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І. Загальні положення
1.1. Колективний договір між трудовим колективом та адміністрацією
Черкаського фахового коледжу харчових технологій та бізнесу є основним
нормативним документом, що регулює виробничі відносини, умови праці, її
оплати і охорони, питання соціального розвитку трудового колективу, його
участь в управлінні коледжем, відповідність сторін за виконання прийнятих
зобов’язань за договором, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та
чоловіків.
1.2. Договір розроблено згідно з Конституцією України, Кодексом
законів про працю України, законами України «Про колективні договори і
угоди», Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК
Профспілки працівників освіти і науки України на 2021-2025 роки, «Про
охорону праці», «Про оплату праці», «Про освіту», «Про фахову передвишу
освіту», «Про відпустки», Статутом Черкаського фахового коледжу харчових
технологій та бізнесу та іншими нормативно-правовими актами.
1.3. Сторонами договору є трудовий колектив в особі його
представницького органу - профспілкового комітету та адміністрація
Фахового коледжу.
1.4. Уповноважені особи Сторін:
1.4.1. З боку адміністрації ЧФКХТБ - директор коледжу.
1.4.2. З боку трудового колективу – Голова Первинної профспілкової
організації.
1.4. Терміни у цьому Договорі вживаються у такому значенні:
- ЧФКХТБ або Фаховий коледж – Черкаський фаховий коледж харчових
технологій та бізнесу;
- профспілковий комітет – виборний орган Первинної профспілкової
організації Фахового коледжу;
- Договір - колективний договір між трудовим колективом та
адміністрацією Черкаського фахового коледжу харчових технологій та бізнесу.
1.5. Відповідно до ст. 7 Закону України «Про колективні договори і
угоди», ст.13 КЗпП України зміст колективного договору визначається
сторонами в межах їхньої компетенції, єдиним представником інтересів
працюючих є профспілковий комітет.
При укладанні Договору обидві Сторони виходять з того, що передбачені
законодавчими та іншими нормативними актами положення Договору
розглядаються як мінімальні гарантії і не можуть бути перешкодою для
встановлення більш пільгових соціальних і економічних умов за наявності
реальних можливостей виробничого, матеріального та фінансового забезпечення
зобов’язань, що передбачаються цим Договором.
1.6. Договір укладається, виходячи з таких принципів:
1.6.1. Соціальне партнерство, взаємна довіра і повага, розмежування прав
та відповідальності Сторін.
1.6.2. Рівноправність Сторін у внесенні пропозиції щодо його змісту.
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1.6.3. Врахування реальних можливостей матеріального, виробничого і
фінансового забезпечення зобов’язань Сторін.
1.6.4. Добровільність у прийнятті зобов’язань.
1.6.5. Нормативне забезпечення.
1.7. Метою цього Договору є створення і забезпечення необхідних
виробничо-побутових, соціально-економічних умов для плідної, ініціативної і
продуктивної праці педагогічних працівників, усіх співробітників Фахового
коледжу, захист їхніх прав та інтересів, передбачених Конституцією України,
чинним законодавством та нормативними документами галузевих і
профспілкових організацій України.
1.8. Дія цього Договору поширюється на всіх працівників Фахового
коледжу.
1.9. Зміни і доповнення до колективного договору, угоди протягом
терміну їх дії можуть вноситися тільки за взаємною згодою сторін в порядку,
визначеному колективним договором, угодою.
1.10. Контроль за виконанням колективного договору проводиться
безпосередньо сторонами, які його уклали. Сторони колективного договору не
рідше одного разу на рік звітують про його виконання на загальних зборах
трудового колективу.
1.11. За порушення і невиконання колективного договору Сторони
несуть відповідальність згідно із Законом України «Про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності» та Кодексу України про адміністративні
правопорушення. Профспілковий комітет у разі порушення адміністрацією
Фахового коледжу умов цього договору направляє директору подання з вимогою
про усунення порушень відповідно до Закону України «Про професійні спілки,
їх права та гарантії діяльності».
1.12. Повідомна реєстрація
колективного
договору проводиться
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року
№ 768 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13
лютого 2013 р. № 115».
ІІ. Зобов’язання Сторін
2.1. Сторони зобов’язуються виконувати у повному обсязі всі вимоги
цього Договору.
2.2. Обов’язки адміністрації Фахового коледжу:
- забезпечити ефективну діяльність Фахового коледжу, виходячи з
фактичних обсягів бюджетного фінансування, та раціональне використання
коштів спеціального фонду для підвищення результативності роботи Фахового
коледжу, покращення соціально-економічного становища працівників;
- забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази Фахового
коледжу, створення оптимальних умов для організації освітнього процесу;
- забезпечити розробку посадових інструкцій для всіх категорій працівників
Фахового коледжу;
- до липня поточного року аналізувати потребу в кадрах і прогнозувати
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комплектування закладу кадрами на наступний навчальний рік;
- приймати на роботу та звільняти з роботи відповідно до чинного
законодавства;
- ознайомлювати працівників під підпис з правами та обов’язками згідно з
укладеним трудовим договором (контрактом) до початку роботи,
ознайомлювати з дорученою роботою, умовами й оплатою праці, правами на
пільги за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства
України, з правилами внутрішнього розпорядку Фахового коледжу та
колективним договором;
- погоджувати з профспілковим комітетом педагогічне навантаження
викладачів на кожен навчальний рік. Попередній розподіл навчального
навантаження на наступний навчальний рік проводити в кінці поточного
навчального року, про що повідомляти працівників не пізніше 01 липня;
- включати представника профспілкового комітету до складу тарифікаційної
комісії;
- погоджувати з профспілковим комітетом зміни, які стосуються
виробничих питань, не пізніше, ніж за два місяці до введення їх у дію,
ознайомлювати з ними працівників (відповідно до ч.3, ст. 32 КЗпП України);
- за погодженням із керівниками структурних підрозділів дозволяти
працівникам, за їх заявами, працювати за гнучким графіком робочого часу;
- забезпечити необхідні умови щодо запобігання виникнення індивідуальних
і колективних трудових конфліктів, а у разі їх виникнення – вирішення згідно з
чинним законодавством України;
- рішення про передачу в оренду приміщень та обладнання Фахового
коледжу приймати з урахуванням думки профспілкового комітету як
представника трудового колективу;
- забезпечити рівні права та можливості жінок та чоловіків (ст.18 Закону
України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків»);
- порядок обробки персональних даних у Фаховому коледжі, забезпечення
захисту прав і свобод суб’єктів персональних даних при обробці їх персональних
даних, а також встановлення відповідальності посадових осіб, що мають доступ
до персональних даних, за невиконання вимог норм, що регулюють обробку і
захист персональних даних, регулюється законодавством України.
2.3. Профспілковий комітет Фахового коледжу зобов’язується:
- сприяти дотриманню трудової дисципліни та виконання правил
внутрішнього трудового розпорядку працівниками Фахового коледжу;
- проводити роботу щодо забезпечення збереження майна, економії
електроенергії, тепла, води;
- аналізувати причини порушення трудової дисципліни працівниками та
студентами Фахового коледжу та вживати заходів щодо її покращення та
зміцнення;
- контролювати правильність використання робочого часу всіх категорій
працівників згідно із їх службовими обов'язками;
- своєчасно розглядати подання адміністрації щодо погодження
профспілковим комітетом звільнення працівників згідно з КЗпП України;
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- сприяти директору Фахового коледжу в розвитку методів і способів
покращення господарської діяльності, мобілізації для цього зусиль членів
профспілкової організації Фахового коледжу.
2.4. Працівники Фахового коледжу зобов’язуються:
- працювати чесно, сумлінно, дисципліновано;
- своєчасно та професійно виконувати розпорядження директора
Фахового коледжу або уповноваженої ним особи;
- дотримуватися Статуту Фахового коледжу, правил внутрішнього
трудового розпорядку Фахового коледжу;
- дбати про зміцнення авторитету Фахового коледжу;
- піклуватися про професійний, культурний і творчий розвиток
студентства;
- виконувати рішення загальних зборів трудового колективу Фахового
коледжу, педагогічної ради Фахового коледжу;
- дотримуватися інших вимог законодавства України.
ІІІ.Наймання на роботу, переміщення та звільнення працівників
3.1. Педагогічні працівники приймаються на роботу відповідно до Закону
України «Про фахову передвищу освіту» на умовах т р уд ов ог о д ог ов ор у
(контракту) на строк від 1 до 5 років.
Керівники структурних підрозділів приймаються на роботу на умовах
контракту на строк від 1 до 5 років.
3.2. Наймання на роботу на інженерно-технічні, навчально-допоміжні та
інші посади здійснюється згідно з чинним законодавством України.
3.3. Відповідно до ч.3 ст. 243 Кодексу Законів про працю України,
працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового
договору (контракту), оформленого наказом чи розпорядженням власника або
уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої
влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з
адміністрування єдиного внеску на загальнодержавне соціальне страхування
про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
Забороняється укладання трудового договору (контракту) з громадянином,
якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом
здоров’я.
3.4. Згідно з Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з
інвалідністю в Україні», стаття 19, у Фаховому коледжі установлюється
норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі не
менше чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників
облікового складу за рік.
3.5. Працівники зобов’язані:
при прийняті на роботу надати:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- трудову книжку;
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- документ

про освіту (спеціальність, кваліфікацію) (у випадках,
передбачених законодавством);
- документи, що підтверджують проходження щеплення згідно з Законом
України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя
населення»;
- довідку про проходження флюрографічного огляду (видана не пізніше
12 місяців на дату подання документів);
- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного
огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових
попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465 (видана не
пізніше 12 місяців на дату подання документів);
- інші документи про стан здоров’я (у випадках, передбачених
законодавством).
3.6. З метою зміцнення та закріплення кадрів на посади викладачів і
фахівців можуть запрошуватися досвідчені та висококваліфіковані кадри з
інших закладів освіти, наукових і державних установ на умовах надання їм
додаткових гарантій.
3.7. При прийнятті на роботу відділ кадрів зобов’язаний ознайомити
працівника з правилами внутрішнього розпорядку у Фаховому коледжі
(додаток №1), цим Договором, а також його правами, обов’язками та
посадовою інструкцією, яка складається керівником структурного підрозділу.
3.8. При переведенні працівника, за його згодою, на іншу роботу, він
повинен бути ознайомлений з новими посадовими обов’язками.
3.9. Припинення трудових відносин з працівниками здійснюється у зв’язку
із закінченням строку дії контракту, строкового трудового договору, за
скороченням штатів, обсягів роботи, за поданою заявою та з інших причин у
відповідності до чинного законодавства України.
3.10. Працівники Фахового коледжу, за бажанням, мають можливість
працювати неповний робочий день (тиждень) (за погодженням з адміністрацією
Фахового коледжу) з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу або
залежно від часу роботи, а також на достроковий вихід на пенсію, у випадках
передбачених законодавством України.
3.11. Рішення адміністрації Фахового коледжу про скорочення посад, повне
або часткове припинення діяльності окремих підрозділів приймається з
попереднім погодженням цих дій з профспілковим комітетом.
3.12. Адміністрація Фахового коледжу, не пізніше, ніж за два тижні,
зобов’язана завчасно інформувати трудовий колектив, профспілковий комітет
про можливі зміни у організаційній структурі Фахового коледжу,
реструктуризацію
спеціальностей,
циклових
комісій,
відділень,
перепрофілювання або ліквідацію структурних підрозділів, що може значно
погіршити зайнятість працюючих, умови їх праці, соціальну захищеність.
3.13. Адміністрація Фахового коледжу вживає всіх необхідних заходів для
збереження існуючих та створення нових робочих місць.
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3.14. У випадку закінчення контракту, строкового трудового договору,
скорочення посад трудові відносини можуть бути продовжені за згодою сторін.
3.15. Пропозиція адміністрації про звільнення працівника за скороченням
штатів має надаватися профспілковому комітету на розгляд не пізніше, ніж
за один місяць до прийняття рішення про скорочення.
3.16. У випадку скорочення адміністрація Фахового коледжу повинна
попередити працівника про його звільнення у письмовій формі під розписку
не пізніше, ніж за два місяці. Одночасно з попередженням про звільнення у
зв’язку із змінами в організації виробництва і праці пропонувати працівникові
іншу роботу на підприємстві.
3.17. Повідомляти державну службу зайнятості не пізніше, як за два місяці
про звільнення працівників, а в десятиденний строк після звільнення надавати
списки фактично звільнених відповідно до ч.5 ст. 20 Закону України «Про
зайнятість населення».
3.18. При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від
ЧФКХТБ провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення
не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного
дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про
нараховані
суми,
належні працівникові при звільненні, письмово
(розрахунковим листком із заробітної плати) повідомляється працівник перед
виплатою зазначених сум.
IV. Режим роботи та відпочинку
4.1. Тривалість робочого часу у Фаховому коледжі встановлюється згідно
з чинним законодавством України.
4.2. Встановити тривалість робочого часу всім категоріям співробітників
Фахового коледжу (окрім педагогічних працівників) при 5-денному робочому
тижні –40 годин. При роботі в зміни тривалість перерви між змінами не може
бути менше подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні.
Навчання (робота) в Фаховому коледжі не проводиться у вихідні й святкові
дні.
У вихідні та святкові дні в Фаховому коледжі може запроваджуватися
чергування длябезперебійного розв’язання поточних невідкладних питань, які не
входять до обов’язків працівників, залучених до чергування.
До чергування залучаються лише спеціалісти і службовці за списком,
погодженим з профкомом. Компенсацією за чергування є надання відгулу.
(Додаток №4)
У разі виробничої потреби за погодженням з профспілковим комітетом може
бути встановлено для окремих підрозділів 6-денний робочий тиждень.
4.3. Графік робочого часу педагогічних працівників визначається розкладом
аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом або графіком
контрольних заходів та іншими видами робіт, передбаченими індивідуальним
робочим планом викладача. Час виконання робіт, не передбачених розкладом
або графіком контрольних заходів, визначається з урахуванням особливостей
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спеціальностей та форм навчання.
4.4. У випадках виробничої необхідності педагогічні працівники можуть
залучатися до проведення навчальних занять понад обов’язковий обсяг
навчального навантаження, визначений індивідуальним робочим планом, в
межах свого робочого часу. Додаткова кількість облікових годин не може
перевищувати 0,25 максимального навчального навантаження.
Зміни в обов’язковому навчальному навантаженні викладача вносяться до
його індивідуального робочого плану.
4.5. У випадках, коли викладачі у відповідності з чинним законодавством
або з незалежних від них причин звільняються від навчальних занять
(тимчасова непрацездатність понад 5 календарних днів, відпустка без
збереження заробітної плати з причин, не передбачених п. 4.34 цього Договору
тощо) встановлений їм обсяг річного навантаження зменшується на 1/10
частину за кожний повний місяць відсутності на роботі. За неповний місяць
навантаження зменшується, виходячи з відповідної кількості робочих днів.
4.6. Сприяти наданню можливості непедагогічним працівникам Фахового
коледжу, які відповідно до чинного законодавства мають право на викладацьку
роботу, виконувати її в межах основного робочого часу.
4.7. Встановити, що тривалість роботи працівників з 40-годинним робочим
тижнем напередодні святкових і неробочих днів скорочується на одну годину.
Ця норма поширюється і стосовно осіб, які працюють у режимі ненормованого
або скороченого часу.
4.8. Для працівників Фахового коледжу, які займають керівні посади,
спеціалістів та інших працівників, робота яких не піддається точному обліку в
часі або є необхідність періодичного виконання службових завдань понад
встановлену тривалість робочого часу, встановлюється ненормований робочий
день.
4.9. Для працівників з ненормованим робочим днем терміни понад
нормований час роботи не можуть перевищувати 4 години протягом двох днів
підряд та 120 годин за рік.
4.10.Адміністрація Фахового коледжу створює необхідні умови для
використання працівниками (за їх бажанням) гнучкого графіку роботи,
розробляє розклад навчальних занять, при цьому враховує принцип доцільності
і максимальної економії робочого часу, по можливості надає викладачам вільний
день (вікно) для методичної роботи або ознайомлення з досвідом роботи інших
педагогічних працівників.
4.11.Адміністрація Фахового коледжу згідно з державною програмою
навчання забезпечує стабільність роботи, обсяг педагогічного навантаження
впродовж навчального року для педагогічних працівників, без виробничої
потреби не залучає педагогічних працівників до виконання невластивих їм
функцій згідно зі статтєю 33 КЗпП України.
4.12.При прийнятті працівника на роботу адміністрація Фахового коледжу у
5- денний термін після початку трудової діяльності зобов’язується письмово
підтвердити:
- місце роботи (робоче місце);
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- час початку роботи;
- трудову функцію (службові обов’язки);
- умови оплати праці;
- строк дії трудового договору (при строковому договорі);
- оформити трудову книжку згідно з чинним законодавством.
4.13. Сторони домовилися, що адміністрація Фахового коледжу у виняткових
випадках в інтересах коллективу, для створення кращих умов для відпочинку,
може переносити вільний день, день відпочинку на інший день, щоб об’єднати
з найближчим святковим або неробочим днем.
4.14. Питання щодо роботи у дні відпочинку та у святкові дні вирішуються
згідно з чинним законодавством.
4.15. Працівникам Фахового коледжу надається щорічна основна відпустка
тривалістю не менше ніж 24 календарних днів, якщо інше не визначено
законодавством, в узгоджений з ними період за відпрацьований робочий рік,
який рахується з дня укладання трудового договору (контракту). За
працівниками, які користуються відпусткою більшої тривалості, такі відпустки
зберігаються на весь час їх роботи на посаді, що дає право на таку відпустку.
4.16. Керівним, педагогічним працівникам ЧФКХТБ надається щорічна
основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку,
затвердженому Кабінетом Міністрів України (Додаток № 5 ).
4.17. Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на
частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина
становитиме не менше 14 календарних днів.
4.18. Відділ кадрів Фахового коледжу зобов’язаний повідомити працівника
про дату початку відпустки не пізніше, ніж за два тижні до встановленого
графіком терміну.
4.19. Заробітна плата за час відпустки виплачується працівникові не
пізніше, як за три дні до початку відпустки.
У випадку порушення визначених у цьому пункті термінів працівник має
право перенести відпустку на інший термін.
4.20. Графіки відпусток погоджуються з профспілковим комітетом і
складаються з чітким визначенням термінів початку та закінчення відпустки,
робочого року, за який надається відпустка.
Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику,
як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення
робочого року, за який надається відпустка.
4.21. Інвалідам І і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю
30 календарних днів, а інвалідам III групи - 26 календарних днів.
4.22. Працівникам віком до 18 років надається щорічна основна відпустка
тривалістю - 31 календарний день.
4.23. Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається
у випадках, передбачених чинним законодавством України.
4.24. Працівникам з ненормованим робочим днем за особливий характер
праці додаткова щорічна відпустка надається тривалістю від 4 до 7
календарних днів, якщо інше не передбачено контрактом чи трудовим
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договором (Додаток №6).
4.25. Щорічна додаткова відпустка надається понад щорічну основну
відпустку за однією підставою, обраною працівником.
4.26. Працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(категорії 1, 2), надається додаткова оплачувана відпустка за календарний рік,
тривалістю 16 календарних днів.
4.27. Жінка, яка працює і має двох і більше дітей віком до 15 років або
дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда 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 під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи,
чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова соціальна
оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування
святкових і неробочих днів.
4.28. Встановити з моменту підписання колективного договору додаткові
оплачувані відпустки понад передбачувану законодавством тривалість:
- працівникам-батькам, чиї діти йдуть навчатися до 1 класу – один день на
початку навчального року;
- п’ять оплачуваних робочих днів матері, яка виховує двох і більше дітей
віком до 15 років та щорічна відпустка якої не перевищує 24 календарних дні.
4.29. За наявності декількох підстав для надання відпустки, передбаченої
п. 4.28 цього договору, її загальна тривалість не може перевищувати 17
календарних днів.
4.30. Загальна тривалість щорічної (основної та додаткової) відпустки не
може перевищувати 59 календарних днів.
4.31.Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років
надаються у зручний для них час. Щорічні відпустки працівникам віком до
вісімнадцяти років повної тривалості у перший рік роботи надаються за їх
заявою до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у Фаховому
коледжі.
4.32.Надання відпусток без збереження заробітної плати здійснюється за
бажанням працівників відповідно до чинного законодавства України:
− Матері або батьку, який виховує дітей без матері (у тому числі й у разі
тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше
дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, - тривалістю до 14 календарних
днів щорічно.
− Чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, тривалістю до 14 календарних днів.
− Матері або іншим особам, зазначеним у частині третій статті 18 та частині
першій статті 19 Закону України «Про відпустки», в разі якщо дитина потребує
домашнього догляду, - тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не
більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі якщо дитина
хвора на цукровий діабет 1 типу (інсулінозалежний), - не більш як до
досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено
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категорію «дитина-інвалід підгрупи А» - до досягнення дитиною
вісімнадцятирічного віку.
− Матері або іншій особі, зазначеній у частині третій статті 18 Закону
України «Про відпустки», для догляду за дитиною віком до 14 років на період
оголошення карантину на відповідній території.
− 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», - тривалістю до 14
календарних днів щорічно.
− Особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, тривалістю до 21 календарного дня щорічно.
− Пенсіонерам за віком та інвалідам III групи - тривалістю до 30
календарних днів щорічно.
− Інвалідам І та II груп - тривалістю до 60 календарних днів щорічно.
− Особам, які одружуються, - тривалістю до 10 календарних днів.
− Працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка
(дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчерки), братів,
сестер - тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для
проїзду до місця поховання та назад; інших рідних - тривалістю до З
календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця
поховання та назад.
− 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.
− Працівникам для завершення санаторно-курортного лікування тривалістю, визначеною у медичному висновку.
− Працівникам, допущеним до вступних іспитів до закладів вищої освіти,
- тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду
до місця знаходження навчального закладу та назад.
− 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 закладу вищої освіти або закладу науки і назад.
− Сумісникам - на термін до закінчення відпустки за основним місцем
роботи.
− Ветеранам праці - тривалістю до 14 календарних днів щорічно.
− Працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну
основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них
грошову компенсацію - тривалістю до 24 календарних днів у перший рік
роботи у Фаховому коледжі до настання шестимісячного терміну безперервної
роботи.
− Працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до закладів вищої
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освіти, розташованих в іншій місцевості, тривалістю 12 календарних днів без
урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального
закладу та у зворотному напрямку. За наявності двох або більше дітей
зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної
дитини.
− Працівникам на період проведення антитерористичної операції у
відповідному населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для
повернення до місця роботи, але не більш як сім календарних днів після
прийняття рішення про припинення антитерористичної операції.
− Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі,
протягом четвертого року навчання надається за їх бажанням один вільний від
роботи день на тиждень без збереження заробітної плати.
4.33. За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може
надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений
угодою між працівником та адміністрацією Фахового коледжу, але не більше 15
календарних днів протягом навчального року.
4.34. Працівникам Фахового коледжу з поважних причин може
надаватися додаткова відпустка без збереження заробітної плати у період літніх
канікул (липень, серпень), якщо використана щорічна відпустка.
4.35. У разі необхідності санаторно-курортного лікування працівникам
щорічна основна відпустка або її частина може надаватися протягом
навчального року.
4.36. У разі звільнення працівника йому виплачується грошова
компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також
додаткової
відпустки працівникам (відповідно до вимог чинного
законодавства), які мають дітей або повнолітню дитину - інваліда з дитинства
підгрупи А І групи.
4.37. У разі звільнення керівних, педагогічних працівників, які до
звільнення пропрацювали не менше, ніж 10 місяців, грошова компенсація
виплачується за невикористані ними дні щорічних відпусток з розрахунку
повної їх тривалості.
4.38. Особам віком до вісімнадцяти років заміна всіх видів відпусток
грошовою компенсацією не допускається.
V. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
5.1. Жінкам і чоловікам забезпечуються рівні права та можливості у
працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та
перепідготовці.
5.2. Адміністрація Фахового коледжу зобов’язана:
5.1.1. Створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам
здійснювати трудову діяльність на рівній основі.
5.1.2. Забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову
діяльність із сімейними обов’язками.
5.1.3. Здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій
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кваліфікації та однакових умовах праці.
5.1.4. Вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здоров’я
умов праці.
5.3. Під час здійснення заходів щодо соціального захисту жінок і
чоловіків їх інтереси враховуються рівною мірою.
5.4. Погіршення становища осіб будь-якої статі в разі застосування
системи соціального страхування, пенсійного забезпечення, соціальної
допомоги є неприпустимим.
5.5. Фаховий коледж забезпечує:
5.5.1. Рівні умови для жінок і чоловіків під час вступу до Фахового коледжу
ЧФКХТБ, оцінки знань, надання грантів.
5.5.2. Підготовку та видання підручників, навчальних посібників, вільних
від стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка.
5.5.3. Виховання культури гендерної рівності, рівного розподілу
професійних і сімейних обов’язків.
VI.

