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РОЗДІЛ І. Загальні положення 

 
1.1 Сторонами цього колективного договору є: 

- адміністрація Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу 
в особі директора Добридника Степана Івановича 

- профспілковий комітет Рівненського кооперативного економіко-
правового коледжу, який представляє інтереси працівників коледжу і має 
відповідні повноваження в особі голови профкому Вдовиченко Галини 
Михайлівни. 
 
1.2  Сторони визначають повноваження одна одної і зобов'язуються 
дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності 
представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, 
конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів 
(консультацій) щодо укладення колективного договору, внесення змін і 
доповнень, вирішенні усіх питань соціально - економічних і трудових відносин. 
 
1.3 Сторони визнають цей колективний договір нормативним актом, на підставі 
якого здійснюватиметься регулювання усіх соціально-економічних, 
виробничих і трудових відносин в коледжі впродовж усього строку його дії, Він 
укладений згідно з чинним законодавством, галузевою угодою між правлінням 
Укркоопспілки та ЦК профспілки працівників споживчої кооперації України 
 
1.4 Норми і положення цього колективного договору діють безпосередньо, є 
обов'язковими для дотримання адміністрацією коледжу і профспілковим 
комітетом, його положення розповсюджуються на всіх, без винятку, 
працівників коледжу незалежно від того, чи є вони членами профспілки, а 
також стажу роботи, її характеру, посади. 
 
1.5 Адміністрація коледжу і профком зобов'язуються дотримуватися умов і 
виконувати положення, передбачені в даному договорі, профком 
утримуватиметься від організації страйків в період дії договору при умові його 
безумовного виконання. 
 
1.6 Зміни і доповнення до цього колективного договору вносяться в 
обов'язковому порядку у зв'язку із змінами чинного законодавства, галузевої 
угоди з питань, що є предметом колективного договору, та за ініціативою однієї 
із сторін після проведення переговорів (консультацій) та досягнення згоди і 
набувають чинності після схвалення на загальних зборах трудового колективу 
працівників і підписання сторонами. 
 
1.7 Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до 
колективного договору сторони розглядають спільно і приймають рішення у 
десятиденний строк з дня їх отримання іншою стороною. 
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1.8  Жодна із сторін, що уклала цей колективний договір, не може впродовж 
усього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що 
змінюють норми, положення, зобов'язання колективного договору або 
припиняти їх виконання. Сторони зобов'язуються при внесенні змін, доповнень 
в колективний договір не погіршувати умов, встановлених працівникам 
коледжу цим колективним договором. 
 
1.9 Адміністрація коледжу (спільно з профкомом) у семиденний термін після 
підписання колдоговору подає його на реєстрацію у відповідні органи і через 15 
днів після реєстрації доводить його до відома усіх структурних підрозділів і 
профспілкових органів коледжу. 
Завідувач канцелярією при прийнятті на роботу працівників ознайомлює їх з 
колективним договором, який діє в коледжі. 
 
1.10 Даний колективний договір передбачає, що профком має право у випадках 
прийняття адміністрацією коледжу рішень, які порушують умови колективного 
договору, внести йому представлення (рішення) про усунення цих порушень. 
Адміністрація коледжу зобов'язується в тижневий термін розглянути і дати 
мотивовану відповідь по суті представлення (рішення). При недосягненні згоди 
з цих питань між адміністрацією і профкомом, розбіжності між ними 
розглядаються в порядку, передбаченому нормами Закону України "Про 
порядок вирішення колективних, трудових спорів (конфліктів)" і Закону 
України "Про колективні договори і угоди". 
 
1.11 Сторони починають переговори щодо укладання нового колективного 
договору на наступний строк не раніш як за три місяці до закінчення строку дії 
чинного колективного договору. 
 
1.12   Колективний договір вступає в дію з дня підписання сторонами. Договір 
діє до 8 травня 2020 року. 
 

РОЗДІЛ ІІ. Організація праці. Соціальний захист 
2.1 Зобов’язання адміністрації. 

 
2.1.1 Створювати умови праці, які дозволяли б жінкам та чоловікам 
здійснювати трудову діяльність на рівній основі, забезпечувати жінкам та 
чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками, 
здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та 
однакових умовах праці, вживати заходів щодо унеможливлення випадків 
сексуальних домагань. Забороняється в оголошеннях про вакансії пропонувати 
роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка 
може виконуватись виключно особами певної статті, висуваючи різні вимоги, 
даючи перевагу одній із статей, вимагати від осіб, які влаштовуються на 
роботу, відомості про їхнє особисте життя,плани щодо народження дітей. 
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Жінкам та чоловікам забезпечувати рівні права та можливості у 
працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та 
перепідготовки. 
Забезпечити впродовж року переважне право на працевлаштування 
працівників, вивільнених з коледжу на підставі п.1 ст. 40 КЗпП України у разі 
виникнення потреби прийняття на роботу працівників аналогічної професії. 
Впродовж року. Виконавці: директор, завідувач канцелярією. 
 
