил   внутрішнього  розпорядку  коледжу  і  правил 
проживання в гуртожитку 



 22 

1.7 Бути дисциплінованим і організованим, охайним як у коледжі , так і  на вулиці   
та  у  громадських місцях. 
1.8. Берегти власність коледжу  
1.9. Відповідально ставитися до чергування по коледжу      
1.10 Займати активну життєву позицію, творчо ставитися до дорученої справи, 
брати участь у суспільному житті колективу.  
1.11 Студенти беруть участь у профорієнтаційній роботі зі школярами і у 
суспільних заходах, які проводяться коледжем серед населення. 
2  Для проведення навчальних занять в аудиторіях, лабораторіях,  у навчальних 
майстернях    студенти    розподіляються    за   навчальними    групами.    Склад 
навчальних груп установлюється наказом директора коледжу в залежності від 
обраної спеціальності.  
При вході викладачів, керівників коледжу в аудиторію студенти вітають їх , 
піднімаючись з місць. 
Під час навчальних занять студенти зобов'язані уважно слухати пояснення 
викладачів і відповіді товаришів, не розмовляти і не займатися сторонніми      
справами, виконувати усі вказівки викладача. 
Під час опитування вставати й сідати тільки з дозволу викладача. 
3 Під час занять у лабораторіях, навчальних майстернях, кабінетах і під час 
виробничої практики, студент повинен користуватися тими інструментами, 
приладами й іншими пристроями, що зазначені керівником заняття, ставитися 
до  них дбайливо  і дотримуватись  правил техніки безпеки. Студентам 
забороняється  без дозволу адміністрації коледжу виносити предмети й інше 
устаткування з лабораторій, навчальних і інших приміщень. 
4 При неявці на заняття через хворобу чи з інших поважних причин, студент 
зобов'язаний у триденний термін повідомити про це завідувача відділенням чи 
куратора групи. У випадку хвороби студент надає завідувачеві відділенням чи 
куратору групи довідку амбулаторного лікаря чи лікувальної установи за 
установленою формою. 
   За письмовою заявою студента завідувач відділенням має право звільнити його від 
навчальних занять  на термін до трьох днів . Звільнення від занять понад встановлений 
термін відбувається тільки з дозволу директора коледжу  або заступників директора. 
   Кураторам груп та викладачам категорично забороняється звільняти студентів від 
занять. 
5 У кожній групі наказом директора коледжу на навчальний рік призначається 
староста з найбільш встигаючих, дисциплінованих і організованих студентів. 
Староста групи працює під керівництвом куратора, а на відділенні безвідривної 
підготовки та підвищення кваліфікації  - під керівництвом методиста, виконує у 
своїй групі всі його розпорядження і вказівки. 
 6  В обов'язки старости входить підтримка дисципліни в групі, спостереження за 
збереженням навчального устаткування й інвентарю, повідомлення студентів 
про зміни, що внесені у розклад навчальних занять, своєчасне одержання і  
поширення серед студентів групи підручників і навчальних посібників, в 
організації і проведенні культурно-масових заходів.  
Розпорядження старости в межах зазначених функцій обов'язкові для всіх студентів 
групи. 



 23 

7 Староста призначає  щодня   чергового у групі (підгрупі) відповідно до графіка 
чергувань . 
Черговий в групі повинен стежити за порядком і чистотою, збереженням майна в     
навчальному приміщенні групи (підгрупи), забезпечити до початку занять 
необхідні підсобні матеріали (крейда і т.п.) 
 
 

5  РОБОЧИЙ ЧАС І ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ     
 

1 У коледжі  встановлений 5-денний робочий тиждень. 
Тривалість робочого дня керівного, навчально-допоміжного й 
адміністративного персоналу - 8 годин. 
2 Для  працівників  коледжу встановити робочий час  з 8.00 до 16.30, з обідньою 
перервою з 12 до 12.30  годин . Вихователі гуртожитків працюють з 16.00 до 23.00. 
При відсутності занять за розкладом, майстри виробничого навчання, за завданням 
старшого майстра чи заступника директора з навчально-виробничої роботи, 
виконують ремонтні роботи в цехах, складають плани роботи,  технологічні карти, 
готують навчальні посібники для навчальних кабінетів і господарської частини 
коледжу. 
Працівники вахти працюють за графіком, складеним комендантами коледжу й       
гуртожитків. 
3 Для працівників , які мають педагогічне навантаження за внутрішнім сумісництвом 
встановити робочий час з 8.00 до 18.00 , з обідньою перервою з 12 до 12.30  годин 
4 Графік роботи прибиральниць з 6.00 до 10.00 та з 17.00 до 21.00 
5 Тривалість навчальної години встановлюється 45 хвилин, між уроками 5 хвилин, 
між парами - 10 хвилин,  велика перерва -40 хвилин. 
 