Підвищення кваліфікації, перепідготовка,
професійне просування кадрів

6.1. Педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати свою
кваліфікацію за різними формами, видами.
6.2. Адміністрація Фахового коледжу сприяє підвищенню кваліфікації,
яка є складовою внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та
якості освіти.
6.3. Підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», Положення
«Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників Черкаського фахового
коледжу харчових технологій та бізнесу», інших, набравши законної сили
нормативно-правових актів.
6.4. Функції щодо організації підвищення кваліфікації педагогічних
працівників в межах України покладені на старшого інспектора з кадрів, який:
− веде облік педагогічних працівників Фахового коледжу, я к і підлягають
проходженню підвищення кваліфікації;
− формує проєкт плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників
ЧФКХТБ на наступний навчальний рік. Підставами для формування проєкту
плану є заявки від циклових комісій Фахового коледжу;
− проєкт плану підвищення кваліфікації у встановленому порядку подає
заступнику директора з навчальної роботи;
− проводить моніторинг виконання затвердженого в установленому
порядку плану;
− завчасно інформує педагогічних працівників про терміни проходження
працівниками підвищення кваліфікації;
− забезпечує документальний супровід підвищення
кваліфікації
педагогічних працівників;
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− приймає

звіти педагогічних працівників Фахового коледжу про
проходження ними підвищення кваліфікації, копії відповідних свідоцтв,
сертифікатів чи посвідчень та інших документів, що підтверджують підвищення
кваліфікації;
− здійснює інші організаційні заходи щодо підвищення кваліфікації
педагогічних працівників, у т.ч. інформує їх
щодо можливості
короткострокового підвищення кваліфікації;
− систематично інформує адміністрацію Фахового коледжу про стан
виконання плану підвищення кваліфікації, вносить пропозиції щодо
подальшого удосконалення цього напряму освітньої діяльності.
6.5. Адміністрація Фахового коледжу може утворити окремий підрозділ з
питань професійного навчання працівників або покласти функції з організації
такого навчання на відповідних фахівців.
6.6. Присвоєння, перегляд кваліфікаційних розрядів керівникам,
спеціалістам і працівникам, а також тарифікація робіт, професій і посад
проводиться відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій
та Класифікатора професій ДК 003:2010.
6.7. Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Закону
України «Про фахову передвищу освіту», типового Положення про атестацію
педагогічних працівників України один раз у п’ять років та відповідно до чинних
на момент проведення атестації нормативно-правових актів.
6.8. Атестація проводиться за наказом директора відповідно до чинного
законодавства України.
6.9. Інформація про проведення атестації доводиться до відома
працівників не пізніше, ніж за два місяці до її проведення.
6.10. Атестація працівника проводиться тільки в його присутності.
6.11. На кожного працівника, який підлягає атестації, безпосередній
керівник складає характеристику, що подається атестаційній комісії після
ознайомлення з нею працівника, але не пізніше, ніж за тиждень до атестації.
6.12. Не допускається проведення оцінки професійного рівня та
кваліфікації працівника за ознаками, що безпосередньо не пов’язані з
виконуваною роботою.
6.13. Особи, які працюють за сумісництвом, атестуються за їх бажанням.
6.14. Атестаційна комісія Фахового коледжу приймає рішення про
відповідність або невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній
роботі.
6.15. У разі прийняття рішення про відповідність працівника займаній
посаді або виконуваній роботі комісія може рекомендувати адміністрації
ЧФКХТБ зарахувати його до кадрового резерву, присвоїти чергову категорію,
встановити надбавку до заробітної плати або збільшити її розмір, організувати
стажування на більш високій посаді або направити на підвищення кваліфікації з
метою просування по роботі.
6.16. У разі прийняття рішення про невідповідність працівника займаній
посаді або виконуваній роботі комісія може рекомендувати адміністрації
Фахового коледжу перевести працівника за його згодою на іншу посаду чи
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роботу, що відповідає його професійному рівню, або направити на навчання
з подальшою (не пізніше ніж через рік) повторною атестацією. Рекомендації
комісії з відповідним обґрунтуванням доводяться до відома працівника у
письмовій формі.
6.17. У разі відмови працівника від переведення на іншу посаду чи роботу,
що відповідає його кваліфікаційному рівню, або від професійного навчання за
рахунок коштів Фахового коледжу адміністрація ЧФКХТБ за результатами
атестації має право звільнити працівника відповідно до Кодексу законів про
працю України.
6.18. Результати атестації можуть бути оскаржені працівником у
порядку, встановленому законодавством.
6.19. Фінансування професійного розвитку працівників здійснюється
ЧФКХТБ за рахунок власних коштів та інших не заборонених законодавством
джерел.
6.20. Професійне навчання працівника може здійснюватися за його
бажанням за рахунок власних коштів або коштів інших фізичних чи юридичних
осіб.
VIІ. Охорона праці
7.1. Адміністрація Фахового коледжу зобов’язується:
7.1.1. Створювати у Фаховому коледжі в цілому і на кожному робочому
місці безпечні умови праці згідно з чинним законодавством, міжгалузевими і
галузевими нормативами, інструктивними та іншими документами з охорони
праці, не дозволяти проведення освітнього процесу за наявності шкідливих та
небезпечних умов для здоров’я учасників освітнього процесу (ст.6, ст.13 Закону
України «Про охорону праці».
7.1.2. Забезпечувати дотримання посадовими особами та працівниками
вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних актів про охорону
праці, додержання прав працівників, гарантованих законодавством.
7.1.3. Направляти осіб, які влаштовуються на роботу, на попередній
медичний огляд у лікувальну установу у відповідності до п. 1.3 «Порядок
проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого
МОЗ України 21.05.2007р. за № 246.
7.1.4. Зберігати за працівниками при своєчасному проходженні
періодичного медичного огляду середній заробіток на встановлений час
проходження медогляду. Не допускати до роботи працівників, які без поважних
причин ухиляються від проходження обов’язкового медичного огляду (ст. 17
Закону України «Про охорону праці») та не мають обов’язкового щеплення
(згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04.10.2021р. №
2153 «Про перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій
вакцинації проти COVID-19»).
7.1.5. Забезпечити виконання комплексних заходів по досягненню
встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища,
підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків
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виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій і пожеж (Додаток
№7 ).
7.1.6. Інформувати працівника під час укладання трудового договору
(контракту) або при переведенні на іншу роботу під розпис про умови праці,
наявність на робочому місці небезпечних або шкідливих виробничих факторів,
про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах (ст. 5 Закону
України «Про охорону праці»).
7.1.7. Забезпечити виконання «Положення про організацію роботи з
охорони праці учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти»,
затвердженого МОН 26.12.2017р. за № 1669 під час розробки посадових
інструкцій.
7.1.8. Проводити атестацію робочих місць за умовами праці, згідно з
Постановою КМУ «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами
праці» від 01.08.1992р. №442.
7.1.9. Переводити працівників, які потребують за станом здоров’я надання
легшої роботи, за їх згодою тимчасово або без обмеження строку на іншу роботу
увідповідності з медичним висновком. Оплату праці у таких випадках проводити
згідно з чинним законодавством.
7.1.10. Відшкодовувати у випадку травм, пов’язаних з виробництвом, без
спричинення інвалідності або смерті, потерпілому задіяну шкоду відповідно до
Закону України «Про охорону праці».
7.1.11. Проводити один раз на три роки навчання і перевірку знань з безпеки
життєдіяльності (охорона праці, радіаційна безпека тощо) працівників Фахового
коледжу відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах,
підпорядкованих Міністерству освіти і науки України.
7.1.12. Сприяти виділенню коштів на заходи з охорони праці з бюджетів
усіх рівнів в обсязі не менше як 0,2 відсотки від фонду оплати праці відповідно
до ст. 19 Закону України «Про охорону праці».
7.1.13. Виділяти кошти для проведення щорічного обов’язкового медогляду
працівників та медичного огляду осіб, які працюють в шкідливих та важких
умовах праці.
7.1.14. Виділяти кошти для фінансування профілактичних заходів з
охорони праці, включаючи проведення атестації робочих місць за умовами праці
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 року за
№442.
7.1.15. Забезпечити суворе дотримання працівниками Фахового коледжу
вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних актів, технологічних
процесів, графіків ремонту устаткування та вентиляції.
7.1.16. Здійснювати перевірку стану охорони праці і підготовку Фахового
коледжу до роботи перед початком навчального року та до роботи в осінньозимовий період.
7.1.17. Забезпечити виплату працівникові, який потерпів від нещасного
випадку на виробництві (або сім'ї потерпілого), відшкодування згідно з чинним
законодавством. Зменшувати виплату одноразової допомоги при настанні
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нещасного випадку з вини потерпілого до 50%, якщо комісією з розслідування
причин нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров'ю настало не
тільки з вини роботодавця, а й внаслідок порушення потерпілим нормативних
актів про охорону праці (ст. 42 Закону України «Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування»).
7.1.18. Видавати безкоштовно працівникам, зайнятим на роботах із
шкідливими і небезпечними умовами праці, пов’язаних із забрудненням або
здійснюваних у несприятливих температурних умовах, спеціальний одяг,
спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту, мило та інше (Додатки
№8 та №9).
7.1.19. Проводити своєчасне розслідування та вести облік нещасних
випадків, професійних захворювань, складати відповідні акти.
7.1.20. Притягувати
винних
працівників
до
дисциплінарної,
адміністративної, матеріальної відповідальності згідно із ст. 44 Закону України
«Про охорону праці» за порушення нормативних актів з охорони праці.
7.1.21. Проводити щоквартальний аналіз стану умов і охорони праці в
підрозділах Фахового коледжу.
7.1.22. Закуповувати для кабінетів інформаційні куточки з охорони праці,
технічні засоби навчання, засоби агітації і пропаганди, плакати, пам’ятки, що
стосуються охорони праці.
7.1.23. Передбачити наявність аптечок з ліками для надання термінової
допомоги на вахті навчального корпусу, гуртожитку, у лабораторіях Фахового
коледжу.
7.1.24. Забезпечувати належний санітарний стан території, навчальних
аудиторій, лабораторій та інших приміщень Фахового коледжу і гуртожитку,
дотримання протиепідемічних заходів згідно з чинним законодавством.
7.1.25. Забезпечити інформування працівників про стан охорони праці,
причини аварій, нещасних випадків і професійних захворювань та про заходи,
які вжито для їх усунення. ( ст.23 Закону України «Про охорону праці»).
7.1.26. Брати участь у Всеукраїнських громадських оглядах-конкурсах
охорони праці в закладах освіти.
7.1.27. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати страхові внески до Фонду
соціального страхування України.
7.1.28. Інформувати Фонд соціального страхування України про нещасні
випадки виробничого характеру, що трапились у Фаховому коледжі.
7.1.29. Запроваджувати матеріальні стимули для заохочення працівників у
здійсненні заходів щодо підвищення безпеки та поліпшення умов праці.
7.1.30. Відсторонювати від роботи працівника, який перебуває у стані
алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння, при цьому працівниками
Фахового коледжу (безпосереднім керівником, працівником відділу охорони
праці, лікарем медичного пункту, або іншим працівником, який був свідком
(не менше 3-х осіб)) складається акт про відсторонення від роботи у зв’язку із
знаходженням працівника у стані сп’яніння (алкогольного, наркотичного,
токсичного).
7.2. Фінансування охорони праці проводити відповідно до статті 19
18

Закону України «Про охорону праці».
7.3. 3 метою попередження травматизму невиробничого характеру:
- організувати вивчення працівниками та здобувачами освіти правил
пожежної безпеки у побуті та в громадських місцях, а також навчання їх дій
на випадок пожежі;
- проводити серед працівників та студентів роз’яснювальну роботу щодо
дотримання правил користування електро- та газовими приладами, поведінки
у ліфтах, правил дорожнього руху, відпочинку на природі, вимог безпеки під
час виробничої практики та канікул.
7.4. При використанні праці інвалідів необхідно створювати для них
умови праці з урахуванням рекомендацій медико-санітарної експертної комісії.
7.5. Профспілковий комітет зобов’язується:
- забезпечити активну участь представників профспілкової організації
Фахового коледжу у заходах з охорони праці, безпеки життєдіяльності,
соціального страхування, у розв’язанні питань створення безпечних умов праці,
попередження випадків травматизму і захворювань, оздоровлення та
працевлаштування у разі погіршення стану здоров’я працівників;
- захищати права працівників Фахового коледжу на безпечні умови праці. У
разі виникнення небезпеки для життя і здоров’я працівників вимагати
припинення відповідних робіт;
- брати участь у розслідуванні нещасних випадків та професійних
захворювань у Фаховому коледжі;
- розглядати на засіданнях профспілкового комітету заявки на спецодяг,
спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту, а також контролювати їх
застосування;
- виносити на розгляд зборів, засідань профкому питання стану умов і
охорони праці.
7.6. Працівники Фахового коледжу зобов’язані:
7.6.1. Дотримуватись умов охорони праці, визначених законодавчими та
іншими нормативними актами України, а також правилами та інструкціями з
охорони праці.
7.6.2. Дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я
оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування
на території підприємства (ст.14 Закону України «Про охорону праці»).
7.6.3. Знати норми власної гігієни, гігієни праці, правил пожежної безпеки
та дотримуватися їх.
7.6.4. Належним чином застосовувати засоби індивідуального захисту.
7.6.5. Своєчасно та терміново повідомляти керівника структурного
підрозділу або адміністрацію Фахового коледжу про нещасні випадки, а також
про виникнення ситуації, яка загрожує життю та здоров'ю людей.
7.6.6. Постійно підвищувати власну обізнаність щодо правил охорони праці.
7.6.7. Проходити обов'язкові щеплення та попередні (при прийняті на
роботу) і періодичні (під час трудової діяльності) медичні обстеження.
7.6.8. Проходити навчання та перевірку знань з охорони праці згідно з
Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з
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питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з
нагляду за охороною праці 26.01.2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15 лютого 2005 р. за № 231/10511.
7.6.9. Вимагати від адміністрації усунення причин, що призводять до
нещасних випадків, професійних захворювань і виконання профілактичних
заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин.
7.6.10. Сприяти адміністрації у підтриманні належного санітарного стану
території Фахового коледжу та суворо дотримуватися протиепідемічних заходів.
7.6.11. Брати участь у відповідних заходах під час щорічного проведення
Всесвітнього дня охорони праці.
VIII. Оплата праці та заохочення
8.1. Система організації оплати праці здійснюється відповідно до вимог
чинного законодавства України.
8.2. Контроль за організацією оплати праці здійснюється адміністрацією
Фахового коледжу та профспілковим комітетом.
8.3. Заробітна плата для всіх працівників встановлюється згідно з чинним
законодавством України.
8.4. Мінімальна заробітна плата працівників у Фаховому коледжі не може
бути нижчою від розміру, встановленого чинним законодавством.
8.5. Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених
посадових окладів, індексується відповідно до Закону України «Про індексацію
грошових доходів населення».
8.6. Всі нормативні документи з питань трудових відносин, оплати праці,
соціальних та побутових питань розроблені для внутрішнього користування,
набувають чинності після погодження з профспілковим комітетом.
8.7. Оплата праці працівників проводиться на основі Єдиної тарифної сітки
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівникам бюджетних установ і
організацій. Розряди праці встановлюються педагогічним працівникам
відповідно до Єдиної тарифної сітки за підсумками атестації.
8.8. Адміністрація Фахового коледжу зобов’язується:
- надавати кожному працівникові роботу, тарифіковану не нижче розряду,
який йому присвоєно за наслідками атестації. Розмір заробітної плати
працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може буди
нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. Якщо нарахована заробітна
плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо
встановлений розмір мінімальної заробітної плати, то проводиться доплата до
рівня мінімальної заробітної плати;
- своєчасно здійснювати індексацію грошових доходів працівників, та осіб,
які навчаються, відповідно до чинного законодавства у зв’язку із зростанням цін
і тарифів на споживчі товари та послуги. Забезпечувати виплату доплат,
надбавок, премій працівникам у розмірах, визначених відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 №1013 «Про упорядкування
структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін
до деяких нормативно-правових актів»;
20

