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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Сторонами Колективного договору є, з одного боку – адміністрація 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка в особі ректора, який представляє інтереси роботодавця і має 

відповідні повноваження, з іншого – представницький орган профспілкової 

організації  Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка (ст. 4 Закону України «Про колективні договори і 

угоди» та ст. 37 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності») в особі голови профспілкового комітету профспілкової 

організації викладачів та співробітників Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка, який згідно зі ст. 37 

Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» 

представляє інтереси трудового колективу університету. 

1.2. Даний Колективний договір є локальним правовим актом, який 

відповідно до Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про 

порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про освіту», 

«Про вищу освіту», «Про загальнодержавне соціальне страхування», «Про 

відпустки», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в Україні», «Про зайнятість населення», «Про 

наукову та науково-технічну діяльність», «Про оплату праці», «Про охорону 

праці», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Кодексу 

законів про працю (КЗпП) України, Галузевої угоди між Міністерством освіти 

і науки України та Центральним комітетом Профспілки працівників освіти і 

науки України, Галузевої угоди між департаментом освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації та Сумською обласною організацією 

Профспілки працівників освіти і науки України, інших нормативно-правових 

актів, Статуту Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка регулює виробничі, трудові та соціально-економічні 

відносини між адміністрацією та трудовим колективом на основі взаємного 

узгодження інтересів сторін. 
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1.3. Предметом даного договору є законодавчі, нормативні та додаткові, 

порівняно із чинним законодавством, положення щодо умов та оплати праці, 

соціального та побутового забезпечення працівників університету, гарантій, 

пільг і компенсацій, що надаються адміністрацією, та зобов’язання 

профспілок. 

1.4. Положення Колективного договору мають пріоритет над іншими 

нормативними актами університету. Накази, розпорядження та інші 

нормативні акти університету не повинні суперечити положенням цього 

Колективного договору. 

1.5. Університет зобов’язаний дотримуватися прозорості у складанні та 

виконанні бюджету (кошторису) Університету, виконувати положення 

Статуту Університету. 

1.6. Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Університету 

щорічно заслуховується на конференції та висвітлюється на сайті 

Університету. 

1.7. Університет витрачає кошти спеціального фонду відповідно до кошторису, 

погодженого на спеціальному засіданні ректорату та Профкому, ухваленого 

Вченою радою Університету після громадського обговорення. 

1.8. Сторони проводять спільні засідання ректорату та Профкому для 

обговорення виробничих та соціальних питань, визначених КД, не рідше двох 

разів на рік. 

1.9. Колективний договір поширюється на всіх працівників університету, що 

працюють за трудовим договором (контрактом), незалежно від членства у 

профспілці. Положення Колективного договору не поширюються на осіб, що 

працюють в університеті на підставі цивільно-правових договорів.  

1.10. Після підписання Колективного договору профспілковий комітет 

забезпечує його доведення до працівників університету протягом місяця. Під 

час прийому на роботу нового працівника керівник структурного підрозділу, 

до якого приймається працівник, зобов’язаний ознайомити його з чинним 

Колективним договором, Статутом та Правилами внутрішнього трудового 
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розпорядку для працівників Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка та посадовою інструкцією. 

ІІ. CТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ  

 

2.1. Колективний договір укладений на 2020 – 2022 роки, набирає чинності з 

моменту підписання представниками Сторін і діє до укладення нового 

колективного договору або пролонгації чинного. 

2.2. Жодна із Сторін не може впродовж встановленого строку дії 

Колективного договору в односторонньому порядку припинити виконання 

взятих на себе зобов’язань, порушити узгоджені положення і норми. 

2.3. У випадку реорганізації чи зміни підпорядкування університету цей 

договір є дійсним протягом усього часу до укладення нового. 

2.4. Сторони забезпечують упродовж дії Колективного договору моніторинг 

чинного законодавства України з визначених договором питань, сприяють 

реалізації законодавчих норм щодо прав та гарантій працівників,  ініціюють 

їхній захист. 

2.5. Сторони створюють умови для інформаційного забезпечення працівників,  

щодо стану виконання норм, положень і зобов’язань Колективного договору, 

дотримуючись періодичності оприлюднення відповідної інформації не рідше 

одного разу на рік (до 10 лютого наступного за звітнім року). 

 

  ІІІ. ПОРЯДОК УНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ  

 

3.1. Даний Колективний договір може бути змінений або розірваний тільки за 

взаємною згодою Сторін  шляхом проведення переговорів. Пропозиції однієї 

Сторони є обов’язковими для розгляду іншою Стороною.  

3.2. Зацікавлена сторона письмово за 14 днів повідомляє іншу Сторону про 

початок проведення переговорів (консультацій) та надсилає свої пропозиції, 

що мають бути спільно розглянуті в 7-денний термін із дня їх отримання 

іншою Стороною. 

http://koldog.univ.kiev.ua/koldog2011/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB-4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD-%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83/%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-4.3
http://koldog.univ.kiev.ua/koldog2011/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB-4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD-%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83/%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-4.3
http://koldog.univ.kiev.ua/koldog2011/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB-4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD-%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83/%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-4.3
http://koldog.univ.kiev.ua/koldog2011/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB-4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD-%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83/%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-4.3
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3.3. Усі зміни та доповнення до Колективного договору набувають чинності 

після їх схвалення та підписання сторонами.  