2.1.2 Змінювати чи запроваджувати новий режим роботи в коледжі лише після 
погодження цих питань з профспілковим комітетом. 
Впродовж року. Виконавці: директор, завідувач канцелярією. 
 

2.1.3 Графіки щорічних відпусток для адміністративно-господарського, 
навчально- допоміжного персоналу, та викладацького складу затверджувати за 
погодженням з профспілковим комітетом до 5 січня поточного року. 
Січень. Виконавці: завідувач канцелярією. 
 
2.1.4  Залучати працівників до надурочних робіт лише у виняткових випадках, 
що визначаються законодавством, з дозволу профспілкового комітету. Оплату 
праці проводити відповідно до чинного законодавства. 
Впродовж року. Виконавці: директор, заступники директора, головний 
бухгалтер. 
 
2.1.5 Адміністрація коледжу не пізніше 3 місяців з часу прийняття рішення про 
ліквідацію, реорганізацію, зміну форм власності проводить консультації з 
профспілковим комітетом про заходи щодо запобігання звільненню. 
Впродовж року. Виконавці: директор, завідувач канцелярією. 
 
2.1.6 Надавати додаткові відпустки за ненормований робочий день. (додаток 
№1). 
Впродовж року. Виконавці: директор, завідувач канцелярією. 
 
2.1.7 На прохання працівника щорічну відпустку може бути поділено на 
частини відповідно до чинного законодавства. 
Педагогічним працівникам відпустка надається в період літніх канікул. 
Впродовж року. Виконавці: директор, завідувач канцелярією. 
 
2.1.8 Надавати керівним, педагогічним та іншим працівникам коледжу 
відпустку впродовж навчального року при необхідності санаторно-курортного 
лікування, підтвердженого медичним висновком, та при наявності путівки. 
Впродовж року. Виконавці: директор, завідувач канцелярією. 
 
2.1.9 Надавати щорічні відпустки або замінювати їх грошовою компенсацією 
відповідно до чинного законодавства за згодою працівників та за можливості 
забезпечення їх роботою (відкликання з щорічної відпустки у зв'язку з 
виробничою необхідністю, робота в приймальній комісії). 
Впродовж року. Виконавці: директор, завідувач канцелярією, головний 
бухгалтер. 
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2.1.10 Повідомляти працівників про введення нових і зміни чинних норм 
оплати праці. 
Впродовж року. Виконавці: директор, головний бухгалтер, завідувач 
канцелярією. 
 
2.1.11 Для осіб, що приймаються вперше на посади педагогічних працівників 
перевагу надавати випускникам, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень 
«Магістр», випускникам аспірантури та викладачам з вищою категорією. 
Впродовж року. Виконавці: директор, заступник директора з навчальної 
роботи, завідувач канцелярією. 
 
2.1.12 Дотримуватись вимог чинного законодавства щодо недопущення 
утримань із заробітної плати у разі звільнення працівників до закінчення 
робочого року, в рахунок якого він вже одержав відпустку, за невідпрацьовані 
дні відпустки, якщо працівник звільняється з роботи у зв'язку з: 

- призовом або вступом на військову службу; 
- переведенням працівника, за його згодою, на інше підприємство, в 

установу, організацію або переходом на виборну посаду; 
- відмовою працівника від продовження роботи при зміні істотних умов 

праці; 
- змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, 

реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, 
організації, скорочення чисельності або штату працівників; 

- виявленням невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній 
роботі внаслідок недостатньої кваліфікації, або стану здоров'я,, що 
перешкоджають продовженню даної роботи; 

- нез'явленням на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд 
внаслідок тимчасової непрацездатності; 

- направленням на навчання; 
- виходом на пенсію; 

Впродовж року. Виконавці: директор, головний бухгалтер. 
 
2.1.13   Встановити у коледжі п’ятиденний робочий тиждень з тривалістю 
робочого часу працівників 40 годин на тиждень та з двома вихідними днями - 
субота та неділя. Скорочувати на одну годину тривалість робочого часу 
напередодні святкових і неробочих днів. Заняття на денній формі навчання 
проводити протягом п’ятиденного робочого тижня, на заочній формі навчання - 
згідно затвердженого розкладу занять. 
Встановити основний режим роботи згідно із додатком №8.  
Встановити режим роботи сторожів згідно з графіками чергувань. 
Впродовж року. Виконавці: директор, заступники директора коледжу, 
зав.відділенням. 
 