- виплачувати працівникам Фахового коледжу заробітну плату щомісяця: за
першу половину місяця – 16 числа, за другу половину – останній робочий день
місяця;
- систематично перевіряти надходження коштів і своєчасно вживати заходів
щодо недопущення порушення строків виплати заробітної плати;
- своєчасно (до 20 серпня – 5 вересня) уточняти тарифікацію педагогічних
кадрів і далі не допускати зменшення педагогічного навантаження відповідно до
тарифікації;
- на початку кожного півріччя інформувати членів трудового колективу про
розмір грошових надходжень та про їх витрачення відповідно до виконання
кошторису;
- кожному працівникові щомісяця видавати розрахункові дані з
розшифруванням виплат і підрахунків його заробітної плати;
- забезпечити виплату заробітної плати та стипендії у безготівковій формі;
- здійснювати оплату праці працівників, які виконують службовіобов’язки
за суміщенням професій (посад), в розмірі до 50% посадового окладу
суміщуваної посади.
8.9. Заробітна плата працівників Фахового коледжу складається з
посадових окладів, доплат, надбавок, премій, тощо.
8.10. Педагогічним працівникам коледжу встановлюється виплата
надбавок за вислугу років щомісяця у відсотках до посадового окладу залежно
від стажу педагогічної роботи у розмірах, що визначаються чинним
законодавством та у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів
України від 31.01.2001р. № 78.
8.11. Педагогічним працівникам Фахового коледжу встановлюється
надбавка за престижність педагогічної праці в граничному розмірі до 30%
посадового окладу, але не менше як 5%, у межах фонду оплати праці.
8.12. Матеріальне стимулювання працівників за добросовісну працю,
виконання доручень і завдань проводиться адміністрацією Фахового коледжу на
підставі Положення про преміювання працівників Черкаського фахового
коледжу харчових технологій та бізнесу (Додаток № 2).
8.13. Доплати працівникам Фахового коледжу встановлюються за рахунок
коштів спеціального фонду у розмірі не більше 50% посадового окладу
(тарифної ставки):
- за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
-за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт, що
виконуються;
- за роботу в нічний час у розмірі 40 % годинної тарифної ставки
(посадового окладу) за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години
ранку;
- за використання в роботі дезінфікувальних засобів, прибирання туалетів –
10% тарифної ставки (додаток № 10). Доплати встановлюються за наказом
Фахового коледжу директора. У зв’язку зі змінами в роботі доплати можуть
бути зменшені або скасовані в установленому порядку. Зазначені види доплат
не встановлюються директору Фахового коледжу, заступникам директора,
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керівникам структурних підрозділів, їх заступникам.
8.14. Надбавки до посадового окладу встановлюються працівникам
Фахового коледжу за рахунок загального та спеціального фондів у межах фонду
оплати праці, затвердженого у кошторисах:
- за сумлінну активну і творчу працю, високі досягнення у праці, складність,
напруженість у роботі – до 50% посадового окладу;
-за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання) – до 50%
посадового окладу.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і
порушення трудової дисципліни надбавки скасовуються або зменшуються.
Надбавки встановлюються за наказом директора Фахового коледжу на підставі
службової записки керівника структурного підрозділу.
8.15. Доплати та надбавки за рахунок коштів загального та спеціального
фондів бюджету можуть бути встановлені на 1 календарний рік одночасно.
8.16. Здійснювати відповідні доплати керівним працівникам Фахового
коледжу, які виконують на підставі норм чинного законодавства викладацьку
роботу, за умови покладання на них у випадках виробничої необхідності
обов’язків із завідування відповідними навчальними кабінетами чи класного
керівника.
8.17. Надавати щорічну грошову винагороду педагогічним працівникам
Фахового коледжу на підставі «Положення про порядок надання щорічної
грошової винагороди педагогічним працівникам Черкаського фахового коледжу
харчових технологій та бізнесу за сумлінну працю, зразкове виконання
службових обов’язків», укладеної відповідно до «Порядку надання щорічної
грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної
та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання
службових обов’язків», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 05.06.2000р. №898, в межах загальних коштів, передбачених кошторисом
(Додаток №3).
8.18. Премії максимальними розмірами не обмежуються.
8.19. Працівники Фахового коледжу
можуть
заохочуватися
за
впровадження в освітній процес новітніх технологій, виконання певних
завдань та інших важливих доручень, за підсумками роботи за рік, поширення
європейського та світового досвіду з питань організації, навчально- методичної,
організаційно-виховної робіт, формування та підтримку позитивного іміджу
Фахового коледжу та у зв’язку з ювілеями, визначними датами коштом
загального та спеціального фондів бюджету, передбачених на оплату праці.
8.20. Заохочення
працівників
за
результатами
роботи
може
здійснюватися шляхом:
- оголошення подяки;
- нагородження грамотами;
- нагородження цінним подарунком;
- преміювання (заохочення);
- подання до нагородження державними нагородами України, відомчими
нагородами, подання до присудження державних премій України.
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8.21. Система матеріального стимулювання працівників, що діє у
Фаховому коледжі, повністю поширюється на директора коледжу.
8.22. Забезпечити матеріальне заохочення педагогічних працівників,
студенти яких стали переможцями обласних, Всеукраїнських та міжнародних
студентських олімпіад, конкурсів, турнірів, фестивалів.
8.23. Забезпечити матеріальне стимулювання переможців
конкурсів
«Кращий викладач», «Кращий класний керівник», «Кращий завідувач
навчальним кабінетом» та інших. Надавати додаткові відгули терміном до 5 днів,
педагогічним працівникам, які за результами рейтингової оцінки педагогічних
працівників займають найвищі позиції (від 1 до 3).
8.24. Своєчасно вносити записи у трудові книжки працівників про
заохочення та досягнення у роботі.
8.25. Призначати оплату завідуючим кабінетів за результатами аналізу
роботи за попередній навчальний рік .
8.26. Економія фонду заробітної плати, яка утворилась у Фаховому коледжі,
направляється на виплату заохочувальних матеріальних винагород.
8.27. У разі звільнення працівника з Фахового коледжу, йому виплачується
грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної та соціальної
відпусток.
8.28. У період, впродовж якого у Фаховому коледжі не здійснюється
освітній процес (освітня діяльність) у зв’язку із санітарно-епідеміологічними,
кліматичними чи іншими, не залежними від працівників обставинами,
педагогічні працівники зобов’язані забезпечити організацію освітнього процесу
шляхом використання технологій дистанційного навчання.
8.29. У період, впродовж якого у Фаховому коледжі не здійснюється
освітній процес (освітня діяльність) у зв’язку із санітарно-епідеміологічними,
кліматичними чи іншими, не залежними від працівників обставинами, оплату
простою непедагогічним працівникам встановити у розмірі не менше 2/3
посадового окладу (ставки заробітної плати) (п.3 ст.113 КЗпП), крім соціально
незахищених верств населення: одиноких матерів, що мають дітей віком до 15
років.
8.30.Працівники, що знаходяться на самоізоляції у зв’язку із санітарноепідеміологічними обставинами та яким виповнилось 60 років, можуть
здійснювати роботу дистанційно. Якщо вони не виходять на роботу і при цьому
не оформлюють відпустку, табелюються позначкою «і» – інші причини неявок.
Ці дні не вважаються прогулом, але й не оплачуються. (Постанова КМУ від
11.03.2020 р. № 211).
8.31. Працівники, які мають дисциплінарні стягнення (догану),
позбавляються всіх видів матеріального заохочення на період їі стягнення.
IX. Забезпечення соціально-побутових потреб
9.1. З метою забезпечення соціального захисту працівників Фахового
коледжу сторони Колективного договору домовилися, що за наявності коштів
спеціального фонду та відсутності заборгованості по заробітній платі і
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комунальних послуг адміністрація Фахового коледжу зобов’язується:
- щорічно надавати на оздоровлення та вирішення соціально-побутових
питань працівникам Фахового коледжу (непедагогічним працівникам), які є
членами профспілкової організації Фахового коледжу, одноразову матеріальну
допомогу у розмірі до одного посадового окладу;
- надавати працівникам Фахового коледжу матеріальну допомогу у разі
народження дитини, одруження, у розмірі 50% посадового окладу;
- виходу на пенсію працівника, який пропрацював в Фаховому коледжі 15 і
більше років, у розмірі 50% посадового окладу;
- надавати матеріальну допомогу ювілярам, членам профспілкової
організації, при досягненні 60-ти років, які працюють у Фаховому коледжі не
менше 10 років, у розмірі до одного посадового окладу;
- надавати працівникам Фахового коледжу матеріальну допомогу на
лікування тяжкої хвороби та реабілітацію після неї у розмірі до одного
посадового окладу;
- у випадку смерті працівника Фахового коледжу виплачувати одноразову
матеріальну допомогу на поховання родині у розмірі двох мінімальних
заробітних плат;
- виплачувати одноразову матеріальну допомогу у разі смерті близьких
родичів (батька, матері, дітей, чоловіка, дружини) працівника, який
пропрацював більше п’яти років у Фаховому коледжі – у розмірі однієї
мінімальної заробітної плати, до п’яти років – 50% мінімальної заробітної плати;
- виділяти кошти на оплату ритуальних послуг у разі смерті працівника,
ветеранів Фахового коледжу (транспорт, вінки тощо);
- цикловим комісіям на заохочення членів циклових комісій, відшкодування
затрат з організації Днів спеціальності, а також на потреби по проведенню
навчально-виховних, культурно-масових, спортивно-оздоровчих заходів
виділяти до 500 грн. на захід;
- передбачити видатки Фахового коледжу на придбання сувенірів, квітів на
честь знаменних подій у житті навчальних закладів та інших колективів, з якими
Фаховоий коледж підтримує ділові та шефські зв’язки, оплату некрологів, в
розмірі не більше 3000 грн. за рік.
9.2. Для оздоровлення працівників, зниження захворюваності, організації
їх відпочинку адміністрація зобов’язується:
- забезпечувати відповідно до санітарно-гігієнічних норм температурний,
повітряний, світловий і водний режим Фахового коледжу;
- виділяти кошти на оплату транспортних витрат під час проведення
екскурсій, культурно-масових, спортивно-оздоровчих заходів для працівників
та студентів з виїздом за місто;
- надавати додатково 3 дні оплачуваної відпустки членам профспілкової
організації, які не мають за календарний рік лікарняних листів.
9.3. Використовувати вільні місця в гуртожитку для тимчасового (до 1 року)
проживання самотніх працівників Фахового коледжу, які не мають власного
житла.
9.4. Надавати штатним працівникам Фахового коледжу при потребі
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користуватися транспортом Фахового коледжу за умови компенсації вартості
пального.
9.5. Надавати право штатним працівникам Фахового коледжу безкоштовно
користуватись приміщенням їдальні Фахового коледжу для проведення весіль,
ювілеїв близьких родичів (з оплатою працівником комунальних послуг).
9.6. Сприяти продовженню навчання працівників Фахового коледжу в
закладах вищої освіти.
9.7. Виділяти кошти (за наявності коштів спеціального фонду та відсутності
заборгованості по заробітній платі і комунальних послуг) на проведення
державних свят, святкових вечорів, офіційних зустрічей, ювілейних дат та ін.
Х. Колективна угода між адміністрацією та студентами
10.1.Спрямовувати на заохочення студентів за успіхи у навчанні, творчопошуковій, дослідницькій, культурно-масовій, спортивно-оздоровчій роботі,
переможців Всеукраїнських та міжнародних олімпіад, конкурсів, турнірів,
фестивалів тощо, надання їм матеріальної допомоги та преміювання не менше
як 10 відсотків коштів стипендіального фонду, передбаченого кошторисом
Фахового коледжу.
10.2. Забезпечити своєчасну виплату соціальних та академічних стипендій
студентам після їх надходження на рахунки Фахового коледжу.
10.3. За наявності вакансій у Фаховому коледжі приймати на роботу
студентів, з неповним робочим днем, за погодженням графіка роботи з
профспілковим комітетом.
10.4. При формуванні розкладу занять дотримуватися норм навчального
навантаження та рівномірного розподілу навчальних годин протягом тижня
згідно з чинним законодавством України.
10.5. Встановлювати для студентів Фахового коледжу плату за проживання
в студентському гуртожитку у розмірі до 40 відсотків розміру мінімальної
ординарної (звичайної) академічної стипендії закладів фахової передвищої
освіти.
10.6. Сприяти оформленню необхідних документів для отримання
студентами, які проживають у гуртожитку, субсидій на оплату житловокомунальних послуг.
10.7. Забезпечити безкоштовне проживання в гуртожитку Фахового
коледжу студентів-сиріт, студентів, які залишилися без піклування батьків та
студентів з числа дітей учасників бойових дій.
10.8. Виділяти кошти на охорону здоров’я студентів для придбання
медикаментів та медичної апаратури у медпункт Фахового коледжу.
10.9. Спільно з профспілковим комітетом налагодити взаємодію між
підприємствами різних форм власності, закладами освіти та відповідальними
структурами державної служби зайнятості населення, соціальними службами
молоді з метою сприяння працевлаштування випускників Фахового коледжу.
10.10. Заохочувати (грамоти, дипломи, подяки, премії) обдарованих
студентів за успіхи в навчальній, творчо-пошуковій, дослідницькій, культурно25

масовій, спортивно-оздоровчій роботі, а також студентів із числа активістів
органів студентського самоврядування та переможців всеукраїнських та
міжнародних олімпіад, конкурсів, турнірів, фестивалів тощо.
10.11. Вирішувати питання щодо надання студентам Фахового коледжу
матеріальної допомоги, побутового та медичного обслуговування.
10.12. Виплачувати студентам Фахового коледжу на поховання близьких
родичів (батька, матері, дітей, чоловіка, дружини) матеріальну допомогу у
розмірі до 20 неоподаткованих мінімумів.
10.13. Виділяти кошти (за наявності коштів спеціального фонду та
відсутностізаборгованості по заробітній платі) для проведення загальних заходів
Фахового коледжу органами студентського самоврядування.
10.14. Виділяти матеріальну допомогу при створенні студентської сім’ї,
народженні у студентки (та) дитини у розмірі до 20 неоподаткованих мінімумів.
10.15. Забезпечувати централізоване розповсюдження квитків на
культурно-масові та спортивні заходи.
10.16. Виділяти кошти на придбання музичної апаратури.
10.17. Здійснювати контроль за розподілом місць у гуртожитку та
поселення студентів згідно з діючим Положенням, за погодженням з профкомом.
10.18. Організовувати спортивно-масову роботу серед студентів Фахового
коледжу.
ХІ. Участь трудового колективу в управлінні Фаховим коледжем
11.1. Працівники мають право брати участь в управлінні ЧФКХТБ через
загальні збори трудового колективу, вносити пропозиції щодо поліпшення
роботи ЧФКХТБ, а також з питань соціально-культурного і побутового
обслуговування.
11.2. Адміністрація ЧФКХТБ має створювати умови, які б забезпечували
участь працівників в управлінні Фаховим коледжем. Посадові особи ЧФКХТБ
зобов’язані у встановлений термін розглядати критичні зауваження і пропозиції
працівників і повідомляти їх про вжиті заходи.
11.3. Профспілковий комітет Фахового коледжу створює, за потреби,
комісії до складу яких входять представники профспілкового комітету і
структурних підрозділів Фахового коледжу для вивчення соціально-побутових
умов та підготовки пропозицій адміністрації ЧФКХТБ щодо їх поліпшення,
розгляду заяв працівників.
11.4. Представники профспілкового комітету Фахового коледжу можуть
брати участь у проведенні організаційних та інших заходів, які ініціює до
проведення адміністрація Коледжу.
ХІІ. Вирішення трудових спорів
12.1. Трудові спори розглядаються комісією з трудових спорів.
12.2. Комісія з трудових спорів обирається загальними зборами
трудового колективу ЧФКХТБ з числа працюючих не менш як 15 осіб.
12.3. Порядок обрання, чисельність, склад і термін повноважень комісії
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визначаються загальними зборами трудового колективу Фахового коледжу.
При цьому кількість членів у складі комісії з трудових спорів повинна бути не
менше половини її складу.
12.4. Комісія з трудових спорів обирає зі свого складу голову, його
заступників і секретаря комісії.
12.5. Організаційно-технічне забезпечення комісії з трудових спорів
(надання обладнаного приміщення, друкарської та іншої техніки, необхідної
літератури, організація діловодства, облік та зберігання заяв працівників і
справ, підготовка та видача копій рішень і таке інше) здійснюється
адміністрацією Фахового коледжу.
12.6. Комісія з трудових спорів є обов’язковим первинним органом з
розгляду трудових спорів, що виникають у ЧФКХТБ, за винятком спорів,
зазначених у статті 232 Кодексу законів про працю України.
12.7. Трудовий спір підлягає розглядові в комісії з трудових спорів, якщо
працівник самостійно або за участю профспілкового комітету, що
представляє його інтереси, не врегулював розбіжності при безпосередніх
переговорах з адміністрацією ЧФКХТБ.
12.8. Працівник може звернутися до комісії з трудових спорів у
тримісячний термін з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про
порушення свого права, а у спорах про виплату належної йому заробітної
плати без обмеження будь-яким терміном.
12.9. У разі пропуску з поважних причин установленого терміну комісія з
трудових спорів може його поновити.
12.10. Заява працівника, що надійшла до комісії, підлягає обов’язковій
реєстрації.
12.11. Комісія з трудових спорів зобов’язана розглянути трудовий спір у
десятиденний термін з дня подання заяви. Спори повинні розглядатися у
присутності працівника, який подав заяву, представників адміністрації
ЧФКХТБ. Розгляд спору за відсутності працівника допускається лише за його
письмовою заявою. За бажанням працівника при розгляді спору від його імені
може виступати представник профспілкового комітету або за вибором
працівника інша особа, в тому числі адвокат.
12.12. У разі нез’явлення відсутності працівника або його представника на
засіданні комісії, розгляд заяви відкладається до наступного засідання. При
повторному нез’явленні працівника без поважних причин комісія може
винести рішення про зняття цієї заяви з розгляду, що не позбавляє працівника
права подати заяву знову впродовж 3 місяців з дня, коли працівник дізнався
або повинен був дізнатися про порушення свого права.
12.13. Комісія з трудових спорів має право викликати на засідання
свідків, доручати спеціалістам проведення технічних, бухгалтерських та інших
перевірок, вимагати від органу адміністрації ЧФКХТБ необхідні розрахунки
та документи. Засідання комісії з трудових спорів вважається чинним, якщо
на ньому присутні не менше двох третин обраних до її складу членів.
12.14. Працівник і представники адміністрації ЧФКХТБ мають право
заявити мотивований відвід будь-якому члену комісії. Питання про відвід
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вирішується більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. Член
комісії, якому заявлено відвід, не бере участі у вирішенні питання про відвід.
12.15. На засіданні комісії ведеться протокол, який підписується головою
або його заступником і секретарем.
12.16. Комісія з трудових спорів приймає рішення більшістю голосів
її членів, присутніх на засіданні.
12.17. У рішенні зазначаються: повне найменування Фахового коледжу,
прізвище, ім’я та по батькові працівника, який звернувся до комісії, або
його представника, дата звернення до комісії і дата розгляду спору, суть спору,
прізвища членів комісії, представників адміністрації ЧФКХТБ, результати
голосування і мотивоване рішення комісії.
Копії рішення комісії у триденний термін вручаються працівникові,
представнику адміністрації ЧФКХТБ.
12.18. У разі незгоди з рішенням комісії з трудових спорів працівник чи
адміністрація ЧФКХТБ можуть оскаржити її рішення в суді впродовж 10 днів
з дня вручення їм виписки з протоколу засідання комісії чи його копії.
12.19. Рішення комісії з трудових спорів підлягає
виконанню
адміністрацією ЧФКХТБ у триденний термін по закінченні десяти днів,
передбачених на його оскарження, за винятком випадків, передбачених
частиною п’ятою статті 235 Кодексу законів про працю України.
12.20. У разі невиконання адміністрацією ЧФКХТБ рішення комісії з
трудових спорів у встановлений термін працівникові комісією з трудових
спорів ЧФКХТБ видається посвідчення, що має силу виконавчого листа.
ХІІІ. Порядок укладання, внесення доповнень
та контроль за виконанням Договору
13.1. Укладенню колективного договору передують колективні переговори.
13.2. Будь-яка із Сторін письмово повідомляє іншу Сторону про
початок переговорів.
13.3. Друга Сторона протягом семи днів повинна розпочати переговори.
13.4. Порядок ведення переговорів з питань розробки, укладення або
внесення змін до колективного договору визначається Сторонами і
оформляється відповідним протоколом.
13.5. Для ведення переговорів і підготовки проектів колективного
договору утворюється робоча комісія з представників Сторін. Склад цієї комісії
визначається Сторонами.
13.6. Сторони можуть переривати переговори з метою проведення
консультацій, експертиз, отримання необхідних відомостей для вироблення
відповідних рішень і пошуку компромісів.
13.7. Сторони колективних переговорів зобов’язані надавати учасникам
переговорів всю необхідну інформацію щодо змісту колективного договору.
Учасники переговорів не мають права розголошувати відомості, що є державною
або комерційною таємницею, і підписують відповідні зобов’язання.
13.8. Робоча комісія готує проект колективного договору з урахуванням
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пропозицій, що надійшли від працівників і приймає рішення, яке оформляється
відповідним протоколом.
13.9. Для врегулювання розбіжностей під час ведення колективних
переговорів Сторони використовують примирні процедури.
13.10. Якщо в ході переговорів Сторони не дійшли згоди з незалежних
від них причин, то складається протокол розбіжностей, до якого вносяться
остаточно сформульовані пропозиції Сторін про заходи, необхідні для
усунення цих причин, а також про строки відновлення переговорів.
13.11. Протягом трьох днів після складання протоколу розбіжностей
Сторони проводять консультації, формують із свого складу примирну комісію,
а у разі недосягнення згоди звертаються до посередника, обраного Сторонами.
13.12. Примирна комісія або посередник у термін до семи днів розглядає
протокол рбозбіжностей і виносить рекомендації щодо суті спору.
13.13. У разі недосягнення згоди між Сторонами відносно внесення
рекомендації допускається організація та проведення страйків у порядку, що не
суперечить законодавству України.
13.14. Для підтримки своїх вимог під час проведення переговорів щодо
розробки, укладання чи зміни колективного договору Первинна профспілкова
організація може проводити у встановленому порядку збори, мітинги,
пікетування, демонстрації.
13.15. Особи, які беруть участь в переговорах як представники Сторін, а
також спеціалісти, запрошені для участі в роботі комісій, на період
переговорів та підготовки проєкту звільняються від основної роботи із
збереженням середнього заробітку та включенням цього часу до трудового
стажу. Всі витрати, пов’язані з участю у переговорах і підготовці проєкту,
компенсуються в порядку, передбаченому законодавством про працю, цим
Договором.
13.16. Проєкт колективного договору обговорюється у трудовому
колективіі виноситься на розгляд загальних зборів трудового колективу.
13.17. У разі якщо загальні збори трудового колективу відхилять проєкт
колективного договору або окремі його положення, Сторони відновлюють
переговори для пошуку необхідного рішення. Термін цих переговорів не
повинен перевищувати 10 днів. Після цього проєкт в цілому виноситься на
розгляд загальних зборів трудового колективу.
13.18. Після схвалення проєкту колективного договору загальними
зборами
трудового
колективу
він
підписується
уповноваженими
представниками Сторін не пізніш як через 5 днів з моменту його схвалення,
якщо інше не встановлено загальними зборами трудового колективу Фахового
коледжу.
13.19. Прийнятий колективний договір розміщується на офіційному сайті
Фахового коледжу для загального ознайомлення. На виконання окремих
положень колективного договору адміністрацією Фахового коледжу видається
відповідний наказ, де визначаються особи та строки виконання тих чи інших
пунктів колективного договору, відповідні форми контролювання за
виконанням.
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13.20. Умови цього Договору виконуються сторонами відповідно до їх
повноважень і строків, зазначених у Договорі. Адміністрація Фахового коледжу
і профспілковий комітет періодично (не менше одного разу на рік) інформують
колектив про хід виконання положень цього Договору на загальних зборах
трудового коллективу
13.21. Профспілковий комітет розглядає хід виконання цього Договору
на своїх засіданнях не менше одного разу на 3 місяці. На засідання запрошуються
представники адміністрації Фахового коледжу, які відповідають за виконання
відповідних положень цього Договору, у встановлений строк.
13.22. Оперативний контроль за виконанням Договору покладається на
комісію, що складається з рівного числа представників адміністрації
Фахового коледжу та профспілкового комітету.
13.23. У разі здійснення контролю сторони зобов’язані надавати необхідну
для цього наявну інформацію.
13.24. Зміни, доповнення до цього Договору:
13.24.1. Протягом терміну дії цього Договору кожна із Сторін може
виступити ініціатором внесення змін, доповнень до окремих його пунктів.
Пропозиції про зміни вносяться письмово на ім’я директора Фахового коледжу
та голови профспілкового комітету, які повинні у 15-денний термін зібрати
комісію і узгодити пропозиції, що надійшли, після чого винести їх на
обговорення спільного засідання профспілкового комітету і адміністрації.
Спільне засідання чинне приймати відповідні рішення за умови присутності 2/3
повноважних представників. Пропозиції щодо зміни положень цього Договору
приймаються у тому випадку, якщо за них проголосувало не менше 2/3
присутніх на спільному засіданні.
13.24.2. У випадку, коли одна із Сторін вважає неможливим подальше
виконання окремих пунктів цього Договору, вона повідомляє про це письмово
іншу Сторону не пізніше 10 днів після прийняття рішення. Для подальшого
вирішення спірних питань створюється погоджувальна комісія для підготовки
відповідних змін, доповнень до цього Договору.
XIV. Забезпечення правових гарантій профспілкового комітету та
профспілкових органів
14.1. Адміністрація Фахового коледжу визнає профспілковий комітет як
єдиного і повноважного представника колективу (в колективних переговорах з
питань регулювання трудових відносин, оплати праці, зайнятості, умов і
охорони праці, умов найму, соціальних пільг та гарантій працівників, інших
положень цього Договору).
14.2. Бухгалтерія Фахового коледжу щомісячно утримує із заробітної
плати членів Первинної профспілкової організації профспілкові внески
(частина перша статті 8 Конвенція № 95 Міжнародної організації праці «Про
захист заробітної плати» від 01.07.1949року; постанова Кабінету Міністрів
України «Про оплату витрат юридичних осіб за проведення відрахування із
заробітної плати працівників за їх бажанням» від 29.01.1993року № 69).
30

14.3. Профспілковий комітет:
14.3.1. Укладає та контролює виконання цього Договору, звітує про його
виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до
відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за
невиконання умов цього Договору,
14.3.2. Разом з адміністрацією Фахового коледжу вирішує питання
запровадження, перегляду та змін норм праці.
14.3.3. Разом з адміністрацією Фахового коледжу вирішує питання оплати
праці працівників, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем
посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій,
винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат.
14.3.4. Разом з адміністрацією Фахового коледжу вирішує питання
робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання
відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на
проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо.
14.3.5. Разом з адміністрацією Фахового коледжу вирішує питання
соціального розвитку ЧФКХТБ, поліпшення умов праці, матеріальнопобутового, медичного обслуговування працівників.
14.3.6. Бере участь у вирішенні соціально-економічних питань,
визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам
соціальних пільг.
14.3.7. Бере участь у розробленні правил внутрішнього трудового
розпорядку Фахового коледжу.
14.3.8. Представляє інтереси працівників за їх дорученням під час
розгляду індивідуальних трудових спорів та у колективному трудовому спорі,
сприяє його вирішенню.
14.3.9. Надає згоду або відмовляє в наданні згоди на розірвання
трудового договору з ініціативи адміністрації Фахового коледжу з працівником,
який є членом професійної спілки, що діє у ЧФКХТБ, у випадках,
передбачених законом.
14.3.10. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій, у роботі комісії з питань охорони праці.
14.3.11. Здійснює громадський контроль за виконанням адміністрацією
Фахового коледжу законодавства про працю та про охорону праці, за
забезпеченням у ЧФКХТБ безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої
санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає
усунення виявлених недоліків.
14.3.12. Профспілковий комітет має також інші права, передбачені
законодавством України.
14.4. Для реалізації профспілкою повноважень, передбачених Законом
України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», члени
профспілкового комітету та його уповноважені представники мають право:
- безпосередньо звертатися в усній або письмовій формі до адміністрації
ЧФКХТБ, посадових осіб з профспілкових питань;
- розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території
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Фахового коледжу в доступних для працівників місцях.
14.5. Адміністрація Фахового коледжу зобов’язана сприяти створенню
належних умов для діяльності Первинної профспілкової організації .
14.6. Приміщення для роботи профспілкового комітету та проведення
зборів працівників, які є членами Первинної профспілкової організації, з усім
необхідним обладнанням, зв’язком, опаленням, освітленням, прибиранням,
транспортом, охороною надається адміністрацією Фахового коледжу.
14.7. За наявності письмових заяв працівників, які є членами Профспілки,
бухгалтерія ЧФКХТБ щомісяця безоплатно утримує із заробітної плати та
перераховує на рахунок професійної спілки членські профспілкові внески
працівників.
14.8. Бухгалтерія Фахового коледжу може відраховувати кошти Первинній
профспілковій організації на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу
роботу в розмірах не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці відповідно до
Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
14.9. Працівникам Фахового коледжу, обраним до складу профспілкового
комітету, гарантуються можливості для здійснення їх повноважень.
14.10. Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до
дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами профспілкового
комітету, допускається лише за попередньою згодою профспілкового комітету,
членами якого вони є.
14.11.Звільнення членів профспілкового комітету, його керівника
допускається за наявності попередньої згоди профспілкового комітету, членами
якого вони є.
14.12. Звільнення з ініціативи адміністрації ЧФКХТБ працівників, які
обиралися до складу профспілкових органів ЧФКХТБ, не допускається
протягом року після закінчення терміну, на який обирався цей склад (крім
випадків повної ліквідації ЧФКХТБ, виявленої невідповідності працівника
займаній посаді або виконуваній роботі у зв’язку із станом здоров’я, та
перешкоджає продовженню цієїї роботи, або вчинення працівником дій, за які
законом передбачена можливість звільнення з роботи). Така гарантія не
надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень у цих
органах у зв’язку з неналежним виконанням своїх обов’язків або за власним
бажанням, за винятком випадків, якщо це пов’язано із станом здоров’я.
14.13. Працівникам, звільненим у зв’язку з обранням їх до складу
профспілкового комітету, після закінчення терміну їх повноважень надається
попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна
робота (посада).
14.14. За працівниками, обраними до складу профспілкового комітету
зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших
працівників за місцем роботи відповідно до законодавства.
XV. Прикінцеві положення
15.1. Договір схвалено загальними зборами

трудового

колективу
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ЧФКХТБ 23 жовтня 2021року (протокол № 2).
15.2. Договір підписаний в трьох примірниках, кожен з яких має ідентичну
юридичну силу.
15.3. Договір підписали:
15.3.1.
Від трудового колективу - голова Первинної профспілкової
організації Посипайко Тамара Володимирівна.
15.3.2.
Від адміністрації Фахового коледжу - директор Крикуненко
Людмила Олександрівна.