3.4. Усі зміни й доповнення оформлюються протоколом та додаються до 

Колективного договору. 

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ В УНІВЕРСИТЕТІ 

 

Адміністрація зобов’язується: 

4.1. Забезпечувати належні організаційні, матеріально-технічні та соціально-

побутові умови для продуктивної праці з метою реалізації працівниками 

університету інтелектуального і наукового потенціалу. 

4.2. Здійснювати прийом та звільнення з роботи в межах чинного 

законодавства України. 

4.2.1. Контрактну форму трудового договору, передбачену як особливу форму 

трудового договору ст. 21 Кодексу законів про працю (КЗпП) України, 

застосовувати для тих категорій працівників університету, для яких вона 

передбачена законодавством України. Зокрема, за Законом України «Про 

вищу освіту» (ст. 55) – це: керівник вищого навчального закладу (ректор); 

заступник керівника (проректор), діяльність яких безпосередньо пов’язана з 

освітнім або науковим процесом; директор (начальник) інституту, його 

заступники, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим 

процесом; декан факультету, його заступники, діяльність яких безпосередньо 

пов’язана з освітнім або науковим процесом; директор бібліотеки;  завідувач 

кафедри; професор;  доцент; старший викладач, викладач, асистент, викладач-

стажист; науковий працівник бібліотеки; завідувач аспірантури, докторантури 

тощо.  

4.2.2. Працівник,  із яким укладено контракт, має право передати його копію 

до профспілки для здійснення контролю за його виконанням. 

4.2.3. При прийомі на роботу  працівники попереджаються про обов’язковість 

дотримання антикорупційного законодавства. 

http://koldog.univ.kiev.ua/koldog2011/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB-5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96-%D0%B2-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-5.1
http://koldog.univ.kiev.ua/koldog2011/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB-5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96-%D0%B2-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-5.1
http://koldog.univ.kiev.ua/koldog2011/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB-5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96-%D0%B2-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-5.1
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4.2.4. Не допускається звільнення працівника у зв’язку з ліквідацією робочого 

місця, якщо до досягнення пенсійного віку йому залишилося допрацювати 1,5 

років. 

4.2.5. Під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників: 

завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, асистентів, 

укладенню трудового договору (контракту) передує конкурсний відбір, 

порядок проведення якого затверджений вченою радою університету. 

4.2.6. В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього 

процесу штатними працівниками, вакантні посади науково-педагогічних 

працівників можуть заміщуватися за трудовим договором до проведення 

конкурсного заміщення цих посад у поточному навчальному році. 

4.3. Створювати необхідні умови для роботи органів самоврядування 

університету, забезпечувати участь представника профспілкового комітету в 

засіданні вченої ради, ректорату та в інших заходах. 

4.5. Створювати умови для залучення працівників університету до навчальної 

роботи за сумісництвом у межах основного робочого часу до 4 годин на 

тиждень. 

4.6. Завчасно інформувати профспілковий комітет про всі зміни в організації 

виробництва і праці, в тому числі про реорганізацію й перепрофілювання 

підрозділів, а про скорочення чисельності або штату працівників не пізніше, 

ніж за 3 місяці до їх звільнення. Цей період має бути використаний для 

діяльності, спрямованої на зниження рівня скорочення та на заходи щодо 

забезпечення зайнятості працівників, які мають бути звільнені. 

4.7. Надавати працівникам університету та коледжу на їх прохання та за 

заявою, з дня попередження їх про скорочення, вільний час (2 години 

робочого часу на тиждень)  для пошуку нової роботи.  

4.8. Здійснювати розірвання контракту з науково-педагогічним працівником 

на підставі скорочення штатів, як правило, тільки після закінчення 

навчального року та лише за попередньою згодою із профспілковим 

комітетом. 
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4.9. Розподіляти навчальне навантаження під час звільнення працівника у 

першу чергу між працівниками, які працюють на неповну ставку. 

Профспілковий комітет зобов’язується: 

4.10. Перевіряти за поданням працівника дотримання адміністрацією норм 

законодавства про працю, Колективного договору та умов трудового 

договору (контракту).  

4.11. Контролювати своєчасність унесення записів до трудових книжок щодо 

наказів про прийняття, звільнення, переведення на іншу роботу, заохочення.  

4.12. Надавати, за умови скорочення штату, матеріальну допомогу 

вивільненим  працівникам у розмірі 500 гривень. 