                                        РОЗКЛАД ДЗВОНИКІВ 
 

І пара 8.30-9.50 

II пара 10.00-11.20  

Велика перерва 
III пара 12.00-13.20 

IV пара 13.30-14.50  



 
5   У коледжі встановлюються наступні прийомні години: 
       Директор приймає: 
- студентів – у п’ятницю з  15.00 до 16.00 
- працівників – щодня з 13.30 до 15.00 
        Заступники директора приймають:  
-  студентів     - у понеділок і середу    з 15.00 до 16.00 .   . 
-  працівників - у четвер і п'ятницю     з 14.00 до 16.00 
        
 Завідувачі відділенням приймають : 
-  студентів     - у понеділок і середу    з 13.30 до 15.00  
-  працівників - у четвер і п'ятницю     з 14.00 до 16.00 .     . . 
6 В окремих випадках тривалість щоденної роботи, у тому числі час початку і 
закінчення   щоденної   роботи   і   перерви   для   відпочинку,   прийому   їжі, 
визначається графіком змінності, затвердженим адміністрацією за узгодженням        із 
профспілковим комітетом із дотриманням тривалості робочого часу за тиждень чи 
інший обліковий період. 
7 Про початок кожної пари  викладачі й студенти сповіщаються двома 
дзвониками: перший попереджуючий (за 5 хвилин до початку пари ) і другий - про її 
початок. По закінченні занять дається один дзвоник. 
8 Облік явки на роботу всіх працівників коледжу ведеться навчальною частиною і 
канцелярією згідно з розпорядженням директора коледжу 
9 Навчальні   заняття   в   коледжі   проводяться   за   навчальним   розкладом, 
затвердженим директором. Навчальний розклад складається відповідно до навчальних 
планів на семестр і вивішується в приміщенні навчального закладу на видному місці не 
пізніше, ніж за тиждень до початку занять. Для проведення факультативних занять 
складається окремий розклад. 
Навантаження студентів обов'язковими навчальними заняттями з відривом 
від виробництва, не повинне перевищувати :  
для 1  курсів - 36 годин на тиждень 
для  2 – 4 курсів – 30 годин на тиждень. 
Скорочення тривалості канікул, установлених навчальними планами, не допускається.
  
10 До початку кожного навчального, заняття (і в перервах між заняттями) 
викладачі і лаборанти готують необхідні навчальні посібники, апаратуру, 
устаткування та інструменти. Належну чистоту і порядок у всіх навчальних і 
навчально-виробничих приміщеннях забезпечує технічний персонал, відповідно до 
встановленого в коледжі розпорядку, а на денному відділенні також студенти на 
засадах самообслуговування.  
11 На   кожну   навчальну   групу   заводиться   журнал   навчальних   занять   за 
установленою формою. Журнал зберігається в навчальній частині і видається 
викладачу, що проводить заняття в групі . 
12 Робочий час викладацького складу регламентується розкладом навчальних 
занять, а також річним планом роботи коледжу. 
13 Під час зимових канікул, а також до початку відпустки і після закінчення його 
в літній період викладачі, відповідно до затвердженого семестрового і річного         
планів залучаються до участі в роботі методичних органів (педради, циклових 
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комісій), на педагогічні читання, семінари й інші заходи щодо підвищення 
кваліфікації й удосконалювання теоретичних знань, чергування по коледжу і 
гуртожиткам. Куратори в період зимових канікул організовують проведення 
культурно - масових заходів зі студентами; голови циклових комісій, завідуючі 
кабінетами готують навчально - методичну документацію, кабінети, лабораторії 
до наступного семестру.  
Керівники підрозділів проводять контроль за ефективним використанням робочого часу. 
14 Після початку занять у всіх навчальних і прилягаючих до них приміщеннях повинні 
бути забезпечені тиша й порядок, необхідні для нормального ходу навчальних 
занять. Неприпустимо переривати навчальні заняття, входити й виходити з аудиторії 
під час їхнього проведення.  У виняткових 
випадках тільки директорові    коледжу чи його заступникові дозволяється входити в 
аудиторію. 
Сторонні особи можуть бути присутніми на заняттях з дозволу директора і його 
заступника з навчальної роботи. Під час занять нікому не дозволяється робити 
зауваження викладачам із приводу їхньої роботи 
15 Забороняється в робочий час: 
•   відволікати працівників від їхньої безпосередньої роботи, викликати чи знімати їх із 
роботи для суспільних обов'язків і проведення різного роду заходів, не пов'язаних із 
виробничою діяльністю (усі - які збори, семінари ,спортивні змагання, заняття 
художньою самодіяльністю, туристичні поїздки ) ; 
• скликати збори, засідання і всякого роду наради по суспільних справах; 
•  звільняти  студентів   від  навчальних  занять  для   виконання   суспільних 
доручень. 
16 Черговість   надання   щорічних   відпусток   установлюється   адміністрацією 
навчального закладу за узгодженням із профспілковим комітетом викладачів і 
співробітників з урахуванням необхідності забезпечення нормального ходу 
навчально - виховного процесу і сприятливих умов для відпочинку працівників. 
Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня 
поточного року і доводиться до відома всіх працівників коледжу. 
Щорічні відпустки викладачам надаються, як правило, у літній канікулярний 
період. 
17 За благоустрій у навчальних приміщеннях (наявність справних меблів і 
устаткування,   підтримка   чистоти   і   нормальної   температури,   справність 
освітлення тощо) несе відповідальність заступник директора з адміністративно - 
господарської роботи.  
      За підготовку навчальних майстерень до занять і дотримання лабораторій, 
кабінетів у належному стані несуть відповідальність лаборанти, завідувачі 
кабінетами й лабораторіями.  
18 У приміщеннях  коледжу  забороняється: 
 голосна розмова, шум у коридорах під час занять; 
 паління . 
19 У навчальних майстернях, лабораторіях  і навчальних кабінетах повинні 
знаходитись кутки з охорони праці та техніки безпеки з відповідними інструкціями. 
20 Ключі від усіх навчальних приміщень повинні знаходитися у чергового 
працівника охорони коледжу і видаватися особам за списком, затвердженим   
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заступником директора з адміністративно-господарської роботи. 
 