Голова Первинної профспілкової
організації

Директор коледжу

_________Тамара ПОСИПАЙКО

Додаток №1
_______Людмила КРИКУНЕНКО
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Додаток №1
ПОГОДЖЕНО
Голова Первинної профспілкової
організації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор коледжу
_________ Людмила КРИКУНЕНКО

________ Тамара ПОСИПАЙКО
«__25_» ____10____ 2021року

«_23__» ___10_____ 2021року

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ
У ЧЕРКАСЬКОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА БІЗНЕСУ
І. Загальні положення
1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку в Черкаському фаховому
коледжі харчових технологій та бізнесу (далі - Правила) розроблено відповідно
до чинного законодавства України, Статуту Черкаського фахового коледжу
харчових технологій та бізнесу і регламентують виробничі відносини між
адміністрацією Черкаського фахового коледжу харчових технологій та бізнесу
(далі – ЧФКХТБ, Фаховий коледж) і працівниками, здобувачами освіти,
слухачами; умови праці, порядок прийому та звільнення працівників, робочий
час, час відпочинку, навчальний розпорядок, трудову дисципліну, етику,
ставлення до матеріально-грошових цінностей тощо.
1.2. Правила прийнято з метою забезпечення плідної та творчої праці,
високого рівня трудової дисципліни, сприяння поліпшенню якості підготовки
фахівців, ефективної наукової діяльності, зростанню суспільного визнання
Фахового коледжу.
1.3. Правила поширюються на: адміністрацію ЧФКХТБ, педагогічних
працівників, здобувачів фахової передвищої освіти, працівників підрозділів та
служб коледжу, а також інших осіб, які працюють та навчаються у Фаховому
коледжі.
1.4. Усі питання, пов’язані із застосуванням цих Правил та
організацією контролю за їх виконанням, вирішує директор Фахового коледжу у
межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених чинним
законодавством, спільно або за погодженням з педагогічною радою ЧФКХТБ,
профспілковим комітетом, органами студентського самоврядування.
1.5. Трудова дисципліна у Фаховому коледжі базується на свідомому й
сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною
умовою ефективної праці та результативності освітнього процесу. Кожний
працівник виявляє турботу про піднесення престижу Фахового коледжу,
зберігає накопичений досвід та наступництво як запоруку стабільності і
подальшого його розвитку.
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1.6. Основними методами забезпечення трудової
дисципліни є
переконання та заохочення до плідної сумлінної праці. До порушників
дисципліни в порядку, визначених у Правилах, можуть застосовуватися заходи
дисциплінарного впливу відповідно до чинного законодавства.
1.7. У випадку, якщо особа, відповідно до законодавства України, має
право або зобов’язана підписати відповідний документ (ознайомитись з ним),
відмовляється від підписання такого документа (ознайомлення з ним),
працівниками ЧФКХТБ, старшим інспектором з кадрів складається акт про
відмову від підписання відповідного документа (ознайомлення з ним). Акт
складається також при прогулі працівника (в тому числі відсутності на роботі
більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин).
1.8. Правила внутрішнього розпорядку у Фаховому коледжі набувають
чинності після затвердження їх загальними зборами трудового колективу та
погодження з профспілковим комітетом. Доповнення та зміни вносяться в
такому самому порядку.
II. Порядок прийому та звільнення працівників Фахового коледжу
2.1. Працівники реалізують право на працю шляхом укладання трудового
договору (контракту) з директором Фахового коледжу.
2.2. Особи, які працевлаштовуються, подають адміністрації ЧФКХТБ:
- заяву, оформлену у встановленому порядку;
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- трудову книжку;
- документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію) (у випадках,
передбачених законодавством);
- документи, що підтверджують проходження щеплення згідно з Законом
України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя
населення»;
- довідку про проходження флюрографічного огляду (видана не пізніше
12 місяців на дату подання документів);
- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного
огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових
попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465 (видана не
пізніше 12 місяців на дату подання документів);
- інші документи про стан здоров’я (у випадках, передбачених
законодавством).
2.3. Військовослужбовці, звільнені з лав Збройних сил України, Служби
безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України,
інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України,
та звільнені з лав Збройних сил СРСР і Збройних сил держав-учасниць СНД при
влаштуванні на роботу в ЧФКХТБ - пред’являють військовий квиток.
2.4. Особа, яка працевлаштовується на умовах сумісництва, крім
документів відповідно до чинного законодавства, подає копію трудової
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книжки.
2.5. Особа, яка влаштовується на роботу, що вимагає спеціальних знань,
подає документи про відповідну освіту чи професійну підготовку (диплом,
атестат, посвідчення), копії яких завіряються адміністрацією Фахового коледжу
і залишаються в особовій справі працівника. Особа, яка не досягла
вісімнадцятирічного віку, подає також медичну довідку відповідного зразка і в
подальшому, до досягнення 21 року, підлягає щорічному обов’язковому
медичному оглядові.
2.6. Особи, які приймаються на роботу, проходять обов’язковий медичний
огляд відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних
категорій, затвердженого Міністерством охорони України від 21 травня 2007 р.
№ 246.
2.7. Забороняється вимагати від осіб, які приймаються на роботу,
відомості про їхню партійну та національну приналежність, походження та
документи, подання яких не передбачено законодавством.
2.8. Посади педагогічних працівників, директора Фахового коледжу
заміщуються відповідно до вимог Закону України «Про фахову передвищу
освіту».
2.9. На основі посадової інструкції відділом кадрів розробляється проєкт
трудового договору (контракту) з визначенням терміну його дії, який
підписується адміністрацією Фахового коледжу та обраною особою. Після
цього видається наказ про призначення особи на визначену посаду.
2.10. На період дії контракту педагогічним працівником (викладачем)
щорічно складається індивідуальний план роботи на навчальний рік, який
затверджується директором Фахового коледжу.
Особа, яка приймається на викладацьку посаду за сумісництвом, складає
індивідуальний план роботи на навчальний рік.
2.11. Працівники Фахового коледжу можуть працювати за сумісництвом
відповідно до чинного законодавства.
2.12. З керівниками підрозділів, фахівцями, кваліфікованими працівниками
адміністрація Фахового коледжу укладає трудовий договір (контракт) на
строк, встановлений відповідно до чинного законодавства або встановлений
сторонами. Під час прийняття на роботу кандидат на посаду проходить
співбесіду з керівником відповідного підрозділу. Особа, яка проводить
співбесіду, на заяві працівника ставить свій підпис з висновками щодо
прийняття на роботу (згоден чи ні) і у разі незгоди вказує її причину. На заяві
зазначається пропозиція щодо терміну дії контракту, строк випробування
відповідно до законодавства України.
2.13. Керівні особи (заступники директора, головний бухгалтер), які не
входять до категорії педагогічних працівників, призначаються на відповідні
посади директором ЧФКХТБ.
2.14. Прийняття на роботу оформлюється наказом ЧФКХТБ. Забороняється
допускати до роботи працівника до видання наказу ЧФКХТБ.
2.15. На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, оформляється трудова
книжка. Для тих, хто
працює за сумісництвом, трудові книжки
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оформлюються за основним місцем роботи. Для осіб, які працюють за
погодинною оплатою, трудова книжка оформлюється за умови, якщо ця робота
є основною.
2.16. Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом
вноситься за бажанням працівника адміністрацією ЧФКХТБ за місцем
основної роботи.
2.17. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з чинним
законодавством.
Трудові книжки працівників зберігаються у відділі кадрів Фахового
коледжу як документи суворої звітності.
Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу
трудових книжок покладається на старшого інспектора з кадрів.
2.18. Під час прийому працівника на роботу або переведення його в
установленому порядку на іншу роботу, адміністрація Фахового коледжу:
- визначає працівникові робоче місце, забезпечує його необхідними для
роботи засобами;
- знайомить працівника під розпис з цими Правилами, посадовою
інструкцією;
- пояснює працівникові його права й обов’язки, умови праці, інструктує з
техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної
безпеки.
2.19. Припинення трудового договору здійснюється лише на підставах,
передбачених чинним законодавством.
2.20. Працівники Фахового коледжу мають право розірвати трудовий
договір, попередивши про це адміністрацію ЧФКХТБ письмово за 2 тижні. Після
закінчення цього строку працівник має право припинити роботу, а
адміністрація Фахового коледжу зобов’язана видати йому трудову книжку і
провести з ним повний розрахунок.
2.21. Звільнення працівників, розірвання трудового договору (контракту) з
ініціативи адміністрації ЧФКХТБ допускається у випадках, передбачених
чинним законодавством та умовами трудового договору (контракту).
2.22. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку зі скороченням обсягів
робіт може здійснюватися тільки в кінці навчального року, якщо інше не
обумовлено у контракті.
2.23. Звільнення працівників за результатами атестації, а також у випадках
ліквідації Фахового коледжу, скорочення штатів працівників здійснюється
відповідно до законодавства. Звільнення працівників, які є матеріальновідповідальними особами, здійснюється після передавання матеріальних
цінностей іншій особі, призначеній наказом директора.
2.24. Припинення трудового договору, контракту оформляється наказом
ЧФКХТБ.
2.25. Адміністрація Фахового коледжу в день звільнення видає
працівникові належним чином оформлену трудову книжку і проводить виплату
всіх сум, що належать йому від Фахового коледжу. Якщо працівник в день
звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше
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наступного дня після пред’явлення звільненим вимоги про розрахунок. Про
нараховані суми, які належать працівникові при звільненні, працівник
повідомляється письмово.
2.26. Записи про причини звільнення у трудовій книжці робляться згідно з
чинним законодавством України із посиланням на відповідний пункт, статтю
закону.
Днем звільнення вважається останній день роботи.
III. Основні права та обов’язки працівників Фахового коледжу
3.1. Члени трудового колективу Фахового коледжу мають право:
1) брати участь в обговоренні і вирішенні найважливіших питань діяльності
Фахового коледжу;
2) одержувати інформаційні, нормативні та інші матеріали, що
розробляються чи застосовуються в діяльності Фахового коледжу;
3) створювати в Фаховому коледжі професійну спілку та бути її членами;
4) за межами Фахового коледжу організовувати і бути членами будь-яких
політичних, громадських, релігійних та інших об'єднань чи угрупувань, діяльність яких
не суперечить Конституції України та законодавству України;
5) на забезпечення відповідних умов праці, підвищення свого професійного
рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених законодавством
України, умовами індивідуального трудового
договору (контракту) та
колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом
Фахового коледжу;
6) на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством
України порядку;
7) працювати на умовах трудового договору (контракту), сумісництва,
суміщення посад, погодинної оплати праці, цивільно-правових договорів та
інших форм відносин, передбачених законодавством України;
8) оскаржувати дії адміністрації Фахового коледжу у встановленому
порядку;
9) брати участь у роботі інших організацій та установ, у тому числі
закордонних, на умовах, визначених договорами з цими організаціями.
10) користуватися всіма видами послуг, що може надати Фаховий коледж, а також
іншими можливостями Фахового коледжу (зокрема, одержувати матеріальну
допомогу) з метою оперативного та ефективного вирішення проблем навчальнометодичної діяльності, соціального захисту та фінансової підтримки у
встановленому законодавством порядку;
11) обирати методи і засоби навчання (для педагогічних працівників), що
найбільш повно відповідають інтелектуальним можливостям і передбачають розвиток
творчої ініціативи і самостійності студентів.
3.2. Педагогічні працівники, крім прав, передбачених пунктом 3.1. цього
розділу, мають право на:
1) академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від
втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів
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навчання, що відповідають освітньо-професійній програмі;
2) педагогічну ініціативу;
3) розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів,
організаційних форм освітньої діяльності, засобів і методів навчання, освітніх
методик і технологій, насамперед методик компетентнісного навчання;
4) користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною,
спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Фахового коледжу та
послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому
законодавством;
5) доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в
освітньому процесі та дослідницькій діяльності;
6) справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
7) захист професійної честі та гідності;
8) підвищення кваліфікації та стажування, вільний вибір форм здобуття
освіти, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої
діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
9) одержання житла з усіма комунальними зручностями, у тому числі
службового, в встановленому законодавством порядку;
10) отримання пільгових довгострокових кредитів для індивідуального і
кооперативного будівництва (реконструкції) та придбання житла в
установленому законодавством порядку;
11) подовжену оплачувану відпустку;
12) участь у громадському самоврядуванні Фахового коледжу;
13) індивідуальну освітню (дослідницьку, творчу, мистецьку та іншу)
діяльність за межами Фахового коледжу;
14) соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством
порядку;
15) відзначення успіхів у професійній діяльності.
3.3. Педагогічні працівники мають також інші права, передбачені
законодавством, колективним договором, трудовим договором та Статутом.
3.4. Права інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються
законодавством та Статутом.
3.5. Усі члени трудового колективу Фахового коледжу зобов'язані:
1) працювати чесно, сумлінно, дисципліновано;
2) своєчасно та професійно виконувати розпорядження директора
Фахового коледжу або уповноваженої ним особи;
3) дотримуватися Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку
Фахового коледжу;
4) Вчасно приходити на роботу, дотримуватись встановленої тривалості
робочого дня, використовувати весь робочий час для виконання дорученої
справи.
5) дбати про зміцнення авторитету Фахового коледжу;
6) піклуватися про професійний, культурний і творчий розвиток
студентства;
7) суворо дотримуватись вимог охорони праці, техніки безпеки, виробничої
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гігієни та санітарії, протипожежної безпеки, що передбачено відповідними
правилами та інструкціями; користуватися спецодягом та іншими засобами
захисту.
8) дотримуватись порядку та чистоти на своєму робочому місці.
9) берегти державну власність, ефективно використовувати знаряддя праці,
прилади, обладнання, інструменти, книжковий фонд, інвентар та ін.
10) застерігати себе від вчинків, які заважали б іншим працівникам
виконувати їх службові обов’язки;
11) щорічно проходити медичне обстеження: робити флюорографію, а
також профілактичні щеплення;
12) систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію;
13) черговий адміністратор, викладач і студенти навчальних груп
зобов’язані сумлінно і якісно здійснювати чергування у навчальному корпусі та
гуртожитку згідно з графіком чергувань. Під час перерв між навчальними
заняттями систематично контролювати дотримання Правил внутрішнього
розпорядку на прилеглій до Фахового коледжу території. У разі виявлених
порушень повідомляти адміністрацію;
14) виконувати рішення загальних зборів трудового колективу Фахового
коледжу, педагогічної ради Фахового коледжу;
15) дотримуватися інших вимог законодавства України.
3.6. Педагогічні працівники, крім обов’язків, передбачених пунктом 3.5.
цього розділу, зобов’язані:
1) постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та
педагогічну майстерність, забезпечувати безперервний професійний розвиток;
2) виконувати освітньо-професійну програму для досягнення здобувачами
освіти передбачених нею результатів навчання;
3) сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок
здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
4) дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання
здобувачами освіти в освітньому процесі та дослідницькій діяльності,
дотримуватися педагогічної етики;
5) володіти та застосовувати державну мову під час виконання службових
обов’язків відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування
української мови як державної»;
6) дотримуватись позитивного іміджу й авторитету Фахового коледжу,
правил ділового спілкування та ділового дрес-коду, що відповідає
загальноприйнятим в суспільстві нормам ділового стилю (правилами вибору
вбрання з урахування певної ситуації);
7) залучати осіб, які навчаються у Фаховому коледжі до активної творчопошукової та наукової роботи, розвивати у них самостійність, ініціативу, творчі
здібності, проявляти турботу про культурне і фізичне вдосконалення;
8) поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників
освітнього процесу;
9) настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної
моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму,
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гуманізму, толерантності, працелюбства;
10) формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності
дотримуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і
територіальну цілісність України;
11) виховувати у здобувачів фахової передвищої освіти повагу до державної
мови та державних символів України, національних, історичних, культурних
цінностей України, формувати дбайливе ставлення до історико-культурного
надбання України та навколишнього природного середовища;
12) формувати у здобувачів фахової передвищої освіти прагнення до
взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними,
релігійними групами;
13) захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких
форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності,
дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди
здоров’ю здобувачам освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на
території Фахового коледжу алкогольних напоїв, наркотичних засобів тощо;
14) розвивати у студентів Фахового коледжу самостійність, ініціативу,
творчі здібності;
15) дотримуватися Статуту та цих правил, виконувати свої посадові
обов’язки;
16)дотримуватись вимог Антикорупційного законодавства та вживати
заходів для запобігання корупції.
3.7. Конкретні обов’язки, які повинен виконувати кожний працівник за
своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначаються посадовими
інструкціями і положеннями, затвердженими у встановленому порядку згідно з
класифікатором посад робітників та службовців і тарифно-кваліфікаційними
довідниками робіт і професій робітників, цими Правилами, умовами трудового
договору (контракту). Працівники, які працюють на умовах сумісництва,
користуються такими ж правами та несуть такі ж обов’язки, як і працівники, які
працюють на основній роботі, за винятками, встановленими законодавством
України.
3.8. Забороняється відволікати викладачів Фахового коледжу від
виконання їх безпосередніх обов’язків для участі в різних заходах, не
пов’язаних з освітнім процесом, та за рахунок навчального часу, а також інших
працівників від виконання професійних обов’язків у робочий час, за винятком
випадків, передбачених законодавством.
3.9. Працівники несуть відповідальність за шкоду, заподіяну Фаховому
коледжу, внаслідок порушення покладених на них обов’язків, а також за
порушення права інтелектуальної власності Фахового коледжу.
ІV. Основні обов’язки адміністрації Фахового коледжу
4.1. Адміністрація Фахового коледжу зобов’язана:
1) організувати роботу викладацького складу та інших співробітників
Фахового коледжу так, щоб кожний з них працював за своїм фахом і
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кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце. Своєчасно повідомляти
викладачів про розклад їх навчальних занять;
2) створювати належні умови для покращення якості підготовки фахівців з
урахуванням вимог сучасного виробництва, досягнень науки, техніки та
культури, перспектив їх розвитку та наукової організації праці; впроваджувати
передові методи навчання;
3) своєчасно розглядати пропозиції викладачів та інших працівників щодо
покращення роботи Фахового коледжу, втілювати в життя рішення виробничих
нарад: підтримувати і заохочувати кращих працівників Фахового коледжу;
4) постійно зміцнювати трудову та навчальну дисципліну, поліпшувати
умови праці, неухильно дотримуватись законодавства про працю, забезпечувати
необхідним технічним обладнанням всі робочі місця та створювати умови праці
у відповідності до правил техніки безпеки і санітарних норм;
5) вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних
новітній технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату
наукових роботах науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і
здобувачів фахової передвищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної
відповідальності;
6) мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та
якості освіти;
7) забезпечити необхідні умови для проведення освітнього процесу з
підготовки здобувачів фахової передвищої освіти;
8) вживати
заходи щодо вдосконалення освітнього процесу,
впроваджуючи в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та
інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи Фахового коледжу;
9) забезпечувати справність робочих приміщень, системи опалення,
вентиляції обладнання, створювати необхідні умови для зберігання верхнього
одягу працівників Фахового коледжу та студентів;
10) контролювати дотримання працівниками Фахового коледжу та
студентами вимог інструкцій з техніки безпеки, з санітарії та гігієни,
протипожежної безпеки;
11) вчасно надавати відпустки працівникам Фахового коледжу.
Повідомляти викладачів наприкінці навчального року (до початку відпустки)
про їх педагогічне навантаження в наступному навчальному році. Черговість
надання щорічних відпусток встановлюється адміністрацією Фахового коледжу
за узгодженням з комітетом профспілки;
12) видавати заробітну плату викладачам і співробітникам Фахового
коледжу, стипендію студентам у визначені строки;
13) створювати умови для підвищення продуктивності праці, покращення
якості роботи; заохочувати педколектив та працівників;
14) сприяти підвищенню професійної (виробничої) кваліфікації викладачів
та інших працівників Фахового коледжу;
15) створювати у колективі ділову, творчу обстановку; підтримувати і
розвивати ініціативу та активність працівників; використовувати виробничі
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наради та інші форми громадської діяльності, вчасно розглядати зауваження
працівників Фахового коледжу і повідомляти їх про вжиті заходи;
16) уважно ставитись до потреб і запитів працівників Фахового коледжу,
студентів; покращувати їх житлово-побутові умови;
17) дотримуватися законодавства, активно використовувати засоби щодо
вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;
18) дотримуватися умов колективного договору між адміністрацією та
трудовим колективом ЧФКХТБ, чуйно ставитися до повсякденних потреб
працівників Фахового коледжу, всіх учасників освітнього
процесу
і
забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв:
- організовувати умови для харчування студентів і працівників Фахового
коледжу;
- своєчасно подавати органам виконавчої влади встановлену статистичну і
бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про діяльність
Фахового коледжу.
19) оприлюднювати на офіційному веб сайті, на інформаційних стендах
та в будь-який інший спосіб інформацію з питань, регламентуючих роботу
органів управління, проведення освітнього процесу, а також про реалізацію
своїх прав і виконання зобов’язань;
20) забезпечувати охорону навчального закладу, збереження обладнання,
інвентарю та іншого майна, а також підтримувати необхідний порядок у
навчальному корпусі. Охорона корпусу Фахового коледжу, майна та
відповідальність за їх протипожежний і санітарний стан наказом директора
покладається на певних посадових осіб адміністративно-господарської частини.
4.2. Адміністрація Фахового коледжу має право:
1) вирішувати всі питання діяльності Фахового коледжу, затверджувати
його структуру, штатний розпис і кошторис в
установленому
законодавством порядку;
2) видавати накази і розпорядження, обов’язкові для виконання всіма
працівниками;
3) приймати на роботу та звільняти з роботи працівників, укладати з
ними трудові договори (контракти);
4) приймати остаточне рішення щодо визнання, у тому числі
встановлення еквівалентності, здобутих в іноземних закладах освіти ступенів
бакалавра, магістра, доктора філософії і вчених звань доцента, професора під
час зарахування на навчання та/або на посаду наукового чи науковопедагогічного працівника;
5) визначати службові обов’язки працівників;
6) порушувати питання перед педагогічною радою ЧФКХТБ, кадровою та
атестаційною комісіями Фахового коледжу про невідповідність посадових осіб
обійманій посаді до закінчення строку їх повноважень;
7) вимагати від працівників і контролювати виконання ними посадових
обов’язків, наказів і розпоряджень директора, керівних осіб адміністрації
Фахового коледжу, дотримання вимог Статуту ЧФКХТБ, цих Правил, інших
нормативних документів Фахового коледжу;
43