 

V. РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ 

 

Адміністрація зобов’язується: 

5.1. Установити узгоджений із профспілковим комітетом режим роботи 

університету, зокрема визначити п’ятиденний робочий тиждень тривалістю 

40 годин з двома вихідними — субота та неділя. Починати робочий день о 8 

годині 00 хвилин, а закінчувати робочий день у понеділок — четвер о 17 

годині 15 хвилин, у п’ятницю — о 16 годині. Перерву на обід встановити з 12 

години до 13 години.  

 Тривалість щоденної роботи сторожів, чергових гуртожитків,  операторів 

котельні визначається графіком змінності з додержанням місячної норми 

тривалості робочого часу на підставі наказу «Про  підсумований облік 

робочого часу» за погодженням з профспілковим комітетом університету. 

Запровадження підсумованого обліку робочого часу здійснюється з тим, щоб 

тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми 

робочих годин. Обліковим періодом є півріччя, календарний рік. Працівники 

цієї категорії залучаються до роботи в загальновстановлені вихідні та святкові 

дні. Цей час включається в місячну норму робочого часу. Вихідні дні для них 

передбачаються графіком роботи. 
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 Для прибиральниць службових приміщень встановлюється шестиденний 

40-годинний тиждень з одним вихідним днем. Тривалість робочого дня з 

понеділка по п’ятницю 7 годин, у суботу – 5 годин. Перерва для відпочинку 

та харчування – з 12-00 до 13-00. Початок роботи о 9-00, закінчення 0 17-00 

годині. За згодою профспілкового комітету для працівників і підрозділів 

може встановлюватись інший час початку і закінчення роботи. Робота після 

17-00 години забороняється. 

5.2.  Для науково-педагогічних працівників тривалість щоденної роботи 

визначається розкладом занять, консультацій, іспитів, заліків, індивідуальних 

планів наукової та методичної роботи. 

5.2.1.Робочий час викладача визначається обсягом його навчальних, 

методичних, наукових і організаційних обов'язків у поточному навчальному 

році, відображених в індивідуальному робочому плані. Тривалість робочого 

часу викладача з повним обсягом обов'язків становить не більше 1548 годин 

на навчальний рік при середньотижневій тривалості 36 годин. Тривалість 

робочого часу викладача на навчальний рік визначається з урахуванням 

відпускних, вихідних і святкових днів. Річна тривалість робочого часу 

викладача змінюється в залежності від кількості святкових днів, а тому її 

обрахування проводиться щорічно. 

5.2.2. Робочий час викладача Університету регламентується наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 N 450 «Про затвердження 

норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних 

видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-

педагогічних працівників вищих навчальних закладів». 

5.2.3. Основним документом, в якому відображається навчальна, методична, 

наукова та організаційна робота викладача закладу вищої освіти протягом 

навчального року, є його індивідуальний робочий план. 

5.2.4. Індивідуальний робочий план викладача розглядається на засіданні 

кафедри і затверджується завідувачем кафедри. Індивідуальний робочий план 

завідувача кафедри затверджується деканом факультету. Зміни в 
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індивідуальний робочий план протягом навчального року можуть бути 

внесені на підставі рішення кафедри за згодою викладача. Після завершення 

навчального року в індивідуальному робочому плані робляться відмітки про 

всі види фактично виконаної роботи. 

5.2.5. Навчальна робота, як складова робочого часу викладача, визначається 

обсягом навчальних доручень, які покладаються на нього, і виражається в 

облікових (академічних) годинах. Розрахунок обсягу навчальної роботи 

викладача здійснюється відповідно до Норм часу, які є обов'язковими. Для 

різних видів робіт норми часу встановлені у конкретних цифрах або в певних 

межах чи з максимальним обмеженням. Норми часу розраховуються, 

виходячи з астрономічної години (60 хвилин). 

5.2.6. Обсяг навчальної роботи викладачів, виражений в облікових одиницях, 

складає їх навчальне навантаження. Університет на кожний навчальний рік 

визначає мінімальний та максимальний обов'язковий обсяг навчального 

навантаження викладачів у порядку, передбаченому його Статутом та 

колективним договором. 

5.2.7. В обсяг навчальної роботи викладача університету входить: читання 

лекцій, проведення лабораторних, практичних, індивідуальних занять, 

приймання заліків та екзаменів, керівництво виконанням індивідуальних 

завдань (реферати, розрахункові, графічні, курсові і дипломні проекти 

(роботи), навчальною і виробничою практикою студентів, рецензування 

курсових і дипломних проектів (робіт), консультацій студентів та аспірантів, 

участь в державній атестації студентів, а також інші види робіт, для яких 

встановлені конкретні норми часу. 

5.2.8. Види навчальних занять, що входять до обов'язкового обсягу 

навчального навантаження конкретного викладача (в межах мінімального та 

максимального) відповідно до його посади, встановлюються кафедрою з 

урахуванням виконання ним методичної, наукової й організаційної роботи та 

особливостей і структури навчальної дисципліни, яку викладає викладач. 

Враховується також і те, чи навчальна дисципліна лише запроваджується і 
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потребує від викладача значних затрат часу на розробку курсу лекцій і 

відповідного методичного забезпечення. 