6 ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ 
 

1.За зразкове виконання своїх трудових обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, 
новаторство в роботі і за інші досягнення в роботі застосовуються такі заохочення 
викладачів і працівників коледжу: 
1.1  оголошення подяки  
1.2  видача премії 
1.3  нагородження Почесною грамотою 
3 ініціативи адміністрації можуть бути передбачені також і інші заохочення. 
Заохочення,      передбачені      підпунктами      1.1,1.2,1.3,      застосовуються 
адміністрацією за узгодженням із профспілковим комітетом технікуму. 
Заохочення, оголошені в наказі, доводяться до відома всього колективу і заносяться 
в трудову книжку працівника. 
2 За особливі   заслуги працівників коледжу рекомендують у вищі органи до 
заохочення, до нагородження орденами, медалями, Почесними грамотами, 
нагрудними знаками. 
 

                   7 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ СТАТУТУ КОЛЕДЖУ , 
ТРУДОВОЇ І НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
1 Порушення положень Статуту коледжу, трудової дисципліни (тобто 
невиконання чи неналежне виконання з вини працівника покладених на нього 
трудових обов'язків), навчальної дисципліни спричиняє до застосування заходів, 
передбачених чинним законодавством. 
2 За порушення положень Статуту коледжу, трудової чи навчальної 
дисципліни адміністрація коледжу застосовує такі дисциплінарні стягнення: 
 догана ;  
 звільнення (для студентів - відрахування з коледжу).  
Звільнення через догану дисциплінарного стягнення може бути застосоване до 
співробітника за узгодженням із профспілковим комітетом викладачів і 
співробітників  коледжу  із  систематичного  невиконання  працівником  без поважних 
причин обов'язків, покладених на нього трудовим   договором чи правилами     
внутрішнього     розпорядку,     якщо     до     працівника    раніше  застосовувалися 
заходи дисциплінарного чи суспільного стягнення за прогул  без поважних причин, а 
також за появу в нетверезому стані. 
Прогулом вважається неявка на роботу без поважних причин чи відсутність на 
робочому місці протягом  3 годин . 
Виключення студента з коледжу здійснюється    педагогічною радою з урахуванням   
думки   профспілкового   комітету   студентів;       неповнолітніх студентів   -   за   
узгодженням   з   міською   (районною)   комісією   у   справах неповнолітніх. Виписка з 
рішення про відрахування студента з коледжу разом з характеристикою, затвердженою 
педагогічною радою коледжу, подається в міську (районну) комісію у справах 
неповнолітніх для розв'язання питання про 
напрямок   виключеного   в   іншу   навчально-виховну       установу   чи   про 
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працевлаштування його. 
Звільнення    (відрахування)   як   дисциплінарне    стягнення    може    бути застосоване 
відповідно до Кодексу законів про працю України. 
3 Дисциплінарні стягнення оголошуються директором коледжу і його 
заступниками. 
4 Трудовий  колектив має право ставити питання про застосування до 
порушників трудової дисципліни заходів впливу, передбачених законодавством. 
       Працівники, обрані до складу профспілкових організацій і не звільнені від 
виробничої діяльності, не можуть залучатися до дисциплінарного стягнення без  
попереднього узгодження з організацією, членами якої вони є . 
5  До застосування стягнення від порушника трудової дисципліни директор повинен      
отримати пояснення в письмовій формі. Відмова працівника дати пояснення не    
може бути перешкодою для застосування стягнення. 
У  випадку  відмови  працівника  дати  письмове  пояснення  складається відповідний 
акт.         
      Дисциплінарне стягнення застосовується адміністрацією безпосередньо після 
виявлення провини, але не пізніше одного місяця з дня його здійснення, не зважаючи на 
час хвороби працівника (студента) чи його перебування у відпустці (на канікулах). 
Дисциплінарне  стягнення не може  бути  застосоване  пізніше шести 
місяців  із дня здійснення провини, у визначений термін не входить час 
виробництва в кримінальній справі.  
Дисциплінарні стягнення до студентів застосовуються при порушенні положень 
Статуту, Положення про організацію навчального процесу вищих навчальних закладів 
І - IV рівня акредитації і через пропуски занять без поважних причин. 
7 За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване тільки одне 
дисциплінарне стягнення.  
8 При застосуванні дисциплінарного стягнення повинні враховуватися вага 
зробленої провини, обставини, при яких вони зроблені,   попередня робота і 
поводження працівника (студента). 
9 Наказ про застосування дисциплінарного стягнення з вказівкою мотивів його 
застосування   оголошується   (повідомляється)   працівнику   (студенту),   який 
підлягає стягненню під розписку у триденний строк.  
10 Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення працівник 
(студент) не буде підданий дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що 
не має цього стягнення.  
Адміністрація зі своєї ініціативи чи через клопотання трудового колективу     може 
видати наказ про зняття стягнення, не очікуючи закінчення року, якщо працівник 
(студент) не допустив нового порушення трудової дисципліни і при  цьому виявив себе 
як гарний, сумлінний працівник. Протягом строку дії     дисциплінарного стягнення 
заходи заохочення до працівника (студента) не застосовуються. 
11 Директор має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати 
питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу. 
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Правила внутрішнього розпорядку вивішуються у коледжі на видному місці. 
 