2.1.14 Здійснювати заходи щодо удосконалення системи підготовки, 
перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів. Забезпечувати проходження 
педагогічними працівниками підвищення кваліфікації не рідше одного разу на  
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5 років. Здійснювати оплату за рахунок коштів коледжу в розмірі 50% вартості 
навчання. 
Впродовж року Виконавці: директор, зав. методичного кабінету, голови 
циклових комісій, головний бухгалтер. 
 
2.1.15  У відповідності до Закону України «Про відпустки» встановити 
гарантовану тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки для: 
- педагогічних працівників     - 56 календарних днів; 
- майстрів виробничого навчання    - 42 календарні дні; 
- вихователів       - 28 календарних днів; 
- завідувачу навчально-методичного кабінету,  

відділу, лабораторії      - 42 календарні дні; 
- методисту       - 42 календарних дні; 
- інших працівників(спеціалістів, технічного 

 персоналу)       - 24 календарних днів.  
Впродовж року Виконавці: директор, завідувач канцелярією. 

 
2.1.16 Жінці, яка працює і має двох або 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 інваліда 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 інваліда 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 (стаття 73 Кодексу 
законів про працю України). За наявності декількох підстав для надання цієї 
відпустки - до 17 календарних днів. 
Впродовж року. Виконавці: директор, завідувач канцелярією. 
 
2.1.17 Для одного з батьків, діти яких ідуть в 1 клас, 1 вересня вважати 
вихідним днем із збереженням заробітної плати та для батьків, діти яких 
закінчують 11 клас, день «Останнього дзвоника» вважати вихідним днем з 
збереженням заробітної плати. 
Впродовж року. Виконавці: директор, завідувач канцелярією. 
 
2.1.18 Для викладачів-жінок, які мають дітей до 14 років по можливості 
враховувати їх побажання при складанні розкладу занять та дотримуватись 
законодавства щодо відряджень. Для жінок обслуговуючого персоналу, які 
мають дітей віком до 14 років, або дитину-інваліда, встановити робочий день на 
їх прохання, за погодженням з головами циклових комісій, на 1 годину менше з 
оплатою пропорційно до відпрацьованого часу (крім сторожів). 
Впродовж року. Виконавці: директор, заступники директора коледжу, зав. 
відділенням, голови циклових комісій. 
 
2.1.19 Надавати інші додаткові оплачувані відпустки за рахунок власних коштів 
коледжу терміном до 3 днів працівникам коледжу за сімейними обставинами: 
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- при реєстрації шлюбу - 1 день, 
- при народжені дитини - 1 день, батьку дитини, 
- при святкуванні ювілейних дат (дні народження -50, 60 років) - 1 день, 
- при смерті близьких рідних - З дні. 

Впродовж року.Виконавці: директор, головний бухгалтер, завідувач 
канцелярією. 
 
2.1.20 Обов’язок уповноваженого з гендерних питань - радника директора 
коледжу на громадських засадах покласти на Пацулу Ю.Й. 
2.2. Сторони домовились не застосовувати дискримінацію у сфері трудових 
прав працівників в залежності від походження, соціального і майнового стану, 
расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, 
релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших 
обставин. 
 

2.2 Зобов’язання профспілкового комітету 
 

2.2.1 Здійснювати громадський контроль за виконанням адміністрацією 
коледжу законодавства про працю, правильним застосуванням встановлених 
умов оплати праці, вимагати усунення виявлених недоліків та притягнення до 
відповідальності винних у цьому керівників. 
Впродовж року. Виконавці: голова профспілкового комітету, голова комісії по 
трудових спорах. 
 
2.2.2 Порушувати питання перед власником або директором про звільнення 
керівного працівника або усунення його з посади, якщо він порушує 
законодавство про працю, колективний договір відповідно до чинного 
законодавства.( стаття 45 Кодексу законів про працю України) 
Впродовж року. Виконавці: голова профспілкового комітету, голова комісії по 
трудових спорах. 
 
2.2.3 Здійснювати контроль та давати дозвіл на проведення надурочних робіт та 
робіт у вихідні дні згідно з вимогами чинного законодавства та галузевої угоди 
між правлінням Укоопспілки та ЦК профспілки працівників споживчої 
кооперації України. 
Впродовж року. Виконавці: голова профспілкового комітету, голова комісії по 
трудових спорах. 
 

2.2.4 Представляти інтереси членів профспілки і брати участь у розгляді їх 
трудових спорів в комісії по трудових спорах коледжу. 
Впродовж  року. Виконавці: голова профспілкового комітету, голова комісії по 
трудових спорах. 
 