5.2.9. Крім навчальної роботи, викладач університету виконує методичну, 

наукову й організаційну роботу. 

5.2.9.1. До методичної роботи входить: написання і підготовка до видання 

конспектів лекцій, методичних матеріалів до семінарських, практичних, 

лабораторних занять, курсового та дипломного проектування, практики і 

самостійної роботи студентів; розробка навчальних планів, навчальних 

програм, робочих навчальних планів, робочих навчальних програм; розробка 

і постановка нових лабораторних робіт; підготовка комп'ютерного 

програмного забезпечення навчальних дисциплін; складання екзаменаційних 

білетів, завдань для проведення модульного, тестового і підсумкового 

контролю; розробка і впровадження наочних навчальних посібників (схем, 

діаграм, стендів, слайдів тощо), нових форм, методів і технологій навчання; 

вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального 

процесу; підготовка концертних програм та персональних художніх виставок 

тощо. 

5.2.9.2. До наукової роботи входить виконання планових наукових 

досліджень із звітністю в таких формах: науково-технічний звіт згідно з 

ДЕСТ; дисертація (докторська, кандидатська); монографія, підручник, 

навчальний посібник, словник, довідник, наукова стаття, заявка на винахід, 

тези доповіді; рецензування монографій, підручників, навчальних посібників, 

словників, довідників, дисертацій, авторефератів, наукових статей, наукових 

проектів, тематичних планів; перевидання монографій, підручників, 

навчальних посібників, словників, довідників; керівництво науковою 

роботою студентів тощо. 

5.2.9.3. До організаційної роботи входить: робота в науково-методичних 

комісіях Міністерства освіти і науки України, в Державній акредитаційній 

комісії, експертних і фахових радах, в експертних комісіях ВАК, в 

спеціалізованих радах по захисту дисертацій, в методичних радах і комісіях 
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університету, в науково-технічних радах університету, в методичних радах і 

комісіях факультету, в експертних комісіях факультету; організація та 

проведення загальнодержавних наукових конференцій, симпозіумів і 

семінарів; робота по виданню наукових збірників; участь у виховній роботі в 

студентському колективі, виконання обов'язків куратора (наставника) 

академічної групи; керівництво студентським науковим гуртком, 

проблемною групою; участь в профорієнтаційній роботі та довузівській 

підготовці молоді, у підготовці та проведенні студентських і учнівських 

олімпіад, в організації та проведенні позанавчальних культурно-спортивних 

заходів тощо. 

5.2.10. На період хвороби викладача або перебування його у відрядженні чи 

на підвищенні кваліфікації, стажуванні зменшується обсяг запланованої 

роботи викладачу. Встановлене йому на цей період навчальне навантаження 

виконується іншими викладачами кафедри в межах 36-годинного робочого 

тижня за рахунок зменшення їм обсягу методичної, наукової й організаційної 

роботи з оплатою 50 % посадового окладу відсутнього працівника, або 

шляхом залучення в установленому порядку викладачів з погодинною 

оплатою праці. Після виходу викладача на роботу на період, що залишився 

до завершення навчального року, йому визначається відповідне навчальне 

навантаження тa обсяг методичної, наукової й організаційної роботи в межах 

36-годинного робочого тижня. 

5.2.11. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, ректор 

університету залучає науково-педагогічних до науково-педагогічної, 

педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх 

навчального навантаження до початку канікул. 

5.2.12. Науково-педагогічним працівникам забороняється: 

а) змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи; 

б) продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними; 

в) передоручати виконання трудових обов'язків. 

5.2.13. Забороняється в робочий час: 
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а) відволікати науково-педагогічних та педагогічних працівників від їх 

безпосередніх обов'язків для участі в різних господарських роботах, заходах, 

не пов'язаних з навчальним процесом; 

б) відволікання працівників університету від виконання професійних 

обов'язків, а також осіб, що навчаються в університеті, за рахунок 

навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом 

навчання, забороняється, за винятком випадків, передбачених чинним 

законодавством України. 

5.3. Для викладачів коледжу встановити 18-годинний робочий тиждень. 

5.4. Для окремих категорій працівників наказом ректора за узгодженням із 

профспілковим комітетом може бути встановлений час роботи згідно з 

затвердженим графіком без скорочення загального часу на тиждень. 

5.5.  Установити ненормований робочий день (Додатки 1,2) для працівників 

університету, коледжу, праця яких не піддається точному обліку. 

5.6.  Установити максимальний обсяг навчального навантаження науково-

педагогічних працівників університету на навчальний рік у межах ставок 

згідно зі штатним розписом спеціальності в обсязі 600 годин. 

5.6.1 Установити, що максимальний обсяг навчального навантаження 

науково-педагогічних працівників університету є вихідною позицією для його 

довільної диференціації кожною кафедрою, що залежить від кількості її 

ставок професорсько-викладацького складу, встановлених відповідно до 

контингенту здобувачів вищої освіти згідно зі штатним розписом, та рівня 

кваліфікації означених працівників (посада, науковий ступінь, вчене звання) 

(дія цього підпункту поширюється тільки на науково-педагогічних 

працівників, які працюють  на одну ставку). 