8) визначати форму і систему оплати праці, умови і показники
матеріального та морального заохочення працівників відповідно до чинного
законодавства;
9) запроваджувати
рейтингове
оцінювання
освітніх,
науководослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу;
10) застосовувати до порушників трудової дисципліни заходи
дисциплінарного впливу аж до звільнення з роботи з розірванням трудового
договору (контракту) згідно з чинним законодавством;
11) забезпечувати захист права інтелектуальної власності Фахового
коледжу відповідно до чинного законодавства.
V. Права та обов'язки студентів, які навчаються
у Фаховому коледжі
5.1. Особи, які навчаються в Фаховому коледжі, мають право на:
1) вибір освітньо-професійної програми під час вступу до Фахового
коледжу;
2) безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
3) якісні освітні послуги;
4) справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
5) трудову діяльність у позанавчальний час;
6) користування бібліотекою, інформаційними фондами, навчальною,
дослідницькою та спортивною базами Фахового коледжу, доступ до
інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому
процесі, у встановленому законодавством порядку;
7) безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних
форматах з використанням технологій, що враховують обмеження
життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми
потребами);
8) забезпечення гуртожитком на строк здобуття освіти в порядку,
встановленому законодавством;
9) користування
виробничою,
культурно-освітньою,
побутовою,
спортивною, оздоровчою інфраструктурою Фахового коледжу та послугами
його структурних підрозділів у порядку, визначеному законодавством;
10) свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької,
дослідницької та іншої діяльності;
11) участь у заходах з освітньої, дослідницької, спортивної, мистецької,
громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у
встановленому законодавством порядку;
12) участь у діяльності органів громадського самоврядування Фахового
коледжу;
13) здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними
програмами у Фаховому коледжі, а також у декількох закладах фахової
передвищої (вищої) освіти за різними формами здобуття освіти, за умови
отримання тільки однієї фахової передвищої освіти за кошти державного або
місцевого бюджету на підставі державного та/або регіонального замовлення;
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14) участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього
процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
15) внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;
16) участь у формуванні індивідуального навчального плану, вибір
навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньопрофесійною програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше
10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для освітньопрофесійної програми фахової передвищої освіти.
17) навчання впродовж життя та академічну мобільність, у тому числі
міжнародну, на визнання результатів навчання та кредитів, отриманих під час
академічної мобільності;
18) забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України;
19) отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених
законодавством;
20) збереження місця навчання на період проходження строкової військової
служби або військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий
період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий
період;
21) зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» періодів навчання за
денною формою здобуття освіти у Фаховому коледжі, за умови добровільної
сплати страхових внесків;
22) академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих
прав здобувача фахової передвищої освіти, а також на поновлення навчання у
порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України;
23) моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні і
громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;
24) повагу до людської гідності, захист під час освітнього процесу від
приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації,
дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації;
25) безоплатне проходження практичної підготовки на підприємствах, в
установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання
виробничих функцій згідно із законодавством;
26) канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів
на навчальний рік, а для осіб, які здобувають фахову передвищу освіту за
дуальною формою здобуття освіти та на робочому місці (на виробництві), −
перерву в теоретичній підготовці не менш як вісім календарних тижнів на
навчальний рік;
27) отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття
фахової передвищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України;
28) оскарження дій органів управління Фахового коледжу та їх посадових
осіб, педагогічних та інших працівників;
29) спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до
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інфраструктури Фахового коледжу відповідно до медико-соціальних показань за
наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я;
30) інші необхідні умови для навчання, у тому числі для осіб з особливими
освітніми потребами та із соціально вразливих верств населення;
31) додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним
місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені
законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням (крім дуальної
форми здобуття освіти та навчання на робочому місці (на виробництві).
5.2. Особи, які здобувають освіту в Фаховому коледжі, можуть отримувати
академічні та соціальні стипендії. Розмір академічної та соціальної стипендій,
порядок їх призначення і виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України.
5.3. Студенти Фахового коледжу з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, особи з їх числа, а також студенти Фахового коледжу,
які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, мають
гарантоване право на отримання соціальної стипендії, у тому числі й у разі
отримання академічної стипендії.
5.4. Особи, які навчаються в Фаховому коледжі, можуть отримувати й інші
стипендії, призначені фізичними або юридичними особами.
5.5.Студенти Фахового коледжу мають право на отримання студентського
квитка, зразок якого затверджується Міністерством освіти і науки України.
5.6. Особи, які здобувають освіту у Фаховому коледжі, зобов’язані:
1) виконувати вимоги освітньо-професійної програми та індивідуального
навчального плану, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та
досягти результатів навчання, передбачених стандартом фахової передвищої
освіти та освітньо-професійною програмою;
2) поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників
освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
3) на заняття з’являтися в охайному, пристойному одязі, який відповідає
діловому стилю;
4) виконувати графік освітнього процесу та вимоги навчальних планів і
програм (в т.ч. виконання домашніх завдань, самостійної роботи);
5) відвідувати лекції, семінари, лабораторні та практичні заняття згідно з
розкладом навчальних занять;
6) поглиблювати професійні знання, уміння та навички під час
практичного навчання;
7) щоденно ретельно готуватися до занять;
8) складати заліки, екзамени в установлений розкладом час;
9) не допускати пропусків навчальних занять і практики без поважної
причини;
10) при неявці на заняття обов’язково повідомити про це завідуючого
відділенням або класного керівника;
- У разі неможливості з’явитися на заняття з поважних причин студент
повинен напередодні або у день неявки повідомити про це завідувача
відділення та старосту групи, які письмово фіксують це повідомлення.
46

- До поважних причин неявки здобувача освіти на заняття, екзамени та інші
види занять належать: участь в олімпіадах, наукових заходах, творчих
конкурсах, спортивних змаганнях, реалізація права на академічну мобільність,
хвороба студента або батьків, дітей, нещасний випадок, складні сімейні
обставини та інші події, які унеможливлюють прибуття на заняття, що
підтверджуються документально.
- У випадках хвороби здобувач освіти на наступний день після одужання
надає старості, у встановленому законодавством України порядку, довідку
відповідної лікувальної установи, зареєстровану у медпункті Коледжу.
- У разі неявки на заняття без поважних причин протягом 24 навчальних
годин і більше здобувач освіти може бути відрахований з Фахового коледжу за
поданням завідувача відділення погодженим з профспілковим комітетом та
органом студентського самоврядування.
11) пропущений матеріал вивчити самостійно, а практичні та лабораторні
роботи відпрацювати в час консультацій або у час, призначений викладачем;
12) під час занять не користуватися мобільними телефонами, тримати їх
вимкнутими;
13) при вході в аудиторію адміністрації Фахового коледжу, викладача,
студенти вітають їх стоячи;
14) під час навчальних занять уважно слухати пояснення викладача,
відповіді одногрупників; не розмовляти і не займатися сторонніми справами,
виконувати усі вказівки викладача;
15) не запізнюватися на заняття, у разі запізнення не заходити в аудиторію
без дозволу викладача;
16) входити і виходити під час занять з аудиторії тільки з дозволу
викладача;
17) під час практичних, лабораторних занять, виробничої практики
користуватися лише тими інструментами, приладами, машинами, обладнанням,
які дозволені викладачем;
18) дбайливо ставитись до матеріальних цінностей, технічних засобів,
економно витрачати світло та воду;
19) відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я
оточуючих, довкілля;
20) студенти-призовники першого курсу, незалежно від місця проживання,
повинні до 1 жовтня поточного року стати на облік у військово-обліковому столі
Фахового Коледжу;
21) дотримуватися
академічної
доброчесності
та
виконувати
Антикорупційну програму ЧФКХТБ;
22) дотримуватися екологічної політики ЧФКХТБ, економно ставитися до
ресурсів, які використовуються в процесі навчання;
23) виконувати вимоги з охорони праці, безпеки життєдіяльності,
виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними
правилами та інструкціями;
24) дотримуватися вимог законодавства, цього Статуту, правил
внутрішнього розпорядку Фахового коледжу, а також умов договору про
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надання освітніх послуг.
5.7. Здобувачам освіти забороняється в приміщеннях та не території
Фахового коледжу палити, розпивати алкогольні напої, вживати наркотичні,
токсичні речовини, передавати студентські квитки стороннім особам, виносити
без дозволу адміністрації Фахового коледжу предмети і обладнання з
лабораторій, навчальних та інших приміщень.
5.8. Здобувачі освіти повинні мати охайний вигляд, чемно ставитися до всіх
учасників освітнього процесу, вітатися з ними.
5.9. Належну чистоту і порядок у навчальних приміщеннях підтримують
педагогічні працівники, здобувачі фахової передвищої освіти, навчальнодопоміжний та технічний персонал.
5.10.За відмінну успішність, високі показники в роботі та активну участь у
громадському житті Фахового коледжу для здобувачів освіти встановлюються
такі заохочення:
- оголошення подяки;
- встановлення персональної стипендії;
- нагородження цінним подарунком;
- преміювання;
- інші засоби заохочення.
5.11. Для отримання документа про
освіту
здобувач
освіти
зобов’язаний
за місяць до випуску:
- отримати обхідний лист у навчальній частині;
- знятися з військового обліку у військово-обліковому столі.
за 5 днів до засідання екзаменаційної комісії:
- розрахуватися з бібліотечно-інформаційним центром Фахового коледжу;
- здати студентський квиток та обхідний лист до навчальної частини.
у день випуску:
- отримати документ про освіту.
5.12. При відрахуванні з Фахового коледжу (з будь-якої причини) студент
отримує документи про освіту (академічну довідку) тільки після здачі до
навчальної частини оформленого обхідного листа.
5.13. Випускники Фахового коледжу вільні у виборі місця роботи, крім
випадків, передбачених Законом України «Про фахову передвищу освіту».
5.14. Студенти, які навчаються у Фаховому коледжі, зобов’язані сприяти
створенню відповідних санітарно-гігієнічних, психологічних умов для навчання,
побуту, відпочинку, для чого:
- в кожній навчальній групі на навчальний рік обирається актив групи із
числа дисциплінованих, організованих студентів;
- актив групи працює під керівництвом класного керівника, завідувача
відділенням, забезпечує в групі виконання їх розпоряджень;
- в обов'язки активу групи входить: підтримання на належному рівні
навчальної дисципліни, повідомлення студентів про зміни до розкладу,
складання графіків чергування студентів в групі, контроль за якістю щоденного
та генерального прибирання в закріплених аудиторіях, забезпечення збереження
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меблів, навчального обладнання, інвентарю, роздаткового матеріалу в
аудиторіях, де навчається група;
- чергові студенти в групі зобов’язані: своєчасно отримувати на кожне
заняття наочність, стежити за порядком і чистотою в аудиторії, провітрювати
приміщення до початку занять, забезпечити викладача крейдою, маркером,
чистою ганчіркою чи спеціальною губкою для стирання написаного з дошки;
- виконувати громадські доручення класного керівника, завідувача
відділенням, заступників директора Фахового коледжу;
- брати участь у благоустрої та ремонті навчальних кабінетів, прибиранні
прилеглої території.
VІ. Зарахування, відрахування, переведення та поновлення до складу
студентів
6.1. Студенти зараховуються до Фахового коледжу згідно з Правилами
прийому на підставі конкурсного відбору.
6.2. Зарахування, відрахування, переведення студентів з однієї форми
навчання на іншу, надання академічної відпустки, поновлення до складу
студентів відбувається відповідно наказу директора Фахового коледжу.
6.3. Переведення студентів, а також поновлення з числа осіб, які були
відраховані з Фахового коледжу, здійснюється на початок навчального року або
семестру. Переведення, поновлення студентів на перший курс забороняється.
6.4. Студент, який бажає перевестися до іншого закладу освіти, повинен
написати на ім’я директора Фахового коледжу заяву про переведення і,
одержавши його письмову згоду, звернутися з цією заявою до директора того
закладу фахової передвищої освіти, до якого він бажає перевестися.
6.5. Студент може бути відрахований із складу студентів Фахового коледжу:
- за власним бажанням;
- у зв’язку з переведенням до іншого навчального закладу;
- за станом здоров’я на підставі висновку ЛКК;
- за академічну неуспішність;
- за грубе порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього
розпорядку Фахового коледжу;
- у разі несплати за навчання до початку наступного навчального семестру
(для студентів, які навчаються на контрактній основі);
- в інших випадках, передбачених законодавством.
6.6. Відрахування неповнолітніх студентів здійснюється за погодженням із
службою у справах дітей місцевих органів виконавчої влади.
6.7.Поновлення до складу студентів здійснюється директором Фахового
коледжу незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини виключення,
форми навчання, з врахуванням здатності претендента успішно виконувати
графік навчального процесу на початок нового навчального року або семестру.
6.8. Заява про переведення або поновлення повинна бути розглянута
протягом двох тижнів, і заявникові повідомлені умови зарахування на навчання
або причина відмови.
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6.9. Порядок ліквідації академічної різниці встановлюється директором
Фахового коледжу. Ліквідація академічної різниці здійснюється, як правило, до
початку навчальних занять.
VІІ. Робочий час і його використання
7.1. Для працівників Фахового коледжу встановлюється п’ятиденний
робочий тиждень з двома вихідними днями.
7.2. Відповідно до чинного законодавства тривалість робочого часу
встановлюється:
7.2.1. Для адміністративно-управлінського, навчально-допоміжного та
господарсько-обслуговуючого персоналу - 40 годин на тиждень (8 годинний
робочий день):
початок роботи - 8 год. 00 хв.;
закінчення роботи - 17 год. 00 хв., напередодні вихідних і святкових днів о
16 год. 00 хв.
обідня перерва - з 12 год. 15 хв. до 13 год. 15 хв.
7.2.2. Для вахтерів, сторожів навчального корпусу та чергових по
гуртожитку встановлюється змінний режим роботи:
для вахтерів і сторожів навчального корпусу тривалість зміни 12 годин,
робоча зміна через добу;
для чергових по гуртожитку тривалість зміни 24 години, робоча зміна через
дві доби.
7.3. При роботі в зміни тривалість перерви між змінами не може бути менше
подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні.
7.4. За погодженням з профспілковим комітетом окремим структурним
підрозділам і окремим працівникам може встановлюватись інший час початку і
закінчення роботи.
7.5. Робочий час викладачів визначається сумарним обліком робочого часу,
розкладом аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом або
графіком контрольних заходів та іншими видами робіт, передбаченими
індивідуальним робочим планом викладача і планом роботи Фахового коледжу
та розпочинається за 15 хв. до їх початку.
7.6. Час виконання робіт, не передбачених розкладом навчальних занять або
графіком контрольних заходів, визначається з урахуванням особливостей
спеціальностей та форм навчання.
7.7. Працівникам Фахового коледжу, яким за умовами роботи не може бути
додержана встановлена для цієї категорії працівників щоденна або тижнева
тривалість робочого часу, допускається, за погодженням з профспілковим
комітетом, запровадження підсумкового обліку часу (не більше 40 годин на
тиждень). Працівники цієї категорії залучаються до роботи в
загальновстановлені та святкові дні з оплатою в одинарному розмірі. Вихідні дні
для них передбачаються графіком роботи.
7.8. Залучення окремих працівників до роботи у вихідні та святкові дні
допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за наказом
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директора та згодою профспілкового комітету і наданням іншого дня
відпочинку.
7.9. Педагогічні працівники залучаються до чергування у Фаховому коледжі
та гуртожитку, графік чергування і його тривалість затверджується заступником
директора з виховної роботи і узгоджується з профспілковим комітетом.
7.10. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, педагогічні
працівники залучаються до методичної та організаційної роботи.
7.11. У Фаховому коледжі встановлюються наступні щоденні години
прийому працівників та студентів керівництвом коледжу:
директор Фахового коледжу приймає: працівників - з 8 год. 15 хв. до 12 год.
15 хв.; студентів - з 13 год. 30 хв. до 16 год. 30 хв.
заступник директора з навчальної роботи приймає: працівників - з 16 год.
до 17 год.; студентів - з 13 год.30хв.до 16год.
заступник директора з виховної роботи приймає: працівників - з 10год.00хв.
до 11 год.30хв.; студентів - з 13 год. до 17 год.
заступник директора з АГР приймає: працівників - з 8 год. 15 хв. до 12 год.
15 хв.; студентів - з 13 год. 30 хв. до 16 год.
завідувач навчально-виробничої практики приймає: працівників - з 8 год. 15
хв. до 12 год. 15 хв.; студентів - з 13 год. 30 хв. до 16 год. 30 хв.
завідувачі відділеннями приймають: працівників - з 10год. до 15год.;
студентів - з 10 год. до 15год.
головний бухгалтер приймає: працівників - з 9 год. до 12 год.; студентів - з
13 год. 30хв. до 16 год. 30 хв.
7.20. Адміністрація зобов’язана здійснювати контроль за дотриманням
всіма працівниками Фахового коледжу встановленого режиму роботи.
VIII. Організація освітнього процесу
8.1. Навчальні заняття у Фаховому коледжі проводяться за розкладом,
затвердженим у встановленому порядку.
8.2. Затвердження графіка освітнього процесу здійснюється щороку
відповідним наказом ЧФКХТБ .
8.3. Розклад складається відповідно до навчальних планів, графіків
освітнього процесу і не пізніше, як за два тижні до початку занять,
розміщується на сайті Фахового коледжу, на стенді на видному місці, а витяги
з нього - у приміщеннях циклових комісій.
8.4. Навчальні заняття у Фаховому коледжі проводяться згідно з розкладом,
складеним на семестр відповідно до навчальних планів і затвердженим
заступником директора з навчальної роботи:
початок навчальних занять 8 год. 30 хв.;
перерва між парами - 10 хв.:
велика перерва після другої пари - 20 хв.
В окремих випадках режим роботи, наказом директора Фахового коледжу
може змінюватися (у зв’язку з погіршенням природних умов, епідемічної
ситуації тощо)
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8.5. Про початок кожного навчального заняття викладачі і студенти
сповіщаються першим дзвінком за 2 хвилини до початку занять, другий дзвінок
- про початок занять. По закінченні заняття дається один дзвінок.
8.6. Вхід студентів до аудиторії після початку занять не дозволяється.
8.7. У виняткових випадках директор, заступник директора чи завідувачі
відділеннями дозволяють вхід студента в аудиторію після другого дзвінка.
8.8. Сторонні особи можуть бути присутніми на заняттях тільки з дозволу
директора або заступника директора з навчальної роботи. Під час заняття нікому
не дозволяється робити зауваження викладачеві стосовно його роботи.
8.9. Після початку занять у всіх навчальних і прилеглих до них
приміщеннях повинні бути забезпечені тиша і порядок, що необхідно для якісної
навчальної роботи. Неприпустимо переривати навчальні заняття, входити і
виходити з аудиторії, відпускати студентів до закінчення заняття.
8.10. До початку кожного заняття, а також на перервах, лаборанти і
викладачі повинні підготувати необхідні навчальні посібники, апаратуру,
обладнання, роздатковий матеріал, зразки товарів, документів та іншу наочність.
8.11.У разі необхідності може запроваджуватись навчання у 2 зміни.
8.12. Працівників, які з’явилися на роботу в стані сп’яніння
(алкогольного, наркологічного, токсичного), адміністрація Фахового колежу
відсторонює від роботи, про що складає акт. Питання про їхню подальшу
роботу вирішується адміністрацією
Коледжу
в установленому
законодавством порядку.
8.13. У разі неявки викладача або іншого працівника Фахового коледжу на
роботу, навчальна частина, відділ кадрів, завідувач відділення, заступник
директора з навчальної роботи зобов’язані негайно вжити заходів для заміни
його іншим викладачем (працівником).
8.14. Педагогічним працівникам забороняється:
- змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;
- подовжувати або скорочувати тривалість занять і перерву між ними;
- передоручати виконання своїх обов’язків іншим працівникам.
8.15. Відповідальні
працівники
навчально-допоміжного
персоналу
відкривають аудиторії, лабораторії, кабінети, готують навчальні посібники й
апаратуру, підтримують техніку та обладнання в робочому стані.
8.16. Після занять відповідальні працівники навчально-допоміжного
персоналу зачиняють приміщення, попередньо переконавшись, що прилади та
світло вимкнуті, вода перекрита тощо.
8.17. Для проведення лабораторних занять, занять з іноземних мов, а
також у випадках, що передбачені робочими навчальними планами, академічні
групи поділяються на підгрупи.
8.18. У кожній групі наказом ЧФКХТБ, за поданням заступника директора
з виховної роботи, призначається староста з числа студентів, які мають
організаторські здібності.
8.19. Староста групи підпорядковується заступнику директора з виховної
роботи, завідувачу відділення, класному керівникові групи, доводить до групи
всі їх розпорядження.
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8.20. До завдань старости належать:
1) облік відвідувань студентами всіх видів навчальних занять;
2) здійснення контролю за додержанням студентами навчальної
дисципліни, а також збереження обладнання, інвентарю в приміщенні, де
знаходиться група;
3) доведення до студентів розпоряджень адміністрації Фахового коледжу,
завідувача відділення, класного керівника, а також інформації щодо освітнього
процесу, громадського життя студентів тощо;
4) повідомлення студентів про зміни у розкладі занять, призначення на
кожний день чергового по групі (підгрупі).
8.21. Розпорядження старости в межах зазначених вище функцій
обов’язкові для всіх студентів групи.
8.22. У кожній групі ведеться журнал обліку роботи академічної групи
встановленої форми, який зберігається в навчальному відділі.
ІХ. Заохочення за успіхи в роботі
9.1. За зразкове виконання обов’язків, тривалу і бездоганну працю,
новаторство і творчі досягнення в роботі застосовуються такі заохочення:
- оголошення подяки;
- нагородження грамотами;
- нагородження цінним подарунком;
- преміювання (заохочення);
- подання до нагородження державними нагородами України, відомчими
нагородами, подання до присудження державних премій України тощо.
9.2. Заохочення здійснюються адміністрацією за погодженням з
профспілковим комітетом і заносяться у трудову книжку працівника. Можливе
поєднання морального стимулювання з матеріальним.
9.3. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої службові
обов’язки, надаються переваги і пільги у сфері соціально-культурного та
житлово-побутового обслуговування.
Х. Стягнення за порушення трудової дисципліни
10.1. При порушенні трудової дисципліни, невиконанні або несумлінному
ставленні до своїх функціональних обов’язків на працівника може бути
накладене дисциплінарне стягнення або застосовуються заходи громадського
впливу.
10.2. За порушення трудової дисципліни адміністрація Фахового коледжу
може застосувати такі дисциплінарні стягнення:
– догана;
– звільнення з роботи.
10.3. Звільнення з роботи, як дисциплінарне стягнення може бути
накладене:
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- за систематичне невиконання без поважних причин працівником своїх
обов’язків, передбачених трудовою угодою (контрактом) та нормами чинного
законодавства.
- за прогул. (Прогулом вважається невихід на роботу без поважних причин
протягом всього робочого дня або відсутність на роботі понад 3-х годин.)
Прогулом вважається також, коли працівники з’явилися на роботу у нетверезому
стані.
10.4. Дисциплінарне стягнення накладається директором Фахового
коледжу, оголошується наказом і доводиться до відома працівника.
Адміністрація Фахового коледжу має право змінити дисциплінарне стягнення на
заходи громадського впливу.
10.5. До накладання дисциплінарного стягнення адміністрація Фахового
коледжу повинна вимагати від порушника трудової дисципліни письмового
пояснення. У випадку відмови, адміністрація діє згідно з чинним
законодавством.
10.6.
Дисциплінарне
стягнення
застосовується
адміністрацією
безпосередньо після виявлення порушення, але не пізніше одного місяця з його
виявлення, не враховуючи часу хвороби або перебування працівника у відпустці.
10.7 Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше 6 місяців з
часу порушення.
10.8. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише
одне дисциплінарне стягнення.
10.9. Адміністрація може достроково зняти дисциплінарне стягнення, якщо
працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни, сумлінно
виконує свої службові обов’язки. Протягом терміну дії дисциплінарного
стягнення заохочувальні заходи до працівника не застосовуються.
10.10. Працівники Фахового коледжу несуть матеріальну відповідальність
за шкоду, заподіяну майну коледжу, внаслідок порушення покладених на них
трудових обов'язків в межах і розмірах, визначених чинним законодавством.
10.11. Працівники, які своєчасно не провели обов’язкові щеплення та не
пройшли флюорографічне обстеження, до роботи не допускаються (Закон
України «Про забезпечення санітарного та епідемічного здоров’я населення»
стаття 27).
10.12. Студенти, винні в порушенні цих Правил, несуть відповідальність
відповідно до діючих у державі нормативно-правових актів.
10.13. Збитки, заподіяні студентами, відшкодовується відповідно до
чинного законодавства.
ХІ. Дотримання порядку у приміщеннях та на території
Фахового коледжу
11.1. Відповідальність за упорядкованість території, навчальних приміщень
(наявність справних меблів, навчального устаткування, підтримання нормальної
температури, освітлення тощо) покладається на господарський підрозділ.
11.2. За утримання у належному робочому стані обладнання в лабораторіях,
54