2.2.5 Здійснювати контроль за підготовкою та поданням адміністрацією 
документів, необхідних для призначення пенсій працівникам. 
Впродовж року. Виконавці: голова профспілкового комітету. 
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2.2.6 Проводити контроль стану трудової та навчальної дисципліни в коледжі з 
підведенням підсумків на спільному засіданні профкому та адміністрації. 
Впродовж року Виконавці: заступник голови профкому. 
2.2.7 У випадках, передбачених законодавством про працю, розглядати у 
п'ятнадцятиденний термін обґрунтоване письмове подання адміністрації 
коледжу про розірвання трудового договору з працівником. Про прийняте 
рішення у письмовій формі повідомляти адміністрацію коледжу у триденний 
термін після його прийняття. Рішення про ненадання згоди профкому на 
розірвання трудового договору з працівником обґрунтовувати . 
Впродовж року. Виконавці: голова профспілкового комітету. 
 
2.2.8 Давати згоду на звільнення працівників при скороченні штатів лише після 
використання всіх можливостей для збереження трудових відносин з цими 
працівниками. Використовувати передбачене законодавством переважне право 
на залишення на роботі окремих категорій працівників. 
Впродовж року. Виконавці: голова профспілкового комітету, члени 
профспілкового комітету. 
 
2.2.9 Встановити показники масового вивільнення працівників з ініціативи 
роботодавця (крім випадку ліквідації юридичної особи): одноразове або 
протягом: 
 - одного місяця вивільнення 10 і більше відсотків працівників коледжу; 
 - трьох місяців вивільнення 20 і більше відсотків працівників коледжу. 
 Відповідно до положень ст. 48 Закону України «Про зайнятість 
населення» вживати заходів щодо запобігання та мінімізації негативних 
наслідків масового вивільнення працівників закладу. 
 
2.2.10 Вести роз'яснювальну роботу з питань надання пільг і компенсацій 
звільненим працівникам у зв'язку із скороченням. 
Впродовж: року. Виконавці: голова профспілкового комітету, члени 
профспілкового комітету. 
 

2.3 Спільні зобов’язання адміністрації і профкому. 
 

2.3.1 Підводити підсумки роботи колективу коледжу за рік. За їх результатами 
оформляти Дошку пошани працівників коледжу. 
Березень, щорічно. Виконавці: директор, голова профспілкового комітету. 
 
2.3.2 Організовувати та проводити урочистості з нагоди державних та 
професійних свят. Впродовж року. Виконавці: директор, голова 
профспілкового комітету.   
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РОЗДІЛ ІІІ. Нормування і оплата праці 
 

3.1 Зобов’язання адміністрації. 
 

3.1.1 Оплату праці працівників коледжу здійснювати на основі Законів України 
та інших нормативно-правових актів, колективного договору, ствердженого 
кошторису надходжень та видатків на утримання навчального закладу. 
Впродовж року. Виконавці: директор, головний бухгалтер. 
 
3.1.2 Виплачувати заробітну плату працівникам в робочі дні у строки, 
встановлені колективним договором, погодженим з профспілковим комітетом, 
але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 
шістнадцяти календарних днів (5 та 20 числа щомісяця), зарплату виплачувати 
повністю не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється 
виплата. 
Встановити розмір заробітної плати за першу половину місяця не менше оплати 
за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового 
окладу) працівника. 
Впродовж року. Виконавці: директор, головний бухгалтер. 
 
3.1.3 Оплата праці педагогічних працівників проводиться на основі тарифних 
ставок у відповідності до встановлених кваліфікаційних категорій. 
Впродовж року. Виконавці: директор, головний бухгалтер. 
 
3.1.4 Оплату праці викладачів, які проводять лекційні заняття потоковим 
методом проводити за відпрацьовані години з коефіцієнтом 1,3 за рахунок 
коштів, які надходять згідно укладених договорів за надання освітніх послуг 
фізичним і юридичним особам. 
Впродовж року. Виконавці: директор, головний бухгалтер. 
 
3.1.5 Оплату праці працівникам коледжу проводити згідно посадових окладів у 
відповідності до штатного розкладу (додаток № 2). 
Впродовж року. Виконавці: директор, головний бухгалтер. 
 
3.1.6 Гарантувати оплату праці в колективі коледжу за надурочні роботи 
відповідно до чинного законодавства. Встановити період підсумованого 
робочого обліку робочого часу для сторожів – 1 рік. 
Впродовж року. Виконавці: директор, головний бухгалтер. 
 
3.1.7 Проводити нарахування компенсації працівникам втрати частини 
грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів виплати заробітної плати, 
застосовуючи приріст індексу споживчих цін за періоди невиплати заробітної 
плати відповідно до чинного законодавства. 
Впродовж року. Виконавці: директор, головний бухгалтер. 
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3.1.8 Здійснювати доплату працівникам у розмірі 35% годинної тарифної 
ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з  
22.00 години до 6.00 години. 
Впродовж року. Виконавці: директор, головний бухгалтер. 
 