Навчальне навантаження викладачів, які працюють за сумісництвом 

(внутрішнім і зовнішнім), здійснювати за формулою n/600,  де n – кількість 

навчальних годин, причому n  не повинно бути менше  300 годин (на 0,5 

ставки). 

http://koldog.univ.kiev.ua/koldog2011/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB-5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96-%D0%B2-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-5.11
http://koldog.univ.kiev.ua/koldog2011/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB-5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96-%D0%B2-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-5.11
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Викладачу Університету, який є аспірантом-заочником, робочий час 

планується на дев’ять навчальних місяців. 

У випадках виробничої необхідності  в університеті викладач може 

бути залучений до проведення навчальних занять понад обов'язковий обсяг  

навчального навантаження,  визначений  індивідуальним робочим планом, у 

межах свого  робочого  часу.   Додаткова   кількість   облікових   годин  

встановлюється  закладом вищої освіти і не може перевищувати  

0,25 мінімального обов'язкового обсягу навчального навантаження. 

5.7 Не вважати за об’єктивних причин перевиконанням (недовиконанням) 

кількість годин, яка складає 2% від визначеного обсягу. 

5.7.1. Установити обов’язковий обсяг лекційних занять для професорів, 

доцентів, старших викладачів не більше 250 годин на навчальний рік при 

загальній кількості дисциплін не більше п’яти. 

5.7.2. Зменшувати обсяг навчального навантаження науково-педагогічних 

працівників, а саме:  голові профспілкового комітету на 100 годин;  

відповідальному секретареві приймальної комісії на 100 годин; голові 

спеціалізованої вченої ради – на 100 годин. 

5.8. Встановити максимальний обсяг навчального навантаження педагогічних 

працівників коледжу на навчальний рік в обсязі 720 годин. 

5.9. Затверджувати узгоджені з профспілковим комітетом графіки відпусток 

на наступний рік не пізніше 05 січня. 

5.10 Переносити на вимогу співробітника щорічну відпустку на інший ніж це 

передбачено графіком період згідно заяви при поважній причині або за 

обставин, передбачених чинним законодавством. 

5.11 Як виняток, за бажанням співробітника частина щорічної відпустки 

замінюється грошовою компенсацією в межах фонду оплати праці. При 

цьому тривалість використаної співробітником щорічної відпустки у 

поточному році не повинна бути меншою ніж 24 календарні дні. 

5.12. Надавати працівникам університету та коледжу щорічну додаткову 

відпустку за особливий характер праці, виходячи з такого: 

http://koldog.univ.kiev.ua/koldog2011/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB-5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96-%D0%B2-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-5.11
http://koldog.univ.kiev.ua/koldog2011/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB-5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96-%D0%B2-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-5.11
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а) за ненормований робочий день – згідно із посадами і професіями та 

тривалістю, наведеними в Додатку 1; 

б) за виконання роботи, пов’язаної з підвищеним нервово-емоційним, 

та інтелектуальним навантаженням і в умовах підвищеного ризику для 

здоров’я, - особам, які постійно працюють на персональних комп’ютерах 

згідно із посадами і професіями та тривалістю, наведеними в Додатку 2; 

в) за шкідливі і важкі умови праці – згідно з посадами і професіями та 

тривалістю, наведеними в Додатку 3. 

г) за особливий характер праці – згідно з посадами і професіями  Постанови 

КМУ від 17.11.1997 № 1290 «Про затвердження Списків виробництв, робіт, 

цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні 

додаткові відпустки за роботу із шкідливими  і важкими умовами праці та за 

особливий характер праці», Наказу Міністерства праці та соціальної політики 

від 30.01.1998 № 16 «Про затвердження Порядків застосування Списків 

виробництв,  робіт,  цехів,  професій і посад, зайнятість працівників в  яких  

дає  право  на щорічні   додаткові  відпустки  за  роботу  із шкідливими  і  

важкими  умовами  праці  та  за особливий характер праці», наведеними в 

Додатку 9. 

5.13.  За заявою працівника надавати додаткові вихідні дні з виплатою 

заробітної плати з відповідного фонду  з таких  причин: 

– укладення шлюбу – 3  календарні дні; 

– укладення шлюбу дітьми – 2 календарні дні; 

– смерті близьких родичів (мати, батько, чоловік, дружина, син, 

дочка) – 3 календарні дні від дати смерті; 

– Народження дитини – 1 к.д.; 

– день народження працівника (за бажанням) – 1 к.д. 

5.14 Надавати працівникам університету і коледжу, за заявою додаткову 

оплачувану відпустку відповідно до ст. 19 ЗУ «Про відпустки» як одиноким 

матерям,  які утримують і виховують дитину самі, а саме: 

- вдовам; 
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- жінкам, що не перебувають у шлюбі  у свідоцтві про народження 

дитини яких відсутній запис про батька або запис про батька 

зроблено в установленому порядку за вказівкою матері (ч.1 ст. 