аудиторіях, кабінетах та інших приміщеннях Фахового коледжу відповідає
матеріально-відповідальна особа - працівник навчально-допоміжного персоналу
(циклових комісій, відділу тощо).
11.3. В аудиторіях, лабораторіях та інших приміщеннях Фахового коледжу
забороняється:
- перебувати у головних уборах, шортах та одязі пляжного типу;
- перехилятися через вікно, штовхатися, бігати коридорами та сходами;
- голосно розмовляти в коридорах під час занять;
- вживати ненормативну лексику;
- смітити, завдавати шкоди майну Фахового коледжу;
- грати в азартні ігри, вживати та проносити на територію Фахового коледжу
алкогольні напої, наркотичні та токсичні речовини або знаходитися у стані під
їх впливом;
- палити, крім зазначених місць, на території Фахового коледжу;
- ходити, їздити та паркувати автомобілі на газонах Фахового коледжу;
- вносити і виносити предмети, техніку та різне устаткування, що належить
Фаховому коледжу, без дозволу адміністрації ЧФКХТБ .
11.4. На території, біля навчального корпусу, на внутрішньому дворі
Фахового коледжу, в автомобілях різко газувати, подавати гучні звукові сигнали
автомобілів та вмикати голосно музику.
11.5. Передавати перепустку до Фахового коледжу стороннім особам (у
тому числі проводити їх до Фахового коледжу за власною перепусткою).
11.6. В приміщення ЧФКХТБ не допускаються особи:
- з ознаками алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння;
- за відсутності документа, що дає право на вхід до будівлі Фахового
коледжу (на час карантинних обмежень – документа, що засвідчує отримання
повного курсу вакцинації від COVID-19);
- з апаратурою, фотоапаратами та відеокамерами, без матеріальної
перепустки (накладної) встановленого зразка.
11.7. Адміністрація ЧФКХТБ зобов’язана забезпечити охорону коледжу,
збереження устаткування, інвентарю та іншого майна, а також підтримання
належного порядку в навчальних і побутових приміщеннях.
11.8. Відповідальність за збереження будівель, майна, їх протипожежну
безпеку і санітарний стан за наказом директора покладається на осіб відповідно
до посадових інструкцій та переліку посад.
11.9. Запасні ключі від службових приміщень, навчальних аудиторій,
лабораторій, кабінетів знаходяться на посту охорони та у господарчій частині,
видаються за списком та відмічаються у спеціальному журналі.
11.20. З метою забезпечення особистої безпеки працівників, студентів
Фахового коледжу та інших осіб, збереження матеріальних цінностей,
дотримання порядку у гуртожитку Фахового коледжу діє пропускний режим.
11.21. Контроль за дотриманням пропускного режиму здійснюється
вахтерами Фахового коледжу.
11.22. Пропуск осіб здійснюється за посвідченнями (разовими
перепустками), студентськими квитками, а при відвідуванні інших осіб - за
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попередньою домовленістю з адміністрацією, керівниками підрозділів.
11.23. Не дозволяється проносити до будівлі ЧФКХТБ, а також залишати на
посту охорони: валізи, господарські сумки та об’ємні речі, алкогольні напої,
наркотичні, психотропні та токсичні речовини, зброю (у тому числі
травматичну).
11.24. Адміністрація Фахового коледжу не несе відповідальності за
збереження особистих речей працівників та здобувачів фахової передвищої
освіти.
ХІІ. Вирішення трудових суперечок
12.1. Трудові суперечки працівників Фахового коледжу вирішує комісія з
трудових спорів, яка обирається загальними зборами трудового колективу.
12.2. Порядок обрання, чисельність, склад і повноваження комісії з
трудових спорів визначається загальними зборами трудового колективу.
12.3. В разі, якщо працівник Фахового коледжу або адміністрація не згодні
з рішенням комісії з трудових спорів, вони мають право звернутись до районного
(міського) суду.
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Додаток №2
ПОГОДЖЕНО
Голова Первинної профспілкової
організації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор коледжу
_________ Людмила КРИКУНЕНКО

________ Тамара ПОСИПАЙКО
«_23__» ____10____ 2021року

«_23__» ___10_____ 2021року

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання працівників
Черкаського фахового коледжу харчових технологій та бізнесу
І. Загальні положення
1.1. Положення про преміювання розроблено відповідно до діючого
законодавства з метою матеріального заохочення працівників Черкаського
фахового коледжу харчових технологій та бізнесу за відповідальність,
ініціативу, творчість, багаторічну плідну працю та самоосвіту, високі досягнення
в роботі, впровадження передових форм та методів навчання та виховання.
1.2. Дане Положення визначає порядок преміювання викладацького,
навчально-допоміжного, робітничого й адміністративного персоналу за
підсумками роботи і передбачає залежність матеріального стимулювання й
оплати праці працівників Черкаського фахового коледжу харчових технологій та
бізнесу від кінцевих результатів, якості й ефективності праці кожного
працівника.
1.3. Положення про преміювання працівників Черкаського фахового
коледжу харчових технологій та бізнесу (далі – Фахового коледжу)
запроваджується з метою:
- підвищення мотивації педагогічних працівників, керівників і фахівців,
інших працівників Фахового коледжу щодо виявлення та реалізації резервів і
можливостей підвищення результатів індивідуальної та колективної праці, з
урахуванням їх ролі у діяльності Фахового коледжу, кваліфікаційнопрофесійного досвіду, складності виконуваних ними робіт та функцій, рівня
відповідальності та творчої активності;
- створення умов для підвищення заробітної плати працюючих за рахунок
особистих трудових зусиль та оцінки особистого внеску у кінцеві результати
роботи Коледжу;
- активного залучення працівників структурних підрозділів Фахового
коледжу до участі в оцінці результатів праці кожного;
- стимулювання високопрофесійного виконання працівниками службових
обов’язків, а також зміцнення трудової дисципліни;
- матеріальної зацікавленосі кожного в підвищенні ефективності освітнього
процесу, вдосконаленні організації та підвищення якості проведення кожного
заняття, позаурочного заходу (гуртки, секції, додаткові заняття, виховні заходи),
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досягнення кращих результатів щодо підготовки та виховання фахових
молодших бакалаврів, виконання службових та професійних обов’язків,
дотримання вимог гігієни, охорони праці, безпеки життєдіяльності та
протиепідемічних заходів.
1.4. Встановлення розміру премії та її виплата здійснюються в залежності
від специфіки роботи і особистого трудового внеску кожного працівника.
1.5. Джерелами преміювання є:
економія фонду оплати праці за загальним та спеціальним фондах
регіонального бюджету, яка може створюватися за рахунок наявних вакансій,
тимчасової непрацездатності, відпусток без збереження заробітної плати,
середнього показника рейтингу у Фаховому коледжі тощо, в межах
затвердженого кошторису доходів та витрат на календарний рік для всіх
працівників Фахового коледжу;
кошти спеціального фонду, в межах фактичних надходжень та
затвердженого фонду оплати праці.
1.6. Різновиди премій можуть бути премії за результатами роботи; за
розробку, впровадження та опанування новітніми технологіями в роботі; за
виконання особливо важливої роботи; у зв`язку з нагородженням державними
нагородами, присвоєнням почесного звання; до професійних свят; до ювілейних
дат; за багаторічну сумлінну працю.
1.7. Розмір премії кожного працівника визначається на принципах
об’єктивності, прозорості, гласності та колегіальності, виходячи з ефективності
і якості роботи в межах фонду заробітної плати, за погодженням з
профспілковим комітетом. Преміювання працівників за виконання встановлених
показників здійснюється у відсотках їх місячних посадових окладів і
максимальним розміром не обмежується.
1.8. Норми цього Положення реалізуються Фаховим коледжем тільки в
межах наявних коштів та кошторису, не допускається при цьому утворення
кредиторської заборгованості з оплати праці.
1.9. Зміни та доповнення до Положення вносяться у встановленому
порядку в разі відповідних змін у законодавстві, що впливають на його
реалізацію у діяльності Фахового коледжу.
ІІ. Критерії преміювання
№
п/п
1

Посада
Директор
за своєчасне і якісне вирішення питань, які
забезпечують нормальний ритм роботи;
за високі результати в навчальній і виховній
роботі;
за своєчасне і якісне виконання договірних
зобов`язань по прийому і випуску студентів;

За який час
преміюється
Щомісячно,
щоквартально
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за створення творчої обстановки і оптимального
мікроклімату в колективі;
за високі досягнення з окремих напрямків роботи
(ремонт, реконструкція, оснащення обладнанням
навчальних кабінетів і гуртожитку тощо);
за своєчасне складання та подання звітної
документації;
за проходження акредитації або ліцензування
спеціальностей.
Заступник директора з навчальної роботи
- за вимогливість і принциповість в роботі, ініціативність
та новаторство у праці;
- за забезпечення виконання всіма навчальними групами
навчальних планів і програм;
- за вдосконалення форм і методів навчання,
запровадження і започаткування нових технологій
навчання;
- за вдосконалення навчально-матеріальної бази та
методичного
забезпечення
навчальної
роботи,
технологічної та переддипломної практики;
- за використання і пропаганда передового досвіду
ведення освітнього процесу;
- за високі досягнення з окремих напрямків роботи
(розробки навчальних планів, програм, методичних
вказівок, підготовка матеріалів до проходження
акредитація або ліцензування спеціальностей);
- за високий рівень організації практичного навчання
студентів, систематичний контроль за його ходом;
- за високий рівень організації виховної роботи зі
студентами, дисципліни і порядку, виконання правил
внутрішнього трудового розпорядку;
- за своєчасне складання та подання необхідної звітної
документації;
- за належну організацію та проведення виховних,
спортивно-масових заходів;
- за роботу щодо пропаганди здорового способу життя
серед студентської молоді.
Заступник директора з виховної роботи
- за вимогливість і принциповість в роботі, ініціативність
та новаторство у праці;
- за вдосконалення форм і методів навчання,
запровадження і започаткування нових технологій
навчання;
- за використання і пропаганда передового досвіду
ведення освітнього процесу;
- за високий рівень організації практичного навчання
студентів, систематичний контроль за його ходом;
- за високий рівень організації виховної роботи зі
студентами, дисципліни і порядку, виконання правил

-

2

3

Щомісячно,
щоквартально

Щомісячно,
щоквартально
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4

5

6

внутрішнього трудового розпорядку;
- за належний рівень житлово-побутових умов,
організацію дозвілля, вільногочасу і харчування студентів;
- за ефективну роботу по профілактиці право-порушень;
- за своєчасне складання та подання необхідної звітної
документації;
- за належну організацію та проведення виховних,
спортивно-масових заходів;
- за роботу щодо пропаганди здорового способу життя
серед студентської молоді.
Заступник директора з адміністративно-господарської
діяльності
- за вимогливість і принциповість в роботі, ініціативність
та новаторство у праці;
- за своєчасний профілактичний огляд і поточний ремонт
технічних засобів навчання;
- за своєчасне і якісне проведення поточного і
капітального ремонтів навчального корпусу і гуртожитку;
- за своєчасне матеріально-технічне постачання Фахового
коледжу і гуртожитку;
- за забезпечення виконання правил охорони праці,
безпеки життєдіяльності, дотриманням протипожежного
стану будівель та споруд;
- за своєчасне складання та подання необхідної звітної
документації.
Керівник фізичного виховання
- за вимогливість і принциповість в роботі, ініціативність
та новаторство у праці;
- за вдосконалення форм і методів навчання,
запровадження і започаткування нових технологій
навчання;
- за високий рівень організації виховної роботи зі
студентами, дисципліни і порядку, виконання правил
внутрішнього розпорядку;
- за належний рівень житлово-побутових умов,
організацію дозвілля, вільногочасу і харчування студентів;
- за ефективну роботу по профілактиці правопорушень;
- за забезпечення виконання правил охорони праці,
безпеки життєдіяльності;
- за належну організацію та проведення виховних,
спортивно-масових заходів;
- за роботу щодо пропаганди здорового способу життя
серед студентської молоді.
Завідувачі відділеннями
- за сумлінне виконання своїх службових обов’язків,
вміння працювати з людьми;
- за вимогливість і принциповість в роботі;

Щомісячно,
щоквартально

Щомісячно,
щоквартально

Щомісячно,
щоквартально
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- за своєчасну і якісну розробка навчально-методичної
документації по відділенню;
- за забезпечення повного виконання навчальних планів і
програм;
- за високу організацію освітнього процесу;

- за

7

високий
рівень
організації
і
проведення
індивідуальної виховної роботи з викладачами і
студентами;
- за здійснення систематичного цілеспрямованого
контролю за роботою викладачів та студентів;
- за вдосконалення навчально-матеріальної бази та
методичного
забезпечення
навчальної
роботи,
технологічної та переддипломної практики;
- за забезпечення випускників робочими місцями;
- за окремі додаткові роботи.
Завідувач навчально-виробничої практики
Щомісячно,
- за сумлінне виконання своїх службових обов’язків, щоквартально
вміння працювати з людьми;
- за вимогливість і принциповість в роботі;
- за своєчасну і якісну розробка навчально-методичної
документації по відділенню;
- за забезпечення повного виконання навчальних планів і
програм з питань практичного навчання;
- за високу організацію освітнього процесу;

- за

8

високий
рівень
організації
і
проведення
індивідуальної виховної роботи з викладачами і
студентами;
- за здійснення систематичного цілеспрямованого
контролю за роботою викладачів та студентів;
- за вдосконалення навчально-матеріальної бази та
методичного
забезпечення
навчальної
роботи,
технологічної та переддипломної практики;
- за якісну роботу зі стейхолдкерами;
- за забезпечення випускників робочими місцями;
- за окремі додаткові роботи.
Інженер з охорони праці та безпеки життєдіяльності
Щомісячно,
- за високий рівень проведення інструктажів з охорони щоквартально
праці та безпеки життєдіяльності;
- за якісне ведення документації з питань охорони праці
та безпеки життєдіяльності;
- за забезпечення якісного виконання вимог щодо охорони
праці, безпеки життєдіяльності, протипожежного нагляду
та протиепідемічних заходів у навчальному корпусі та
гуртожитку;
- за створення навчально-методичної бази з охорони праці
та безпеки життєдіяльності;
- за своєчасне складання та подання необхідної звітної
документації;
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- за відсутність виробничого та побутового травматизму;
- за відсутність зауважень в актах перевірки з охорони
праці, безпеки життєдіяльності, протипожежного нагляду.
9

10

Головний бухгалтер
- за високий рівень організації бухгалтерського обліку;
- за сумлінне та якісне виконання своїх службових
обов’язків;
- за належний рівень володіння комп’ютерною технікою;
- за безумовне дотримання кошторисно-фінансової і
штатної дисципліни;
- за збереження матеріальних цінностей, систематичний
контроль матеріально-відповідальних осіб;
- за своєчасне здійснення розрахунків бюджетних запитів
та їх подання;
- за своєчасне здійснення розрахунків до кошторису та
його подання;
- за своєчасне здійснення розрахунків тарифікаційних
списків педагогічних працівників, підготовку штатних
розписів та своєчасне подання до головного розпорядника;
- за проведення інвентаризації основних засобів та
МНМА;
- за своєчасне перерахування грошових коштів в
централізовані фонди;
- за своєчасну і якісну подачу щомісячної, щоквартальної
та річної статистичної, фінансової, податкової звітності;
- до професійного свята.
Бухгалтер та провідний економіст
- за сумлінне та якісне виконання своїх службових
обов’язків;
- за належний рівень володіння комп’ютерною технікою;
- за безумовне дотримання кошторисно-фінансової і
штатної дисципліни;
- за збереження матеріальних цінностей, систематичний
контроль матеріально-відповідальних осіб;
- за своєчасне перерахування грошових коштів в
централізовані фонди;
- за проведення інвентаризації основних засобів та
МНМА;
- за своєчасне здійснення розрахунків бюджетних запитів
та їх подання;
- за своєчасне здійснення розрахунків до кошторису та
його подання;
- за своєчасне здійснення розрахунків тарифікаційних
списків педагогічних працівників, підготовку штатних
розписів та своєчасне подання до головного розпорядника;
- за своєчасну і якісну подачу щомісячної, квартальної та
річної статистичної, фінансової, податкової звітності;

Щомісячно,
щоквартально

Щомісячно,
щоквартально
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- до професійного свята.
11

12

13

14

Провідний бібліотекар
- за зразкове виконання своїх обов’язків з бібіліотечнобібліографічного обслуговування користувачів;
- за сприяння навчальному і виховному процесам;
- за участь працівників бібліотеки у навчально-виховній
роботі Фахового коледжу;
- за регулярну підготовку і проведення виховних заходів із
студентами;
- за впровадження нових інформаційних технологій;
- за новаторство та творчі досягнення у праці.
Бібліотекар
- за зразкове виконання своїх обов’язків з бібіліотечнобібліографічного обслуговування користувачів;
- за сприяння навчальному і виховному процесам;
- за участь працівників бібліотеки у навчально-виховній
роботі Фахового коледжу;
- за регулярну підготовку і проведення виховних заходів із
студентами;
- за впровадження нових інформаційних технологій;
- за новаторство та творчі досягнення у праці.
Методист
- за розробку методичних матеріалів;
- за підготовку матеріалів до проходження акредитації і
ліцензування спеціальностей;
- за окремі види роботи.
Викладачі
- керування клубом за інтересами, гуртком, студентською
науковою командою;
- керування роботою студентів, які стали переможцями
всеукраїнських та міжнародних студентських олімпіад,
конкурсів, турнірів;
- організація та проведення олімпіад (конкурсів)
студентської творчості;
- організація круглих столів, науково-практичних
семінарів тощо;
- організація спортивних змагань, підготовка студентів до
участі у спортивних змаганнях різного рівня;
- висока якість і результативність
запровадження
інноваційних технологій та методик навчання;
- сумлінне виконання обов'язків класників керівників
академічних груп відповідно до результатів конкурсу на
кращого класного керівника;
- підготовка та успішне проведення ліцензійної та
акредитаційної експертизи спеціальностей;
- успішне практичне втілення інноваційних освітніх,
виховних, методичних технологій;

Щомісячно,
щоквартально

Щомісячно,
щоквартально

Щомісячно,
щоквартально

Щомісячно,
щоквартально
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- за якісну підготовку і проведення відкритих, показових

15

16

17

занять, написання методичних розробок, створення
навчальних комп’ютерних програм;
- вперше розроблення навчально-методичних комплексів
та матеріалів для новостворених навчальних дисциплін (у
тому числі для навчальних дисциплін дистанційних
курсів);
- проведення інших заходів, які поліпшують процес
освітньої, методичної, практичної, культурно-виховної
підготовки студентів;
- рейтингова оцінка діяльності циклових комісій,
відділень, викладачів;
- систематичне виконання в межах Коледжу громадських
обов'язків на добровільних та виборчих засадах;
- активна участь у профорієнтаційній роботі з
абітурієнтами, робота у приймальній комісії.
- за внесок викладача в роботу зі студентами і керівниками
підприємств, установ та органі-зацій для укладання
договорів на підготовку фахових молодших бакалаврів і
працевлаштування випускників;
- за поповнення матеріально-технічного ос-нащення
кабінету.
Майстер виробничого навчання
- за якісне і повне виконання програми практичного
навчання;
- за створення комплексу методичного забезпечення
практичного навчання;
- за роботу щодо укріплення дисципліни і порядку в
групі, належну виховнуроботу;
- за високі показники володіння фаховою мовою
студентів за наслідками кваліфікаційних іспитів;
- за постійну роботу щодо підвищення професійної
майстерності і методичного рівня;
- за окремі види робіт.
Вихователь
- за високий рівень організації і проведення виховної
роботи із студентами;
- за відсутність правопорушень Правил внутрішнього
розпорядку студентами;
- за роботу з профілактики правопорушень;
- за забезпечення належного порядку і санітарних умов в
кімнатах гуртожитку;
- за контроль та збереження матеріальних цінностей;
- за окремі види роботи.
Завідувач навчальним корпусом
- за забезпечення належного санітарного стану, електро- і
пожежної безпеки у Фаховому коледжі;

Щомісячно,
щоквартально

Щомісячно,
щоквартально

Щомісячно,
щоквартально
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- за організацію збереження майна Фахового коледжу;
- за своєчасний та якісний ремонт приміщень;
- за покращення матеріальної бази Фахового коледжу,

18

19

20

21

22

23

вирішення питань постачання навчального корпусу всім
необхідним;
- за належний естетичний та санітарний стан приміщень та
прилеглої території.
Завідувач гуртожитком
- за забезпечення належного санітарного стану, електро- і
пожежної безпеки у гуртожитку;
- за організацію збереження майна гуртожитку;
- за своєчасний та якісний ремонт приміщень гуртожитку;
- за покращення матеріальної бази гуртожитку, вирішення
питаньпостачання гуртожитку всім необхідним;
- за належний естетичний та санітарний стан приміщень та
прилеглої території;
- за своєчасне і повне надходження коштів за проживання
в гуртожитку;
- за дотримання вимог паспортного режиму.
Старший інспектор кадрів
- за якісне ведення кадрової документації;
- за організацію на належному рівні контролю за планами
та наказами по Фаховому коледжу;
- за своєчасну і якісну подачу статистичної звітності;
- за якісне ведення військового обліку.
Архіваріус
- за якісний облік, ведення та збереження документів, які
здані в архів;
- за покращення стану техніки безпеки та протипожежної
безпеки в архіві.
Офісний службовець друкування
- за високий рівень володіння комп’ютерною та офісною
технікою;
- за своєчасне та якісне виконання друкарських робіт,
введення всієї необхідної документації;
- за економне витрачання канцтоварів.
Секретар навчальної частини
- за високий рівень володіння комп’ютерною та офісною
технікою;
- за своєчасне та якісне виконання друкарських робіт,
введення всієї необхідної документації;
- за економне витрачання канцтоварів.