3.1.9 Проводити доплати працівникам за виконання обов'язків тимчасово 
відсутніх працівників, за суміщення професій (посад), за розширення зони 
обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт відповідно до 
чинного законодавства (Додаток №3). 
Упродовж року Виконавці: директор, заступники директора, головний 
бухгалтер. 
3.1.10 Встановлювати надбавки працівникам коледжу за виконання особливо 
важливої роботи на термін її виконання, високі досягнення у праці, за 
складність, напруженість у роботі відповідно до чинного законодавства та 
Положення (Додаток № 3). 
Впродовж року. Виконавці: директор, головний бухгалтер. 
3.1.11 Здійснювати преміювання працівників та встановлення доплат, надбавок 
за погодженням з профспілковим комітетом. 
Впродовж року. Виконавці: директор, головний бухгалтер. 
3.1.12 Інформувати трудовий колектив та адміністративну раду про виконання 
кошторису надходжень і витрат бюджету коледжу в розрізі статей за поточний 
рік.  
Січень, щорічно. Виконавці: директор, головний бухгалтер. 
3.1.13 Надавати матеріальну допомогу у разі виходу на пенсію при досягненні 
пенсійного віку та звільненні з роботи в розмірі посадового окладу при 
наявності коштів. 
Впродовж року. Виконавці: директор, заступник директора з навчальної 
роботи, головний бухгалтер, керівники підрозділів. 
3.1.14 Нагороджувати цінними подарунками або грошовими преміями з нагоди 
ювілеїв: 

- 50, 60 років від дня народження для працюючих працівників - 60% від 
посадового окладу: 

- для ветеранів коледжу, яким виповнюється 70, 80, 90 років від дня 
народження  - 25% від встановленої законодавством мінімальної заробітної 
плати. 
Виконавці: директор, головний бухгалтер, голова профкому. 
3.1.15 Бухгалтерії за розрахунками заробітної плати працівників надавати 
розрахунковий листок нарахованої заробітної плати із розшифруванням всіх 
утримань. 
Впродовж року. Виконавці: заступник головного бухгалтера, бухгалтер по 
зарплаті. 

3.1.16 Здійснювати преміювання працівників коледжу залежно від їх 
особистого внеску, ділових якостей та надавати матеріальну допомогу 
відповідно до Положення (додаток №4) при наявності коштів. 
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Впродовж року. Виконавці: директор, головний бухгалтер. 
 
3.1.17 Постійно поновлювати інформацію про зміни в оплаті праці, оплати за 
навчання та іншу нормативну , розрахункову планово-економічну інформацію. 
Впродовж року. Виконавці: директор, головний бухгалтер. 
 
3.1.18 Проводити преміювання в розмірі 50% посадового окладу працівників 
коледжу, які досягли 40 - річного стажу роботи в коледжі (при наявності 
коштів).  
Впродовж року. Виконавці: директор, головний бухгалтер. 
 
 

3.2 Зобов'язання профспілкового комітету 
 
3.2.1На основі вимог і пропозицій колективів структурних підрозділів, окремих 
працівників вносити адміністрації коледжу пропозиції, які не суперечать 
чинному законодавству з удосконалення систем і форм оплати праці і 
домагатися їх реалізації. 
Впродовж року. Виконавці: голова профкому, голова комісії по трудових 
спорах. 
 
3.2.2 У разі невиконання адміністрацією коледжу, взятих зобов'язань у сфері 
оплати і нормування праці порушувати у встановленому порядку питання про 
притягнення винних в цьому осіб до відповідальності відповідно до чинного 
законодавства.  
Впродовж року. Виконавці: голова профкому. 
 
3.2.3 Відповідно до Закону України "Про звернення громадян" розглядати і 
перевіряти скарги працівників про неправильне нарахування зарплати та інших 
виплат. 
Впродовж року. Виконавці: голова профкому, голова комісії по трудових 
спорах. 
 
3.2.4 Здійснювати громадський контроль за виконанням законодавства про 
працю, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагати 
усунення виявлених недоліків. 
Впродовж року. Виконавці: голова профкому, голова комісії по трудових 
спорах. 

 
РОЗДІЛ ІV. Охорона праці 

 
4.1 Зобов'язання адміністрації. 

 
4.1.1 При укладанні трудового договору інформувати працівника про умови 
праці на робочому місці, пільги і компенсації, які йому належать за роботу в 
шкідливих умовах. 
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Впродовж року. Виконавці: директор, зав. канцелярією. 
 