135 сімейного кодексу); 

- розлученим жінкам, колишні чоловіки яких померли після 

розлучення з ними;  

- батько дитини позбавлений батьківських прав; 

- батько  дитини перебуває у місцях позбавлення волі; 

- батько дитини визнаний безвісно відсутнім (померлим); 

- батько дитини переховується та ухиляється від  стягнення 

аліментів. 

Профспілковий комітет зобов’язується: 

5.14. Контролювати дотримання режиму праці і відпочинку та ознайомлення 

з відповідними наказами працівників.  

5.15.  Контролювати обсяг навчального навантаження науково-педагогічних 

та педагогічних працівників; правильність залучення науково-педагогічних 

працівників до занять понад обов’язковий обсяг навчального навантаження, 

визначений індивідуальним планом, у межах свого робочого часу; 

працівників до навчальної роботи; у цілому працівників до виконання 

невластивих їм функцій. 

5.16. Надавати матеріальну допомогу в обсязі 500 гривень у разі смерті 

близьких родичів ( батько, мати, чоловік, дружина, діти). 

VI. ОПЛАТА ПРАЦІ 

6.1 Здійснювати оплату праці усіх співробітників університету та коледжу 

відповідно до законів України та інших нормативно-правових актів, 

генеральної та галузевої угод та цього Колективного договору.  

6.2. Розміри заробітної плати працівників визначати згідно з тарифними 

сітками і схемами посадових окладів. Накази щодо перегляду та зміни норм 

оплати праці, охорони та поліпшення умов праці, робочого часу, відпочинку, 

тарифних сіток, посадових окладів, умов запровадження та скасування 
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надбавок, доплат, премій, винагород, інших заохочувальних, компенсаційних 

виплат погоджуються з Профкомом. 

6.3. Здійснювати оплату праці працівників університету та коледжу в 

першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснювати після виконання 

зобов’язань щодо оплати праці. 

6.4.  Виплачувати щомісячно заробітну плату працівникам університету та 

коледжу в гривнях: за першу половину місяця — 16 числа, за другу половину 

місяця  —  1 числа. У разі коли день виплати заробітної плати збігається з 

вихідним, святковим або неробочим днем, заробітну плату виплачувати 

напередодні. 

6.5. Здійснювати погодинну оплату праці науково-педагогічних працівників 

щомісячно за фактично виконану кількість годин у відсотках до окладу 

(ставки) працівника I тарифного розряду. 

6.6. Встановити науково-педагогічним, науковим і педагогічним працівникам 

університету та коледжу доплати за науковий ступінь доктора філософії та 

доктора наук у розмірах відповідно 15 та 25 відсотків посадового окладу з 

відповідного фонду, а також за вчене звання доцента і старшого дослідника – 

25 відсотків посадового окладу, професора – 33 відсотки посадового окладу ( 

відповідно до Прикінцевих та Перехідних Положень Закону України «Про 

вищу освіту»).  

  Проводити доплати і надбавки до тарифних ставок і посадових окладів 

працівників згідно із додатком № 7. 6.7 Проводити індексацію заробітних 

плат в порядку, встановленому законодавством. 

6.8 Здійснювати виплату заробітної плати через установи банків відповідно 

до чинного законодавства лише на підставі особистих заяв працівників. 

6.9. Здійснювати через бухгалтерію безготівкову сплату членських 

профспілкових внесків згідно з особистими заявами членів Профспілки 

працівників освіти і науки України у розмірі 1% для більш ефективного 

ведення господарства, посилення матеріальної зацікавленості працівників від 

усіх видів заробітної плати, надбавок, доплат і премій з подальшим їх 
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перерахуванням на рахунок профспілки не пізніше трьох банківських днів 

після виплати заробітної плати працівникам. 

6.10. Повідомляти працівників шляхом видачі розрахункових листків про 

загальну суму заробітної плати з розшифруванням за видами виплат, 

розмірами та підставами утримань за їх заявами. 

6.11 Оплачувати час простою, що виник не з вини працівників, у розмірі не 

менше двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду 

(окладу), якщо такий  простій обумовлено  ситуацією небезпечною для життя 

і здоров’я працівників, навколишнього середовища – у  розмірі середньої 

заробітної плати, відповідно до ст.113 КЗпП України та Галузевої угоди  між 

Міністерством освіти і науки України  та ЦК Профспілки працівників освіти і 

науки України 

6.12. Надавати та постійно поновлювати на web-сторінці Університету 

інформацію про зміни в оплаті праці, розміри стипендій, оплату за навчання, 

кошторис, квартальний фінансовий звіт, штатний розпис та іншу нормативну 

і розрахункову планово-економічну інформацію. 

 

Профспілковий комітет зобов’язується: 

6.13. Представляти й захищати інтереси працівників у сфері оплати праці; 

контролювати розподіл і використання коштів фонду оплати праці; вносити 

обґрунтовані пропозиції щодо підвищення заробітної плати, премій, 

компенсацій, надбавок, доплат, надання пільг працівникам; контролювати 

правильність нарахування працівникам заробітної плати і відрахувань із неї. 