Лаборант
- за високий рівень володіння комп’ютерною технікою;
- за якісну підготовку навчальних приміщень до

Щомісячно,
щоквартально

Щомісячно,
щоквартально

Щомісячно,
щоквартально

Щомісячно,
щоквартально

Щомісячно,
щоквартально

Щомісячно,
щоквартально
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24

25

26

проведення лабораторних, практичних робіт;
- за забезпечення беззбиткового зберігання товарноматеріальних цінностей в належному стані, стан
закріпленого лабораторного устаткування;
- за постійне та якісне ведення обліку товарноматеріальних цінностей, навчальної літератури;
- за своєчасне і якісне виконання друкарських робіт під
керівництвом завідуючих кабінетами та викладачів;
- участь у модернізації, розробці і створенні навчальнолабораторного і демонстраційного устаткування;
- за допомогу навчальній частині у виконанні друкарської
роботи;
- за дотримання належного санітарного стану і
естетичного
вигляду
закріплених
аудиторій
та
лаборантських;
- за економне витрачання канцтоварів, електроенергії;
- за дотримання трудової дисципліни.
Інженер-електронік
- за забезпечення безперебійної та безаварійної роботи
обладнання, інвентарю, радіо- і телемереж Фахового
коледжу і гуртожитку;
- за забезпечення технічними умовами навчальновиховний процес;
- за створення ауді- та відео- навчально-методичних
матеріалів;
- за дотримання трудової дисципліни.
Керівник гуртка
- за організацію на належному рівні роботи художньої
самодіяльності;
- за регулярне проведення концертів, виступів художньої
самодіяльності;
- за належний контроль за роботою гуртка художньої
самодіяльності;
- за високий рівень залучення студентів до роботи в
гуртках художньої самодіяльності;
- за впровадження в роботі новітніх технологій;
- за аранжування, створення фонограм для сучасних
музичних творів;
- за підвищення художньої майстерності виконання
музичних творів студентами;
- за відповідальне ставлення до виконання посадових
обов’язків, дотримання трудової дисципліни.

Щомісячно,
щоквартально

Щомісячно,
щоквартально

Прибиральник території
Щомісячно,
- за дотримання санітарно-гігієнічних норм та вимог до щоквартально
санітарного стану території Фахового коледжу;
- за дотримання правил безпеки життєдіяль-ності та
протипожежної охорони;
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- за ініціативу по озелененню території;
- за окремі види роботи.
27

31

32

33

Прибиральник службових приміщень
- за дотримання
санітарно-гігієнічних норм та вимог
до санітарного стану приміщень Фахового коледжу та
гуртожитку;
- за дотримання правил безпеки життєдіяль-ності та
протипожежної охорони;
- за дотримання трудової дисципліни;
- за підготовка навчального корпусу і гуртожитку до
навчального року, зимового періоду;
- за збереження майна та робочого інвентаря;
- за відповідальне ставлення до посадових обов’язків,
дотримання трудової дисципліни;
- за ініціативу щодо покращення санітарного стану
Фахового коледжу та гуртожитку;
- за виконання додаткових господарських робіт.
Водій
- за бездоганне виконання службових обов’язків;
- за підтримання в належному технічному стані
транспортних засобів;
- за відсутність порушень та зауважень з боку
контролюючих органів;
- за безаварійну роботу.
Швейцар (вахтер)
- за забезпечення належного порядку в навчальному
корпусі та гуртожитку;
- за дотримання правил охорони праці, безпеки
життєдіяльності та протипожежної охорони;
- за відповідальне ставлення до посадових обов’язків,
дотримання трудової дисципліни;
- за роботу по збереженню матеріальних цінностей,
енергоносіїв;
- за окремі види роботи.
Інші працівники
- за якісне та швидке забезпечення технічних умов
навчально-виховних процесів;
- за забезпечення безперебійної та безаварійної роботи
закріплених мереж, обладнання;
- за укріплення матеріально-технічної бази, своєчасний
ремонт інвентарю, обладнання;
- за збільшення строків експлуатації матеріальних
цінностей;
- за своєчасний і якісний ремонт приміщень;
- за підготовку навчального корпусу і гуртожитку до
навчального року, зимового періоду;
- за чітке і своєчасне виконання посадових обов'язків,

Щомісячно,
щоквартально

Щомісячно,
щоквартально

Щомісячно,
щоквартально

Щомісячно,
щоквартально
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ініціативність при їх виконанні;
- за роботу по збереженню матеріальних цінностей,
енергоносіїв;
- за зразкове виконання своїх обов’язків;
- за тривалу і бездоганну роботу;
- за дотримання правил охорони праці, безпеки
життєдіяльності та протипожежної охорони;
- за підвищення своєї кваліфікації, здатність виконувати
дві і більше суміжних спеціаль-ностей (обов'язків);
- за високоякісне виконання окремих службових завдань
адміністрації
Фахового коледжу;
- за дотримання трудової дисципліни.

2.2. Головними критеріями оцінки праці працівників підрозділів (відділень)
та штатних працівників, залучених до виконання робіт (надання послуг) при
преміюванні є:
- викладання додаткових освітніх дисциплін, курсів на високому
навчальному рівні за умови надходження коштів на розрахунковий рахунок
Фахового коледжу;
- якісне і своєчасне виконання робіт, надання послуг, за умови надходження
коштів на розрахунковий рахунок Фахового коледжу.
2.3. Головними критеріями оцінки праці інших працівників Фахового
коледжу, які не зазначені в попередніх категоріях при преміюванні є:
- своєчасне і якісне виконання планової або оперативної роботи, доручень,
наказів, розпоряджень;
- якісне і сумлінне виконання робіт, пов’язаних з організацією процедур
закупівель;
- своєчасне та якісне подання фінансової, податкової та статистичної
звітності;
- значні досягнення в роботі, високі показники діяльності;
- виконання графіків планово-попереджувальних ремонтів;
- розроблення і запровадження заходів,
спрямованих
на
економію
енергоресурсів, водопостачання, матеріалів, палива, раціональне та ефективне
використання миючих засобів та господарських матеріалів (господарський
персонал);
- інші критерії та показники діяльності, що не суперечать законодавству та
цьому Положенню.
2.4. За наявності економії фонду оплати праці та відсутності заборгованості
заробітної плати, енергоносіїв та в межах затвердженого фонду оплати праці,
направляти кошти на преміювання працівників за рахунок загального та
спеціального фондів.
2.5. Окремим працівникам можуть надаватися одноразові премії за рахунок
спеціального фонду Фахового коледжу за підготовку та проведення масових
заходів
навчально-виховного,
культурно-спортивного характеру,
що
проводяться Фаховим коледжем, органами державної влади та громадськими
організаціями, а також за участь у цих заходах.
2.6. Додатково виплачувати премію працівникам Фахового коледжу на
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підставі рішень Міністерства освіти і науки України або Управління освіти і
науки Черкаської обласної державної адміністрації (одноразові листиклопотання).
ІІІ. Порядок преміювання
3.1. Преміювання працівників Фахового коледжу проводиться за
підсумками роботи за місяць (квартал, рік) та за встановленими Фаховим
коледжем критеріями якості роботи.
3.2. Розмір премій може встановлюватись як у відсотках до посадового
окладу, так і в грошовому виразі, що визначається від фактично існуючої
економії фонду заробітної плати за попередній період, за поданням керівника
відповідного підрозділу, погодженого з директором. Премії, що виплачуються
одному працівнику максимальними розмірами не обмежується, якщо інше не
передбачено в чинному законодавстві.
3.3. Розподіл премії між працівниками може здійснюватися з урахуванням
їхніх тарифних ставок, посадових окладів, чисельності працівників підрозділів,
індивідуального коефіцієнта рейтингової оцінки педагогічного працівника,
індивідуальних результатів праці чи трудового внеску в кінцеві результати
роботи Фахового коледжу.
3.4. Преміювання директора Фахового коледжу здійснюється за основні
результати його безпосередньої діяльності згідно умов контракту за
клопотанням адміністрації Фахового коледжу та за погодженням з Управлінням
освіти і науки Черкаської державної адміністрації, в межах наявних коштів на
оплату праці.
3.5. Преміювання заступників директора здійснюється за досягнення
високих показників у освітній, виховній, методичній та господарськоекономічній діяльності, а також за виконання певних завдань та інших
важливих
доручень. Преміювання здійснюється за наказом директора
Фахового коледжу.
3.6. Директор Фахового коледжу має право видавати накази про
преміювання підлеглих йому працівників на основі особистого трудового внеску
кожного працівника, в межах фонду заробітної плати, затвердженого в
кошторисі доходів та витрат на календарний рік.
3.7. До преміювання рекомендуються працівники, які показали високі і
конкретні досягнення в праці.
3.8. Премії виплачуються працівникам, які пропрацювали у Фаховому
коледжі весь календарний рік. У виняткових випадках, за клопотанням
керівників структурних підрозділів й профкому, може бути виплачена премія
працівникам, які відпрацювали неповний календарний рік.
3.9. Директору Фахового коледжу надається право позбавляти за виробничі
недоліки працівників премії повністю чи частково протягом навчального року.
3.10.Преміювання може здійснюватися до визначних і пам’ятних дат
держави, ЧФКХТБ та професійних свят.
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3.11.Преміювання працівників здійснюється за бездоганну роботу у
Фаховому коледжі до видатних і ювілейних дат.
3.12. Премія працівникам Фахового коледжу не виплачується за:
- невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків;
- недотримання виконавчої дисципліни (порушення термінів виконання
доручень та завдань, отриманих на виконання, в тому числі на нарадах та
оперативних нарадах, неякісного їх виконання);
- наявності зауважень з боку адміністрації Фахового коледжу,
недотримання трудової дисципліни (прогул, поява на роботі в нетверезому стані,
порушення встановленого режиму роботи, запізнення на роботу, передчасне
залишення роботи);
- у випадку притягнення до дисциплінарної, адміністративної або
кримінальної відповідальності.
3.13. Працівник, що одержав дисциплінарне стягнення (догану), цілком
позбавляється преміювання протягом року або на окремо визначений термін.
Якщо протягом року (визначеного терміну) з дня одержання працівником
догани до нього не буде застосовано нове дисциплінарне стягнення, він
вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не
допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як
сумлінний працівник, стягнення може бути зняте достроково наказом
директора Фахового коледжу, що дає працівнику право на матеріальне
стимулювання.
3.14. У період, у якому працівника було притягнено до дисциплінарного
стягнення, заходи заохочення до нього не застосовуються.
3.15. Спори з питань преміювання розглядаються в порядку,
передбаченому чинним законодавством.
3.16. Відносини, що не врегульовані у цьому Положенні, регулюються
чинним законодавством України.
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Додаток №3
ПОГОДЖЕНО
Голова Первинної профспілкової
організації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор коледжу
_________ Людмила КРИКУНЕНКО

________ Тамара ПОСИПАЙКО
«_23__» ___10_____ 2021року

«_23__» ___10_____ 2021року

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання щорічної грошової винагороди
педагогічним працівникам
Черкаського фахового коледжу харчових технологій та бізнесу
за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов`язків
І. Право на виплату винагороди
1.1. Щорічна грошова винагорода виплачується педагогічним працівникам
Фахового коледжу на підставі «Порядку надання щорічної грошової винагороди
педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми
власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов`язків»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000р. №898, в
межах загальних коштів, передбачених кошторисом.
1.2. Педагогічним працівникам, які працюють у Фаховому коледжі за
сумісництвом, щорічна грошова винагорода не виплачується.
1.3. Винагорода виплачується педагогічним працівникам, які відпрацювали
в Фаховому коледжі повний календарний рік, а також працівникам, які були
прийняті на роботу в поточному році, пропорційно фактично відпрацьованому
часу.
1.4. Винагорода також виплачується працівникам, які відпрацювали у
Фаховому коледжі менше календарного року і були звільнені на підставі п.1
ст.40 КЗпП України або у зв`язку з хворобою, виходом на пенсію, призовом на
службу в ЗС України, вступом на навчання, переводом на іншу роботу.
1.5. При звільненні педагогічного працівника за власним бажанням до
закінчення календарного року, за який нараховується винагорода, щорічна
винагорода за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов`язків не
виплачується.
ІІ. Визначення розмірів та порядок виплати винагороди
2.1. Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам надається за
результатами рейтингової оцінки діяльності педагогічних працівників Фахового
коледжу, сумлінну працю, зразкове виконання службових обов`язків за умови
досягнення ними успіхів у вихованні, навчанні, професійній підготовці
студентської молоді, методичному забезпеченні, відсутність порушень
виконавчої і трудової дисципліни.
2.2. Розмір щорічної грошової винагороди не може перевищувати одного
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посадового окладу (ставки заробітної плати).
2.3. Розмір грошової винагороди може зменшуватися, а також вона може
зовсім не виплачуватися за наказом директора Фахового коледжу на підставі
подання матеріалів керівників структурних підрозділів та за результатами
рейтингової оцінки діяльності педагогічних працівників, узгоджених з
профспілковим комітетом, у випадках:
✓ порушення педагогічним працівником громадського порядку;
✓ вчинення педагогічним працівником хуліганських дій;
✓ порушення працівником виконавчої і трудової дисципліни та правил
внутрішнього трудового розпорядку;
✓ недобросовісного ставлення працівника до своїх службових обов’язків;
✓ несвоєчасної, неякісної розробки і ведення навчально-методичної
документації;
✓ невиконання індивідуального плану роботи викладача;
✓ неякісну професійну підготовку студентської молоді.
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Додаток №4
ПОГОДЖЕНО
Голова Первинної профспілкової
організації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор коледжу
_________ Людмила КРИКУНЕНКО

________ Тамара ПОСИПАЙКО
«_23__» ___10_____ 2021року

«_23__» ___10_____ 2021року

СПИСОК
посад працівників, які можуть бути залучені до чергування
у вихідні та святкові дні в Черкаському фаховому коледжі
харчових технологій та бізнесу
1. Директор.
2. Заступник директора з навчальної роботи.
3. Заступник директора з виховної роботи.
4. Заступник директора з АГД.
5. Завідувачі відділеннями.
6. Завідувач навчально-виробничої практики.
7. Головний бухгалтер.
8. Бухгалтер.
9. Інженер з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
10. Провідний бібліотекар.
11. Комірник.
12. Архіваріус.
13. Вихователь.
14. Завідувач навчальним корпусом і гуртожитком.
15. Сантехнік.
16. Електрик.
17. Столяр.
18. Секретар навчальної частини.
19. Лаборант.
20. Прибиральник службових приміщень.
21. Водій автотранспортних засобів.
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Додаток №5
ПОГОДЖЕНО
Голова Первинної профспілкової
організації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор коледжу
_________ Людмила КРИКУНЕНКО

________ Тамара ПОСИПАЙКО
«_23__» ___10_____ 2021року

«_23__» ___10_____ 2021року

ПЕРЕЛІК
посад працівників і тривалість їх щорічної основної відпустки
згідно з Законом України «Про відпустки»
№
з/п

Назва посади

Основна відпустка
(календарні дні)

1. Директор.
2. Заступник директора з навчальної роботи,
заступник директора з виховної роботи,
керівник фізичного виховання.
3. Завідувачі відділеннями, навчально-виробничої
практики, практичний психолог.

56
56

4. Педагогічні працівники (викладачі).
5. Майстер виробничого навчання, методист,
керівник гуртка.

56

6. Вихователь.
7. Заступник директора з АГД, інженер з охорони
праці та безпеки життєдіяльності, головний
бухгалтер, бухгалтер, провідний економіст,
провідний бібліотекар, бібліотекар, юрист,
старший інспектор кадрів, завідувач навчальним
корпусом (гуртожитком), архіваріус, інженерелектронік, секретар навчальної частини,
офісний службовець (друкування), лаборант,
адмістратор бази даних, фахівець по сприянню
працевлаштування випускників навчального
закладу, фахівець з питань цивільного захисту,
паспортист, фельдшер, інженер з ремонту.
8. Комірник, каштелян, електромонтер з
обслуговування та ремонту електроустановок,
столяр, слюсар-сантехнік, сторож,
прибиральник службових приміщень,
прибиральник території, швейцар (вахтер),
черговий гуртожитку, водій, гардеробник,
кур’єр.

28

56

42

24

24
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Додаток №6
ПОГОДЖЕНО
Голова Первинної профспілкової
організації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор коледжу
_________ Людмила КРИКУНЕНКО

________ Тамара ПОСИПАЙКО
«_23__» ___10_____ 2021року

«_23__» ___10_____ 2021року

ПЕРЕЛІК
посад працівників з ненормованим робочим днем
та тривалість додаткової відпустки
№
з/п

Назва посади

1.
2.

Директор.
Заступник директора з навчальної роботи,
заступник директора з виховної роботи,
заступник директора з АГД.
Завідувачі відділеннями, навчально-виробничої
практики.
Головний бухгалтер.
Бухгалтер.
Провідний економіст
Інженер з охорони праці та безпеки
життєдіяльності.
Провідний бібліотекар.
Вихователь.
Технік-механік з ремонту технологічного
устаткування, керівник гуртка.
Секретар.
Сантехнік, електрик, столяр.
Водій автотранспортних засобів.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Тривалість додаткової
відпустки
(календарні дні)
3
3

3
6
4
4
3
3
3
3
3
3
3

Працівник, який має декілька підстав для отримання додаткової відпустки,
може скористатися тільки однією додатковою відпусткою за власним бажанням.
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Додаток №7
ПОГОДЖЕНО
Голова Первинної профспілкової
організації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор коледжу
_________ Людмила КРИКУНЕНКО

________ Тамара ПОСИПАЙКО
«_23__» ___10_____ 2021року

«_23__» ___10_____ 2021року

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ
по досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і
виробничого середовища, підвищенню існуючого рівня охорони
праці, попередження випадків виробничого травматизму,
професійних захворювань, аварій і пожеж
№
з/п

Найменування заходів

Термін
виконання

Обсяг
Особи, відповідальні за
фінансування
виконання заходів
6800 грн.

1.

Забезпечити
належну
підготовку до експлуатації в
зимовий період опалювальної
системи

2.

З
метою
забезпечення
До початку
теплового
режиму
в опалювального
навчальному
корпусі
і
сезону
гуртожитку Фахового коледжу
здійснити впровадження заходів
щодо
збереження
тепла
(утеплення вікон і дверей,
встановлення захисних екранів з
алюмінієвої
фольги
між
радіаторною батареєю і стіною).

5000 грн.

Заступник директора з
АГР, інженер з охорони
праці та безпеки
життєдіяльності,
завідувачі навчального
корпусу та гуртожитку

3.

Виконувати
перезарядку
первинних засобів пожежогасіння
(вогнегасників)
в
навчальному
корпусі,
гуртожитку,
навчальних
аудиторіях
та
інших
приміщеннях

5000 грн.

Заступник директора з
АГД, інженер з охорони
праці та безпеки
життєдіяльності,
завідувачі навчального
корпусу та гуртожитку

4.

Провести роботи по виміру
опору ізоляції, опору мереж
заземлення в навчальному
корпусі (їдальня) і гуртожитку
(електричні плити в кухнях)

5.

Забезпечити
встановлений
нормами режим освітлення в
приміщеннях Фахового коледжу
допочатку навчального року

До початку
опалювального
сезону

Травень,
щорічно

Листопад,
щорічно

Серпень,
щорічно

6500 грн.

1000 грн.

Заступник директора з
АГД, інженер з охорони
праці та безпеки
життєдіяльності,
сантехніки

Інженер з охорони праці
та безпеки
життєдіяльності, особа,
відповідальна за
електрогосподарство
Заступник директораз
АГР, інженер з охорони
праці та безпеки
життєдіяльності, особа,
відповідальна за
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електрогосподарство
Забезпечити своєчасну розПротягом
робку і виконання поточних всього терміну
заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності відповідно до вимог нормативних
документів з охорони праці.
Протягом
7. Систематично проводитианаліз
виробничого травма- тизму і всього терміну
профзахворювань. Розробляти
конкретні
заходи
щодо
запобігання нещасних випадків
та
профзахворювань
у
Фаховому коледжі
Березень
8. Провести навчання з ОП для
працівників Фахового коледжу
2024 року
6.

9.

10.

11.

12.

13.

13.

Здійснювати перевірку стану
Серпень
охорони праці, підготовку
щорічно
Фахового коледжудо занять
перед початком кожного нового
навчального року з
обов’язковим оформленням
відповідних актів
Оновити, затвердити та
Серпень
погодити інструкції з ОП для
2023 року
професій і посад працівників
Фахового коледжу
Забезпечувати безоплатно
Протягом
працівників Фахового коледжу
всього терміну
необхідним спецодягом‚
спецвзуттям та іншими
засобами індивідуального
захисту відповідно до
встановлених чинним
законодавством норм‚ а також
миючими‚
знешкоджувальними засобами
За кошти Фахового коледжу
Протягом
проводити медичні огляди
всього терміну
працівників.
Організувати проведення
2022 рік
ремонту системи вентиляції
повітря в кабінеті № 3
навчального корпусу
Забезпечувати організацію та
Протягом
фінансування попереднього і
всього терміну
періодичних медичних оглядів
працівників, зайнятих на
важких роботах, роботах зі
шкідливими чи небезпечними
умовами праці або таких, де є
потреба у професійному доборі,
щорічного обов’язкового
медичного огляду осіб до 21

700 грн.

Інженер з ОП та безпеки
життєдіяльності

Інженер з ОП та безпеки
життєдіяльності

500грн.

Інженер з ОП та безпеки
життєдіяльності
Члени комісії

200 грн.

Інженер з ОП та безпеки
життєдіяльності

3000 грн.

Заступник директораз
АГД, інженер з ОП та
безпеки життєдіяльності

12500 грн.

Головний бухгалтер,
інженер з ОП та безпеки
життєдіяльності
Заступник директораз
АГД, інженер з ОП та
безпеки життєдіяльності

20000грн.

2000 грн.

Головний бухгалтер,
інженер з ОП та безпеки
життєдіяльності,
медичний працівник
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року. Проводити відповідні
оздоровчі заходи та
позачерговий медичний огляд
працівників заїх заявою або за
власною ініціативою.

Заходи розробили:
Заступник директора з АГД

Олександр ОВЧАРЕНКО

Інженер з охорони праці та
безпеки життєдіяльності

Сергій ГАРКАВИЙ
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ПОГОДЖЕНО
Голова Первинної профспілкової
організації

Додаток №8
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор коледжу
_________ Людмила КРИКУНЕНКО

________ Тамара ПОСИПАЙКО
«_23__» ___10_____ 2021року

«_23__» ___10_____ 2021року

ПЕРЕЛІК
професій і посад, працівникам яких видається безкоштовно спеціальний
одяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту
№
Найменування професії,
з/п
посади
1. Прибиральник службових
приміщень
2. Прибиральник території

3.

4.

Електромонтер з
обслуговування та ремонту
електроустановок
Столяр

5.

Слюсар-сантехнік

7.

Водій

8.
9.