4.1.2 Виконати в повному обсязі «Комплексні заходи» для досягнення 
встановлених нормативів безпеки, гігієни праці, підвищення існуючого рівня 
охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних 
захворювань, аварій згідно з додатком № 5. Для виконання «Комплексних 
заходів» виділити кошти в сумі не менше 0,2 від фонду заробітної оплати. 
Впродовж року. Виконавці: директор, заступники директора, головний 
бухгалтер. 
4.1.3 Працівникам, які працюють на роботах із шкідливими і небезпечними 
умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням видавати 
безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та 
інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби. 
(додатки № 6,7) 
Впродовж року. Виконавці: директор, заступник директора з АГЧ, головний 
бухгалтер. 
 
4.1.4 Забезпечити страхування працівників від нещасних випадків і 
професійних захворювань у порядку і на умовах, визначених чинним 
законодавством. 
Січень . Виконавці: директор, головний бухгалтер. 
 
4.1.5 Розробити до 01.06. поточного року та виконати заходи щодо підготовки 
коледжу до роботи в осінньо-зимовий період. 
Щорічно. Виконавці: заступник директора з АГЧ, коменданти. 
 
4.1.6 За порушення Закону України "Про охорону праці" та нормативних актів з 
охорони праці винних працівників притягувати до дисциплінарної 
відповідальності відповідно до чинного законодавства. 
Впродовж року. Виконавці: директор, заступники директора, зав. канцелярією. 
 
4.1.7 Проводити попередній ( під час прийняття на роботу) та періодичний 
(протягом трудової діяльності) медичний огляд працівників відповідно до 
чинного законодавства. 
Впродовж року. Виконавці: директор, зав. канцелярією. 
 

4.2 Зобов'язання профспілкового комітету 
 
4.2.1 Постійно проводити експертизу актів розслідування нещасних випадків в 
навчальному процесі та у виробничих підрозділах коледжу, діяти компетентно і 
займати принципову позицію, щоб не допускати безпідставних звинувачень 
потерпілого в акті форми Н-1 та інших документах. Домагатися від комісії, щоб 
кожний випадок зменшення допомоги потерпілому у зв'язку з порушенням ним 
вимог охорони праці погоджувати з профкомом. 
Впродовж року. Виконавці: голова профкому, голова комісії з соціального 
страхування. 
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4.2.2 Сприяти і домагатися від адміністрації виконання в повному обсязі 
"Комплексних заходів", які є додатком № 5 до колективного договору. 
Керуватися в питаннях контролю з охорони праці вимогами Закону України 
"Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності". 
Впродовж року. Виконавці: голова профкому, голова комісії з соціального 
страхування. 
 

4.2.3 Провести огляд стану охорони праці на робочих місцях в коледжі. 
Грудень, щорічно. Виконавці: голова профкому, члени профкому. 
 
4.2.4 Здійснювати контроль профспілковим комітетом за виконанням вимог 
щодо створення здорових і безпечних умов праці і навчання, передбачених 
Законами України "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку", "Про цивільну 
оборону України", "Про дорожній рух" та інші. 
Впродовж року. Виконавці: голова профкому, члени профкому. 
 
4.2.5 При виконанні заходів з підготовки коледжу до нового навчального року, 
домагатися від адміністрації максимального врахування пропозицій 
працюючих щодо поліпшення умов праці і побуту. 
Червень, липень, щорічно. Виконавці: голова профкому, члени профкому 
 
 

4.3 Спільні зобов’язання адміністрації і профкому 
 

4.3.1 Провести навчання уповноважених осіб трудового колективу з питань 
охорони праці. 
Березень, щорічно. Виконавці: заступник директора з АГЧ, голова профкому, 
голова комісії з соціального страхування. 
 
4.3.2 Постійно здійснювати громадський контроль за дотриманням 
законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов 
праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням 
працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального 
захисту в навчальному процесі, у виробничих підрозділах коледжу. 
Впродовж року. Виконавці: заступник директора з АГЧ, голова профкому, 
голова комісії з соціального страхування. 
 
 

Розділ V. Соціальні та побутові питання 
 

5.1  Зобов’язання адміністрації 
 

5.1.1 Виконати в повному обсязі кошторис доходів та видатків в частині витрат 
на реалізацію програми соціального захисту працівників та розвитку коледжу. 
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Проводити відрахування 0,3% від фонду оплати праці первинній профспілкової 
організації на культурно-масову і оздоровчу роботу згідно ст. 44 Закону 
України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». 
Впродовж року. Виконавці: директор, головний бухгалтер. 
 