6.14. Погоджувати штатний розпис, навчальне навантаження педагогічних, 

науково-педагогічних працівників та всі накази, які пов’язані із заробітною 

платою та преміюванням працівників університету та коледжу. 

6.15. Ознайомлюватись з щорічним кошторисом доходів і видатків.  

6.16. Надавати працівникам консультативну та практичну допомогу з питань 

соціального захисту. 
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VII. ОХОРОНА ПРАЦІ 

Адміністрація зобов’язується: 

7.1. Забезпечити виконання усіх заходів, передбачених Угодою з охорони 

праці (Додаток 4). 

7.2. Інформувати під час укладання трудового договору працівника про стан 

умов праці на робочому місці, можливі наслідки та пільги і компенсації, які 

йому належать за роботу у шкідливих умовах.  

7.3. Забезпечити здорові та безпечні умови праці. 

7.4. Здійснювати організацію проведення періодичних медичних оглядів 

працівників згідно з вимогами законодавства.  

7.5. Проводити  навчання та атестацію працівників, які зайняті на роботах із 

підвищеною небезпекою.   

7.6. Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та спеціалістами 

вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних актів, 

технологічних процесів та графіків ремонту устаткування. 

7.7. Надавати: 

– спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального 

захисту працівникам і службовцям згідно з Додатком 5  

– безкоштовне мило на роботах, що пов’язані із забрудненням, згідно з 

Додатком 6. 

7.8. Надавати за заявою потерпілого або членів його родини матеріальну 

допомогу в розмірі  посадового окладу в разі нещасного випадку на 

виробництві, який трапився з працівником університету (коледжу) та  

належним чином зареєстрований у журналі реєстрації  служби з охорони 

праці. 

Профспілковий комітет зобов’язується: 

7.9. Організувати контроль використання фонду охорони праці, правильного 

нарахування розміру відшкодування шкоди, заподіяної працівникові, 

своєчасного забезпечення працівників спецодягом.  
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7.10. Здійснювати постійну перевірку стану охорони праці, відповідності 

робочих місць вимогам чинних нормативно-правових актів, надавати 

пропозиції  ректору щодо поліпшення умов праці. 

7.11. Брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві, 

аналізувати профзахворювання, розробляти заходи щодо їх попередження. 

7.12. Здійснювати контроль стану охорони навколишнього середовища, 

виробничої санітарії, побутових умов працівників, домагатися від 

адміністрації виконання норм охорони праці. 

 

VIII.  СОЦІАЛЬНО ТРУДОВІ ГАРАНТІЇ, ВІДПОЧИНОК, 

МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА ТА ПІЛЬГИ ПРАЦІВНИКАМ 

УНІВЕРСИТЕТУ 

Адміністрація зобов’язується: 

8.1. Передбачити у  кошторисі Університету та коледжу такі видатки: 

– на розвиток соціальних об’єктів Університету, в т.ч. гуртожитків, баз 

відпочинку; 

– на утримання та оновлення аудиторного фонду, розвиток матеріально-

технічної бази (з урахуванням вимог чинного законодавства); 

– на проведення періодичного медичного обстеження працівників, які 

працюють у важких та шкідливих умовах; 

– на проведення соціальних виплат у розмірі до 2% від планового фонду 

заробітної плати; 

– на охорону праці не менше ніж 0,2% від фонду оплати праці;  

– на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу серед працівників 

Університету (коледжу) в розмірі не менше ніж 0,3 % від фонду заробітної 

плати.  

8.2.  Преміювання працівників університету та коледжу здійснювати  за 

результатами праці відповідно до затвердженого Положення про 

преміювання (Додаток 8) в межах фонду заробітної плати. 
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8.3. Надавати одноразову матеріальну допомогу співробітникові – у разі 

смерті близьких родичів (чоловік, дружина, батько, мати, діти) – в розмірі 

двох мінімальних заробітних плат. 

 Джерелом коштів для надання матеріальної допомоги є кошти відповідно  

до штатного розпису університету та коледжу. 

  Навчально-допоміжному, адміністративно-управлінському та іншому 

персоналу надається матеріальна допомога в зв’язку зі скрутним 

матеріальним становищем  та в інших непередбачуваних випадках, коли 

необхідність її отримання виникла раптово та викликала скрутне матеріальне 

становище, обумовлене хворобою працівника, або з інших причин, що 

потребують значних фінансових витрат, на підставі заяви працівника. 

  Розмір виплати  матеріальної допомоги не повинен перевищувати одного 

посадового окладу на рік незалежно від того, з якого фонду (загального чи 

спеціального) вона виплачується (дія цього підпункту Колективного договору 

не поширюється на працівників, яким законодавством передбачена виплата 

грошової допомоги на оздоровлення). 