Комірник
Завідувач навчальним
корпусом, гуртожитком

Вид спецодягу
Халат бавовняний,
рукавиці гумові
Костюм бавовняний,
фартух бавовняний з
нагрудником, рукавиці
комбіновані
Костюм бавовняний,
рукавиці діалектричні,
калоші діалектричні
Костюм віскознолавсановий, фартух
бавовняний, рукавиці
комбіновані
Костюм брезентовий,
чоботи гумові, рукавиці
комбіновані
Костюм віскознолавсановий, черевики
шкіряні, рукавиці гумові
Халат бавовняний
Халат бавовняний

Термін
експлуатації
12 місяців,
6 місяців
12 місяців,
12 місяців
2 місяці
12 місяців,
чергові,
чергові
12 місяців,
6 місяців,
3 місяці
18 місяців,
12 місяців,
2 місяці
12 місяців
24 місяці
24 місяці
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Додаток №9
ПОГОДЖЕНО
Голова Первинної профспілкової
організації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор коледжу
_________ Людмила КРИКУНЕНКО

________ Тамара ПОСИПАЙКО
«_23__» ___10_____ 2021року

«_23__» ___10_____ 2021року

ПЕРЕЛІК
професій і посад працівників,
робота яких пов`язана із забрудненням і яким безкоштовно видається
мило на туалетні та санітарно-гігієнічні потреби
(грамів/літрів на місяць для однієї особи)
№
з/п

Найменування професії,
посади

1.

Прибиральник службових
приміщень
Прибиральник території

2.

Найменування
знешкоджуючих,
змиваючих засобів,
захисних кремів
Мило
Мило
Мило

4.

Електромонтер з
обслуговування та ремонту
електроустановок
Столяр

5.

Слюсар-сантехнік

Мило

6.

Водій

Мило

7.

Усім працівникам

Мило

3.

Мило

Кількість грамів
(літрів) на місяць
200 г./0,2л. на
місяць
200 г./0,2л. на
місяць
200 г./0,2л. на
місяць
200 г./0,2л. на
місяць
200 г./0,2л. на
місяць
100 г./0,1л. на
місяць
5 г./0,05л. на
працюючого на
добу
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Додаток № 10
ПОГОДЖЕНО
Голова Первинної профспілкової
організації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор коледжу
_________ Людмила КРИКУНЕНКО

________ Тамара ПОСИПАЙКО
«_23__» ___10_____ 2021року

«_23__» ___10_____ 2021року

ПЕРЕЛІК
робочих місць, професій і посад працівників, яким за
роботу із шкідливими умовами праці встановлені надбавки до заробітної
плати за особливий характер праці
№
з/п
1.

Назва робочог
місця (цех,
дільниця)
Навчальний
корпус,
гуртожиток

№
робочого
місця
1-8

Характеристика
роботи

Професія,
посада

Пільги і
компенсація

Використання в Прибиральник Доплата 10%
роботі
службових
до тарифної
дезінфікувальних
приміщень
ставки
засобів,
прибирання
туалетів
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П роф спілка працівників освіти і науки У країни
П ервинна профспілкова організація
Ч еркаського фахового коледж у
харчових технологій та бізнесу

П роф спілковий комітет
ПОСТАНОВА
28.08.2021 р.

№1

СЛУХАЛИ:
про ініціювання колективних переговорів з розробки та укладення нового колективного
договору на 2022-2026роки.
ВИРІШИЛИ:
Звернутися до роботодавця з пропозицією розпочати колективні переговори з розробки
та укладення нового колективного договору на2022-2026роки.
Для ведення колективних переговорів з розробки проекту колективного договору
делегувати до складу спільної робочої комісії та надати для цього повноваження таким
представникам:
Посипайко Т. В. - голова профспілки коледжу;
Тищенко О. Л. - викладач коледжу;
Мальованна Т. П. - викладач коледжу;
Губач Н. М. - завідувач навчального корпусу;
Долгополова Н. В. - провідний бібліотекар.
Доручити голові профкому у разі необхідності вносити зміни до складу комісії.
Голові профспілкового комітету направити директору коледжу у термін до 07.09.2021
р. письмове повідомлення про початок колективних переговорів тазапропонувати:
1. Розпочати переговори у 7-денний термін ЗІ2.09.2021 р. і провести їх у термін до
19.09.2021 р.
2. Підготувати у термін до 08.09.2021 р. наказ, узгоджений з профспілковимкомітетом,
про створення робочої комісії для ведення колективних переговорів і розробки проекту
колективного договору, про надання вільного від роботи часу із збереженням середнього
заробітку працівників, делегованих профспілковим комітетом до складу робочої комісії на
період ведення колективних переговорів;
СПІЛЬНО З ПРОФСПІЛКОВИМ КОМІТЕТОМ:
- організувати роботу щодо обговорення в структурних підрозділах змісту проекту
колективного договору та узагальнення вимог і пропозицій працівників;
- забезпечити інформування працівників закладу про хід колективних переговорів;
- провести загальні збори (конференцію) трудового колективу 23.10.2021 р.;
Контроль за виконанням постанови
Голова засідання
профспілкового комітету
Секретар

П роф спілка працівників освіти і науки У країни
П ервинна профспілкова організація
Ч еркаського фахового коледж у
харчових технологій та бізнесу

П роф спілковий ком ітет
06.09.2021 року
Директору Черкаського фахового коледжу
харчових технологій та бізнесу
Людмилі КРИКУНЕНКО
Пропозиції щодо початку роботи
з укладання нового колективного договору
Ш ановна Людмило Олександрівно!
Відповідно до повноважень профспілок та їх організацій, визначених Кодексом Законів
про працю України, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності» та у зв'язку із закінченням у 2022 р. терміну дії колективного договору, що був
укладений на 2017-2021 роки, а також згідно статті 10 Закону України "Про колективні
договори і угоди", повідомляємо Вас про початок переговорів з укладення нового
колективного договору.
Згідно статті 20 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
та відповідно до Статуту Профспілки постановою профспілкового комітету (спільного
представницького органу) прийнято рішення щодо проведення колективних переговорів з
укладення нового колективного договору на 2022-2026 роки.
Профспілковий комітет пропонує:
1. Розпочати переговори у 7-денний термін з 12.09.2021 р. і провести їх у термін
до19.09.2021р.
2. Створити робочу комісію для ведення переговорів з рівної кількості повноважених
представників по 5 осіб від кожної із сторін.
3. Затвердити на першій зустрічі повноважних представників сторін склад робочої
комісії та Порядок її роботи, визначити структуру проекту колективного договору та
затвердити графік розробки його розділів, визначити гарантії та компенсації на період
переговорів особам, які будуть брати в них участь.
4. Загальні збори (конференцію) трудового колективу провести 23.10.2021 р.
Просимо до початку переговорів підтвердити повноваження представників
роботодавця наведення переговорів та укладення колективного договору.
Додаток: Постанова профспілкового комітету від 28
Голова профспілкового комітету

і профспілкового
|ХТБ
Тамара ПОСИПАЙКО

Положення про робочу комісію з ведення колективних переговорів,
підготовки проекту колективного договору
Черкаського фахового коледжу харчових технологій та бізнесу
1. Загальні положення
Робоча комісія з ведення колективних переговорів, підготовки проекту колективного
договору (далі - Комісія), утворена відповідно до статті 10 Закону України «Про колективні
договори і угоди» та діє на підставі цього положення.
2. Основні завдання Комісії
Комісія має шляхом колективних переговорів підготувати проект колективного
договору (зміни і доповнення до нього) та подати на розгляд сторонам (винести на схвалення
загальними зборами (конференцією) трудового колективу).
Комісія здійснює контроль за виконанням колективного договору та розглядає спірні
питання щодо його реалізації.
3. Порядок формування та склад Комісії
Комісія складається із 5 представників від кожної сторони.
Кожна із сторін самостійно визначає і затверджує своїх представників у комісії, та
надає їм повноваження, визначає співголову Комісії та його заступника.
Кожна із сторін повинна затвердити своїх представників у Комісії за 7 днів до початку
колективних переговорів.
Порядок роботи Комісії
Перше засідання Комісії проводиться не пізніше 7 робочих днів з дня ініціювання
однією із сторін колективних переговорів.
Засідання Комісії є правомочним, якщо у ньому беруть участь не менше 3-х
представників кожної сторони.
На засіданні Комісії головує представник від сторони, що ініціювала колективні
переговори, або його заступник.
Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість
присутніх на засіданні представників кожної сторони.
Для підготовки відповідних розділів проекту колективного договору можуть
утворюватись робочі групи.
4. Інші питання роботи Комісії
Кожна із сторін має право ініціювати розгляд на Комісії питань, що виникають в ході
реалізації колективного договору. Таке засідання має бути проведено не пізніше 7 днів після
його ініціювання однією із сторін.
Комісія двічі на рік проводить перевірку виконання колективного договору та складає
відповідний акт.
Члени комісії мають право отримувати від представників роботодавця, керівників
структурних підрозділів необхідну інформацію для ведення колективних переговорів та
здійснення контролю за виконанням колективного договору.
Дана інформація має бути надана не пізнішеЗ-х робочих днів після звернення.
5. Забезпечення діяльності Комісії
Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії здійснюється
роботодавцем.

Протокол
загальних зборів трудового колективу
Черкаського фахового коледжу
харчових технологій та бізнесу
від 23 жовтня 2021 року
В ід трудового колективу на загальні збори делеговано 170 членів.
П рисутні на зборах - 130 делегатів.
Відсутні з поваж них причин - 40 осіб.

Члени президії:
1.
К рикуненко Л ю дм ила О лександрівна, директор коледжу.
2.
П осипайко Там ара В олодимирівна, голова первинної проф спілкової
організації, викладач.
3.
Гущ ина А лла Василівна, заступник директора з виховної роботи.
4.
А наньева Інна А натоліївна, голова циклової комісії, викладач.
5.
Губач Н аталія М ихайлівна, комендант навчального корпусу.
6.
П араніна А нна П етрівна, голова студентського самоврядування,
студентка групи Т-6-09-18.
Зборами обрано лічильну комісію у складі 3 осіб:
1.
М ам чур Н. О. - викладач.
2.
Баш ей О. О., викладач.
3.
Бакум Ю .В ., студентка групи Ф ф б-2-11-20
П орядок д е н н и й :
1.
П ро вибори голови і секретаря загальних зборів та їх повноваж ення на
підписання протоколу.
2.
П ро звіт директора Черкаського фахового коледж у харчових технологій
та бізнесу про виконання колективного договору за 2017-2021 роки.
3.
П ро звіт голови П ервинної проф спілкової організації Черкаського
фахового коледж у харчових технологій та бізнесу про виконання колективного
договору за 2017-2021 роки.
4.
П ро прийняття колективного договору між трудовим колективом та
адміністрацією Ч еркаського фахового коледжу харчових технологій та бізнесу на
2022-2026 роки.
5.
П ро прийняття правил внутріш нього трудового розпорядку Черкаського
фахового коледж у харчових технологій та бізнесу.

Порядок денний затверджено одноголосно.
І.С лухали:
Про вибори голови і секретаря загальних зборів та їх повноваж ення на
підписання протоколу.

Виступили:
Відьм енко М .О ., викладача, яка запропонувала головою загальних зборів
обрати П осипайко Т амару Володимирівну, голову первинної проф спілкової
організації Ч еркаського ф ахового коледж у харчових технологій та бізнесу та надати
їй повноваж ення на підписання протоколу.
Т итарчук Н .І., вихователя гуртожитку, яка запропонувала секретарем
загальних зборів обрати Гущ ину А ллу В асилівну та надати їй повноваж ення на
підписання протоколу.
Тищ енко О .Л ., викладач - запропонувала питання порядку денного загальних
зборів проводити відкритим голосуванням.
П остановили:
Обрати то л о во ю загальних зборів - П осипайко Тамару Володимирівну,
секретарем загальних зборів -Г у щ и н у Аллу В асилівну та надати їм повноваж ення
на підписання протоколу загальних зборів. П итання порядку денного загальних
зборів проводити відкритим голосуванням

Рішення прийнято одноголосно.
2. Слухали:
К рикуненко Л .О ., директора коледжу, про виконання колективного договору
за 2017-2021 роки.
Виступили:
П рядко А .М ., викладач, яка запропонувала визнати роботу адміністрації
коледж у щ одо виконання умов колективного договору задовільною .
П остановили:
В изнати роботу адм іністрації коледжу щ одо виконання умов колективного
договору задовільною .

Рішення прийнято одноголосно.
3. Слухали:
П осипайко Т .В ., голову П ервинної проф спілкової організації коледжу, про
звіт голови П ервинної проф спілкової організації Ч еркаського фахового коледж у
харчових технологій та бізнесу про виконання колективного договору за 2017-2021
роки
Виступили:
Д егтяр В.В., викладач, яка запропонувала визнати роботу профспілкового
комітету щ одо виконання умов колективного договору задовільною .
П остановили:
В изнати роботу проф спілкового комітету щ одо виконання умов колективного
договору задовільною .

Рішення прийнято одноголосно.

4. Слухали:
К рикуненко JI.O., директора коледжу, про прийняття колективного договору
між трудовим колективом та адміністрацією Ч еркаського фахового коледжу
харчових технологій т а бізнесу на 2022-2026 роки.
Виступили:
Баш ей О.О., викладач, який у своєму виступі підтримав проект колективного
договору та запропонував проголосувати за його схвалення.
Бондар С.В., викладач, яка також підтримала проект колективного договору
П остановили:
Схвалити колективний договір між трудовим колективом та адміністрацією
Ч еркаського ф ахового коледж у харчових технологій та бізнесу на 2022-2026 роки.

Рішення прийнято одноголосно.
5. Слухали:
К рикуненко JI.O., директора коледжу, про прийняття П равил внутріш нього
трудового розпорядку Ч еркаського фахового коледж у харчових технологій та
бізнесу.
В иступили:
Сю рменко В.М ., бухгалтер, яка у своєму виступі підтримала проект П равил
внутріш нього трудового розпорядку та запропонувала проголосувати за його
схвалення.
Н азаренко І.Л ., викладач, яка також підтримала проект П равил внутріш нього
трудового розпорядку.
П остановили:
Затвердити П равила внутріш нього трудового розпорядку Черкаського фахового
коледж у харчових технологій та бізнесу.
Рішення прийнято одноголосно.
Голова загальних зборі]

Т ам ара П О СП П А И КО

Секретар загальних збо

А лла ГУ Щ И Н А

1
У К РА ЇН А
Ч Е РК А С ЬК А М ІСЬКА РА ДА
Д Е П А Р Т А М Е Н Т С О Ц ІА Л Ь Н О Ї П О Л ІТИ КИ
D E PA R T M E N T OF SO C IA L PO LICY
бульвар Шевченка, 307, м. Черкаси, 18005, тел./факс (0472) 36 05 69,
e-mail: dsocpokö),ukr.net, web: dspck.gov.ua
код ЄДРПОУ 37853109

21,12.2021 № 19958/28-5/01-9

на№ 847-21 від 30.11.2021

Черкаський фаховий коледж
харчових технологій та бізнесу
вул. Смілянська, 84,
м. Черкаси, 18008
П ро реєстрацію колективного договору

Д епартамент повідомляє, що колективний договір Черкаського фахового
коледж харчових технологій та бізнесу на 2022-2026 роки зареєстровано
21.12.2021 за № 355-28-6/1.
Згідно із пунктом 3 постанови Кабінету М іністрів України від 13.02.2013
№ 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (між галузевих) і
територіальних угод, колективних договорів» рекомендуємо наступне.
1. П ункт 1.9. Слова «угоди», «угодою » вилучити (або колективний договір, або
угода).
2. Робота у вихідний або святковий день компенсується, за домовленістю
сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грош овій формі у подвійному
розмірі (ст. 72 Кодексу законів про працю України).
3. П ункт 4.7. Напередодні святкових і неробочих днів
тривалість роботи
працівників скорочується на 1годину, крім працівників зі скороченим
робочим днем (ст. 53 Кодексу законів про працю України).
4. П ункти 4.21., 4.27., 4.32. слова: «дитина-інвалід», «інвалід» привести у
відповідність до Закону У країни «П ро внесення змін до деяких законодавчих
актів України» від 19.12.2017 № 2249-У ІІІ.
5. П ункт 4.27. Викласти в редакції: О дному з батьків, які маю ть двох або
більш е дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю , або які усиновили
дитину, матері (батьку) 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 лікувальном у закладі), а також особі, яка взяла під
опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи, чи
одному із прийомних батьків надається щ орічно додаткова оплачувана

6.

7.
8.

відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і
неробочих днів (ст. 19 Закону У країни «П ро відпустки»),
П ункт 8.29. Посилання на «пункт 3 ст. 113 КЗпП» виправити на «абз. 1 ст.
113», речення «крім соціально незахищ ених верств населення: одиноких
матерів, що мають дітей віком до 15 років» вилучити або вказати за рахунок
яких коштів.
П ункт 8.30. П осилання на постанову К абінету М іністрів У країни від
11.03.2020 № 211 недоречно.
Д одаток № 10. Слова у назві додатку «за роботу із ш кідливими умовами
праці» виправити на слова «за особливий характер праці».

Врахувати реком ендації департам енту мож ливо шляхом внесення змін до
колективного договору.
Колективний договір на 2017-2021роки № 130-28-7/09 від 12.07.2017
втратив чинність.

Д иректор департаменту

О м е л ь ч е н к о Т етяна 7 10343

Євгеній Д А Н Ч ЕН К О

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА БІЗНЕСУ
ПОГОДЖЕНО
загальними зборами
трудового колективу
28 грудня 2021р.
протокол №3

Зміни та доповнення
до колективного договору
між трудовим колективом та адміністрацією
Черкаського фахового коледжу
харчових технологій та бізнесу
на 2022-2026 роки
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Внести зміни та доповнення до Колективного договору між трудовим
колективом та адміністрацією Черкаського фахового коледжу харчових
технологій та бізнесу на 2022-2026 роки, погоджених загальними зборами
трудового колективу від 28.12.2121р. протокол № 3, на виконання рекомендацій
наданих в листі № 19958/28-5/01-9 від 21.12.2021р. Департаментом соціальної
політики Черкаської міської ради «Про рестрацію колективного договору»:
Розділ І. Загальні положення
Пункт 1.9 викласти в такій редакції:
1.9. Зміни і доповнення до колективного договору протягом терміну їх
дії можуть вноситися тільки за взаємною згодою сторін в порядку, визначеному
колективним договором.
Розділ IV. Режим роботи та відпочинку
Пункт 4.7. викласти в такій редакції:
4.7.
Встановити тривалість робочого часу всім категоріям співробітників
Фахового коледжу (окрім педагогічних працівників) при 5-денному робочому
тижні –40 годин. При роботі в зміни тривалість перерви між змінами не може
бути менше подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні.
Навчання (робота) в Фаховому коледжі не проводиться у вихідні й святкові
дні.
У вихідні та святкові дні в Фаховому коледжі може запроваджуватися
чергування длябезперебійного розв’язання поточних невідкладних питань, які не
входять до обов’язків працівників, залучених до чергування.
До чергування залучаються лише спеціалісти і службовці за списком,
погодженим з профкомом. Компенсацією за чергування є надання відгулу.
(Додаток №4)
Робота у вихідний або святковий день компенсується, за домовленістю
сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному
розмірі (ст.72 Кодексу законів про працю України.)
У разі виробничої потреби за погодженням з профспілковим комітетом
може бути встановлено для окремих підрозділів 6-денний робочий тиждень.
Пункт 4.21. викласти в такій редакції:
4.21. Особам з інвалідністю І і II груп надається щорічна основна
відпустка тривалістю 30 календарних днів, а особам з інвалідністю III групи 26 календарних днів.
Пункт 4.27. викласти в такій редакції:
4.27. Одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років,
або дитину з інвалідністю, або які усиновили дитину, матері (батьку) 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
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(у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а
також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства
підгрупи А І групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно
додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без
урахування святкових і неробочих днів (ст.19 Закону України «Про відпустки»).
Пункт 4.32. викласти в такій редакції:
4.32. Надання відпусток без збереження заробітної плати здійснюється за
бажанням працівників відповідно до чинного законодавства України:
− Матері або батьку, який виховує дітей без матері (у тому числі й у разі
тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше
дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю, - тривалістю до 14
календарних днів щорічно.
− Чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, тривалістю до 14 календарних днів.
− Матері або іншим особам, зазначеним у частині третій статті 18 та частині
першій статті 19 Закону України «Про відпустки», в разі якщо дитина потребує
домашнього догляду, - тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не
більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі якщо дитина
хвора на цукровий діабет 1 типу (інсулінозалежний), - не більш як до
досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено
категорію «дитина з інвалідністю підгрупи А» - до досягнення дитиною
вісімнадцятирічного віку.
− Матері або іншій особі, зазначеній у частині третій статті 18 Закону
України «Про відпустки», для догляду за дитиною віком до 14 років на період
оголошення карантину на відповідній території.
− 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», - тривалістю до 14
календарних днів щорічно.
− Особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, тривалістю до 21 календарного дня щорічно.
− Пенсіонерам за віком та особам з інвалідністю III групи - тривалістю до
30 календарних днів щорічно.
− Особам з інвалідністю І та II груп - тривалістю до 60 календарних днів
щорічно.
− Особам, які одружуються, - тривалістю до 10 календарних днів.
− Працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка
(дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчерки), братів,
сестер - тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для
проїзду до місця поховання та назад; інших рідних - тривалістю до З
календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця
поховання та назад.
− Працівникам для догляду за хворим, рідним по крові або по шлюбу,
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який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду,
- тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних
днів.
− Працівникам для завершення санаторно-курортного лікування тривалістю, визначеною у медичному висновку.
− Працівникам, допущеним до вступних іспитів до закладів вищої освіти,
- тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду
до місця знаходження навчального закладу та назад.
− 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 закладу вищої освіти або закладу науки і назад.
− Сумісникам - на термін до закінчення відпустки за основним місцем
роботи.
− Ветеранам праці - тривалістю до 14 календарних днів щорічно.
− Працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну
основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них
грошову компенсацію - тривалістю до 24 календарних днів у перший рік
роботи у Фаховому коледжі до настання шестимісячного терміну безперервної
роботи.
− Працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до закладів вищої
освіти, розташованих в іншій місцевості, тривалістю 12 календарних днів без
урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального
закладу та у зворотному напрямку. За наявності двох або більше дітей
зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної
дитини.
− Працівникам на період проведення антитерористичної операції у
відповідному населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для
повернення до місця роботи, але не більш як сім календарних днів після
прийняття рішення про припинення антитерористичної операції.
− Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі,
протягом четвертого року навчання надається за їх бажанням один вільний від
роботи день на тиждень без збереження заробітної плати.
Розділ VIII. Оплата праці та заохочення
Пункт 8.29. викласти в такій редакції:
8.29. У період, впродовж якого у Фаховому коледжі не здійснюється
освітній процес (освітня діяльність) у зв’язку із санітарно-епідеміологічними,
кліматичними чи іншими, не залежними від працівників обставинами, оплату
простою непедагогічним працівникам встановити у розмірі не менше 2/3
посадового окладу (ставки заробітної плати) (абз. 1 ст.113 КЗпП), крім соціально
незахищених верств населення: одиноких матерів, що мають дітей віком до 15
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років.
Пункт 8.30. викласти в такій редакції:
8.30.Працівники, що знаходяться на самоізоляції у зв’язку із санітарноепідеміологічними обставинами та яким виповнилось 60 років, можуть
здійснювати роботу дистанційно. Якщо вони не виходять на роботу і при цьому
не оформлюють відпустку, табелюються позначкою «і» – інші причини неявок.
Ці дні не вважаються прогулом, але й не оплачуються.

Голова Первинної профспілкової
організації

Директор коледжу

_________Тамара ПОСИПАЙКО

Додаток №1
_______Людмила КРИКУНЕНКО
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