5.1.2 Виділити кошти для придбання медикаментів на поповнення аптечок в 
навчальних корпусах та гуртожитках. 
Впродовж: року. Виконавці: директор, заступник директора з АГЧ, головний 
бухгалтер. 
5.1.3 Про навчання дітей працівників коледжу. 
Кількість місць пільгового навчання тільки дітей працівників коледжу 
визначається спільно адміністрацією коледжу та профспілковим комітетом з 
наступним погодженням з правлінням ОСС. 
На пільгове навчання приймати дітей працівників коледжу. Оплата навчання 
повинна проводитись в залежності від стажу роботи працівника в коледжі: від 
3-ох років роботи до 10 років - 50%, більше 10 років - безкоштовно, за умови, 
що студенти денної форми навчання навчаються на "добре" і "відмінно" за весь 
період навчання, а студенти-заочники є встигаючими. 
Серпень - вересень, щорічно. Виконавці: директор, головний бухгалтер. 
 
5.1.4 Надавати матеріальну допомогу на придбання ліків при необхідності 
лікування важкохворих працівників коледжу та їх дітей, поховання близьких, 
рідних, урочисті події та інше за рахунок власних коштів коледжу. 
Впродовж року. Виконавці: директор, головний бухгалтер. 
 
5.1.5 Виділити кошти для циклової комісії фізичного виховання на проведення 
спортивно-фізкультурних заходів, придбання спортивної форми та інвентаря 
для студентів-спортсменів із збірних команд коледжу відповідно до кошторису 
Впродовж року. Виконавці: директор, заступник директора з навчальної 
роботи, головний бухгалтер, керівник фізичного виховання. 
 
5.1.6 Постійно проводити роботу щодо покращення житлових умов студентів в 
гуртожитках коледжу. 
Впродовж року. Виконавці: заступник директора з АГЧ, коменданти, 
вихователі. 
 
5.1.7 Виділяти кошти медичному пункту коледжу для придбання обладнання, 
предметів довгострокового користування, медикаментів. 
Впродовж року. Виконавці: директор, заступник директора АГЧ, головний 
бухгалтер, зав. медичним пунктом. 
 
5.1.8 Дотримуватися чинного законодавства про заборону паління в 
приміщеннях та на території коледжу , до порушників застосовувати 
дисциплінарні стягнення.  
Впродовж року. Виконавці: директор, заступники директора, зав. відділеннями, 
керівники підрозділів. 
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5.2 Зобов'язання профспілкового комітету 

 
5.2.1 Надавати практичну допомогу працівникам коледжу з питань соціального 
захисту. 
Впродовж року. Виконавці: голова профкому, члени комісії соціального 
страхування. 
 
5.2.2 За кошти профспілкового бюджету надавати матеріальну допомогу 
членам профспілки не менше 30% від надходжень, що залишаються в 
профкомі. 
Впродовж року. Виконавці: голова та скарбник профкому. 
 
5.2.3 За кошти профспілкового бюджету організувати новорічні ранки для дітей 
членів профспілки. 
Грудень, щорічно. Виконавці: голова та скарбник профкому. 
 
5.2.4 Сприяти розвитку спортивно-масової та культурно-масової роботи в 
коледжі та виділити для цього кошти відповідно до складеного кошторису. 
Впродовж року. Виконавці: голова та скарбник профкому. 

 
Розділ VI. Робота з молоддю 

 
6.1 Зобов’язання адміністрації 

 
6.1.1 Працювати над втіленням у життя Концепції молодіжної політики 
працівників споживчої кооперації України. 
Впродовж року. Виконавці: директор, заступники директора. 
 
6.1.2 Закріпити за молодими працівниками наставників. 
Впродовж року. Виконавці: директор, заступники директора, зав.методичного 
кабінету. 
 
6.1.3 Проводити конкурси професійної майстерності для молодих педагогічних 
працівників. 
Впродовж року. Виконавці: директор, заступники директора, зав. методичного 
кабінету. 
 
6.1.4 Організовувати для молоді навчальні семінари. 
Впродовж року. Виконавці: директор, заступники директора, зав. методичного 
кабінету. 
 
6.1.5 Вирішувати питання надання направлень на навчання за денною або 
заочною формою навчання в навчальні заклади системи, а за необхідності - 
інших відомств, молодим працівникам, які зарекомендували себе позитивно у 
трудовій і громадській діяльності. Створювати можливості для підвищення 
кваліфікації, здобуття освіти, в тому числі без відриву від виробництва. 
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Впродовж року. Виконавці: директор, заступники директора, головний 
бухгалтер. 
6.1.6 Формувати з молодих працівників резерв кадрів на керівні посади. 
Впродовж року. Виконавці: директор, заступники директора. 
 
 

6.2 Зобов'язання профспілки 
 

6.2.1 Залучати працюючу молодь у члени профспілки та створювати умови для 
активної участі в громадському житті коледжу. 
Впродовж року. Виконавці: голова профкому. 
 