Створені на підставі діючих Типових правил внутрішнього розпорядку та 
нормативних актів України за станом на 26.04.2000року. 
 
 
Правила внутрішнього розпорядку розглянуто та схвалено на загальних зборах 
трудового колективу коледжу, протокол № 6 від  27 березня  2018р. 
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- чітку організацію роботи і здійснення контролю щодо забезпечення охорони життя і 
здоров’я учасників навчально-виховного процесу; 
- якісна організація роботи щодо утримання приміщень навчального закладу у 
належному санітарно-гігієнічному стані; 
- чітка організація роботи щодо організації обліку та збереження матеріальних 
цінностей; 
- здійснена на високому рівні робота щодо підготовки навчального закладу до нового 
навчального року; 
-  належна організація та систематичний контроль протипожежного стану навчального 
закладу. 
3.2. При визначенні розміру премії педагогічним працівникам враховується: 
- ефективне володіння формами і методами організації навчально-виховної роботи, 
вміле їх застосування, що забезпечує результативність роботи; 
- наявність власного або творче використання перспективного педагогічного досвіду; 
- систематичне ведення дослідницько-пошукової роботи шляхом запровадження 
педагогічного експериментування, новаторських методик, розробки дидактичного 
матеріалу; 
- ініціатива та творчість у виконанні посадових обов’язків; 
- активна участь у громадському житті навчального закладу; 
- дотримання норм трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку 
навчального закладу; 
- активна участь у підготовці навчального закладу до нового навчального року, 
зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу; 
- досягнення високих результатів у навчанні та вихованні студентів. 
3.3. При визначенні розміру премії окремим працівникам враховується: 
- сумлінне ставлення до виконання функціональних обов’язків; 
- дотримання в роботі вимог діючого трудового законодавства, Правил внутрішнього 
трудового розпорядку, інших нормативно-правових актів, які регламентують різні 
сторони їх трудової діяльності; 
- відсутність порушень трудової дисципліни, техніки безпеки та охорони праці; 
- ініціативність у діяльності та результативність. 
3.4. Розмір премії кожному окремому працівнику встановлюється відповідно до 
особистого внеску та не має обмежень.  
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3.5.Щорічна кількість премій не регламентується та може надаватись: 
3.5.1. До  ювілейних  дат  працівникам  коледжу. 
3.5.2.Жінкам  до  Міжнародного  жіночого  дня  8  березня. 
3.5.3.До  Дня  працівника  освіти. 
3.5.4.За  підсумками  роботи  коледжу  за  фінансовий  рік. 
3.6. Преміювання  та щорічна грошова винагорода директора коледжу проводиться з 
дозволу Міністерства освіти і науки  України.  
 
IV Суми виплачених премій підлягають оподаткуванню згідно з чинним 
законодавством і враховуються при визначенні середнього заробітку для виплати 
відпускних, призначення пенсій та забезпечення у зв’язку  із тимчасовою 
непрацездатністю. 
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