 У межах коштів на оплату праці за рахунок загального та спеціального 

фондів кошторису, які відповідно до Бюджетного кодексу України є 

складовою частиною державного бюджету України, штатним науково-

педагогічним та педагогічним працівникам  відповідно  до ст. 57 Закону 

України «Про освіту», виплачується матеріальна допомога на оздоровлення 

при наданні щорічної відпустки на підставі графіка відпусток. 

8.4 Надавати разову матеріальну допомогу, розміром до одного посадового 

окладу, у разі досягнення співробітником університету і коледжу пенсійного 

віку та фактичного виходу на пенсію, за умови  наявності не менш як 5 років 

трудового стажу. 

8.5 Надавати працівникам університету та коледжу творчі відпустки 

відповідно до чинного законодавства. 

8.6 Надавати співробітникам університету і коледжу 50 % знижку на 

користування спортивним інвентарем для заняття спортом. 



 

 

 

21 

8.7 Надавати першочергове право (за 10 календарних днів до дати остаточної 

реалізації) співробітникам університету  та коледжу на придбання інвентарю, 

матеріалів, обладнання, що не використовуються в роботі університету 

(коледжу).  

8.8 Надавати працівникам університету автотранспорт, спеціальну техніку 

для виконання різного роду  господарських робіт з відшкодуванням вартості 

витрат. 

Профспілковий комітет зобов’язується: 

8.9. Організовувати відпочинок дітей у літній період, а також проводити для 

них новорічні свята. 

8.10 Відшкодовувати працівникам університету  та коледжу кошти, 

витрачені: 

- на їхнє оздоровлення в санаторно-лікувальних закладах України в розмірі 

одного прожиткового мінімуму на працездатну особу (на момент звернення); 

- на оздоровлення дітей в літніх таборах у розмірі одного прожиткового 

мінімуму на дитину певного віку(на момент звернення). 

 

ІХ. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

9.1. Адміністрація Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка забезпечує створення умов для статутної 

діяльності профспілкової організації працівників освіти і науки університету, 

а саме: зберігає, наданні для користування приміщення, меблі, засоби зв’язку, 

копіювальну техніку, персональний комп’ютер та ін., забезпечує їх  

обслуговування та ремонт; окрім цього, забезпечує опалення, освітлення, 

прибирання, охорону приміщень, за необхідності виділяє транспорт, а також 

приміщення актової зали і зали засідань для проведення масових заходів. 

Окрім цього, Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка здійснює оплату за користування засобами зв’язку. 

9.2. Адміністрація надає членам та голові профспілкового комітету, які не 

звільнені від виробничої діяльності, до 1 години на день із збереженням 

заробітної плати для виконання профспілкових обов’язків. 
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9.3. Профспілкова організація університету разом із роботодавцем бере 

участь у вирішенні питань щодо оплати праці працівників університету та 

коледжу, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов 

запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших 

заохочувальних і компенсаційних виплат, вирішує питання тривалості 

робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання 

відпусток, бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, 

визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам 

соціальних пільг. 

9.4. Профспілкова організація дає згоду або відмовляє у дачі згоди на 

розірвання трудового договору або контракту з працівником з ініціативи 

роботодавця у випадках, передбачених законодавством.  

9.5. Члени профкому мають право: 

9.5.1 безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи працівників 

університету  та коледжу; 

9.5.2 вимагати й одержувати від адміністрації відповідні документи, 

відомості та пояснення, що стосуються умов праці, виконання Колективного 

договору, додержання законодавства про працю та соціально-економічних 

прав працівників; 

9.5.3 безпосередньо звертатися усно або письмово до посадових осіб 

університету та коледжу з метою реалізації їх статутної діяльності; 

9.5.4. розміщувати власну інформацію в приміщеннях і на території 

університету в доступних для працівників місцях; 

9.5.5. виконувати інші повноваження, передбачені ст. 38 Закону України 

«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». 

9.6. На штатних працівників профкому поширюються всі права, пільги та 

винагороди, встановлені для працівників університету та коледжу. 

 

Х. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
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10.1 У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, 

передбачених цим договором, сторони несуть відповідальність згідно з 

чинним законодавством. 

10.2 Суперечки між Сторонами вирішуються в порядку, встановленому 

законодавством України. 

10.3 Притягнення до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної 

відповідальності не виключає цивільної, матеріальної відповідальності 

винних осіб. 

10.4 Збитки, шкода, завдані державі внаслідок вчинення корупційного або 

пов’язаного з корупцією правопорушення, підлягають відшкодуванню 

особою, яка вчинила відповідне правопорушення, в установленому законом 

порядку. 

 

ХІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

11.1. Пільги, передбачені цим Колективним договором, надаються 

працівникам університету (коледжу) на підставі рішення адміністрації, 

узгодженого з профкомом. 

11.2. Усі додатки до Колективного договору є його невід’ємною частиною. 

11.3. Колективний договір підписаний у 2-х примірниках, які зберігаються в 

кожної із сторін і мають однакову юридичну силу. 