6.2.2 Надавати правову допомогу молоді та не допускати порушень трудового 
законодавства. Організовувати для молоді семінари з роз’яснення законів 
України, інформувати про діяльність профспілки. 
Впродовж року. Виконавці: голова профкому. 
 

 
Розділ VII. Взаємовідносини адміністрації, трудового колективу та 

профкому 
 

7.1 Зобов'язання адміністрації 
 

7.1.1 Для забезпечення діяльності профспілкової організації адміністрація 
коледжу надає профкому приміщення з необхідним обладнанням, засоби 
зв'язку, автотранспорт на замовлення. 
Впродовж року. Виконавці: директор, заступник директора з АГЧ. 
 
7.1.2 Надавати профкому коледжу нормативні галузеві документи, які надійшли 
в коледж і стосуються питань праці і заробітної плати, охорони праці, 
відпочинку, різного виду доплат і компенсацій. 
Впродовж року. Виконавці: директор, головний бухгалтер, зав. канцелярією. 
 
7.1.3 Надавати профкому копії наказів та інші нормативні документи, які 
регламентують умови та оплату праці, зарахування та звільнення з роботи 
працівників.(за вимогою голови профкому) 
Впродовж року. Виконавці: зав. канцелярією. 
 
7.1.4 У випадку внесення профкомом подання адміністрації про порушення 
трудового законодавства та умов колективного договору забезпечити їх розгляд 
в десятиденний термін з наданням своєчасної інформації по суті подання 
профкому. Впродовж року. Виконавці: директор, заступники директора. 
 
7.1.5 Для виконання громадських обов'язків в інтересах колективу, а також на 
час їх профспілкового навчання, головам і членам профкому надавати для 
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виконання цих обов'язків вільний від роботи час згідно з чинним 
законодавством. 
Впродовж року. Виконавці: директор, заступники директора та керівники 
підрозділів коледжу. 
 
7.1.6 Надавати профкому необхідну інформацію для ведення колективних 
переговорів із розробки проекту і укладання колективного договору. 
Виконавці: директор, заступники директора, головний бухгалтер, зав. 
канцелярією. 
 
7.1.7 Щомісячно перераховувати на рахунок профспілки членські профспілкові 
внески із заробітної плати працівників, які є членами профспілки, за наявністю 
їх письмових заяв в розмірі 65% та обкому профспілки працівників споживчої 
кооперації – 35%. 
Впродовж року. Виконавці: директор, головний бухгалтер. 
 

7.2 Зобов'язання профкому 
 

7.2.1 Своєчасно розглядати подання адміністрації щодо дачі згоди профкому на 
звільнення працівників коледжу з ініціативи адміністрації і давати пропозиції у 
триденний  термін. 
Впродовж року. Виконавці: голова профкому, заступник голови профкому. 
 
7.2.2 Розглядати на засіданнях профкому з подання адміністрації порушників 
трудової дисципліни та громадського порядку, вживати до них ефективні 
заходи впливу. 
Впродовж: року. Виконавці: голова профкому, члени профкому. 
 
7.2.3 Домагатися підтримання належного морально-психологічного клімату в 
колективі, доброзичливості, взаємоповаги і взаємодопомоги. 
Впродовж: року. Виконавці: члени профкому. 
 
7.2.4 Заяви, пропозиції, скарги, що надходять в профспілковий комітет 
розглядати відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян". 
Впродовж: року. Виконавці: голова профкому. 
 

Розділ VIII. Заключні положення 
 
8.1 Зміни та доповнення даного Договору протягом терміну дії можуть 
вноситися за взаємною згодою Сторін. 
 
8.2 Контроль за виконанням колективного договору здійснюється 
безпосередньо сторонами. 
 
8.3 Сторони, що підписали цей колективний договір, щорічно, не пізніше 20 
січня та 20 червня року звітують про його виконання. 
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8.4 За порушення чи невиконання положень даного Договору, представники 
сторін несуть відповідальність згідно з Кодексом про адміністративні 
правопорушення і Закону України «Про колективні договори і угоди». 
 
 
 
8.5 Договір зберігається у кожної із Сторін і має однакову юридичну силу. 
 

Колективний договір схвалений на загальних зборах трудового колективу 
«7» травня 2015 року (протокол №1). 
 

Д о г о в і р  п і д п и с а л и :  
 

Від адміністрації       Від профкому 
 
Директор Рівненського кооперативного   Голова профкому коледжу 
економіко-правового коледжу 
 
____________________С.І. Добридник  ____________Г.М. Вдовиченко 
«07»______05______ 2015 року   «07»______05______ 2015 року 
 
 
 
 


