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і служб установи для здійснення профкомом наданих профспілкам прав контролю 

за дотриманням чинного законодавства, станом охорони прані й техніки безпеки, 

виконання Колективного договору.

Розділ X. Контроль за виконанням Колективного договору

Сторони зобов'язуються:

1. Визначити осіб, відповідальних за виконання окремих положень колективного 

договору, та вс тановлювати термін їх виконання.

2. Періодично проводити зустрічі директора та профкому, на яких інформувати 

сторони про хід виконання Колективного договору.

3. Двічі на рік (серпень, лютий) спільно аналізувати стан виконання колективного 

договору, заслуховувати звіти директора та голови профкому про реалізацію 

взятих зобов'язань на загальних зборах трудового колективу.

4. У разі несвоєчасного виконання, невиконання зобов'язань аналізувати причини та 

вживати термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації.

Осіб, винних у невиконанні положень Колективного договору, притягати до 

відповідальності згідно чинного законодавства.

Директор зобов'язується надрукувати, забезпечити реєстрацію та розмножити 

Колективний договір упродовж 10 днів після його реєстрації.

Профком зобов’язується:

Вимагати від власника або уповноваженого ним органу розірвання трудового договору з 

директором коледжу, якщо він порушує законодавство про працю і не виконує зобов'язань 

Колективного договору (ст. 45 КЗ пП України).

За дорученням трудового колективу

Директор Красноградського коледжу Голова профкому

комунального закладу «Харківська гуманітарно- 

кадемія» Харківської обласної ради



Додаток № 1

Річне навчальне навантаження

№
п/п

Найменування посад Обсяг річного 
навантаження

1 Директор коледжу 360 год
2 Заступник директора з навчальної роботи 360 год
оJ Заступник директора з виховної роботи 360 год
4 Завідувач відділенням трудового навчання 

та фізичного виховання
480 год

5 Завідувач відділенням початкової та 
дошкільної освіти

480 год

6 Завідувач виробничої практики 360 год
7 Завідувач навчально-виробничої майстерні 360 год
8 Практичний психолог 360 год
9 Соціальний педагог 180 год
10 Керівник гуртка 360 год
11 Керівник фізичного виховання 360 год
12 Культорганізатор 360 год
13 Завідувач навчально-методичного кабінету 360 год
14 Методист 360 год
15 Вихователь гуртожитку 360 год

Підстава:
. Ст. 15 Закону України «Про оплату праці».



го

Додаток №  2

П ерелік доплат і надбавок до посадових окладів працівникам

№ Найменування доплат і Граничні 1

п/п надбавок розміри 
доплат та 
надбавок

Підстава
і

_ __________  і

Доплата 1
1. За суміщення професій (посад) 50% 1
2. За збільшення обсягу робіт 50% І

о3. За виконання обов’язків 
тимчасово відсутнього 
працівника

50%
Ст.15 Закону України 
«Про оплату праці»

4. За ненормований робочий час 
(водій)

25%

Надбавки
5. За високі досягнення в роботі 50%
6. За виконання особливо 

важливої роботи на певний 
термін

50%



Перелік несприятливих умов, 
робота в яких дає право на доплату до посадових окладів до 12%

Додаток З

№
з/п

~ г

Несприятливі умови праці

Робота біля гарячих плит, 
електрожарових шаф, інших 
апаратів для смаження і 
випікання
Робота, пов’язана з розчиненням 
і обробкою м ’яса, чищенням і 
нарізанням цибулі, смаженням 
м ’ясних виробів_______________
Робота, пов’язана з миттям 
посуду, тари і технологічного 
обладнання вручну із 
застосуванням кислот, лугу, 
дезінфікуючих засобів і інших 
хімічних речовин.____________

Посада

кухар,
підсобний
робітник
шеф-кухар
шеф-кухар
кухар
підсобний
робітник
кухар
підсобний
робітник
шеф-кухар

4 Робота, пов’язана з
використанням миючих, 
дезінфікуючих засобів та інших 
хімічних речовин_____________
Прибирання приміщень, де 
виконуються роботи з кислотами 
та хімічними препаратами

машиніст з 
прання 
спецодягу 
(білизни)

Доп
лата
12%

12%

12%

Підстава

прибиральник
службових
приміщень

12%

>%

Додаток №9
Інструкції про
порядок
обчислення
заробітної плати
працівників
освіти,
затвердженої
наказом
Міністерства
освіти України
№ 102 від
15.04.1993
(із змінами і
доповненнями)

Робота з обслуговування
електронно-обчислювальної
техніки

лаборант 12% п.41, Інструкції
інженер 3 про порядок
обслуговуван обчислення
ня та ремонту заробітної плати
т з н , працівників
інженер- освіти,
програміст затвердженої
зав.кабінетом наказом
інформатики Міністерства
бухгалтер освіти України
інспектор № 102 від
відділу кадрів 15.04.1993
викладач (із змінами і
інформатики доповненнями)



Додаток 4

П ерелік професій і посад працівників 
з ненормованим робочим днем, яким надається щорічна додаткова

відпустка ______
№ Перелік професій, посад Тривалість Підстава
з/п додаткової

відпустки
/календ.дні/

і

1 Заступник директора з 
адміністративно- 
господарської роботи

7 1. Ст. 8 Закону України «Про 
відпустки» (від 15.11.1993 за №504 
/96-ВР/);

0 Заступник головного 
бухгалтера

7
2. Лист МОУ від 11.03.1998 за

3 Бухгалтер 4 №1/9-96 «Орієнтований перелік
4 Лаборант 4 посад працівників з ненормованим
5 Завідувач бібліотеки 4 робочим днем системи
6 Бібліотекар 4 Міністерства освіти України, яким
7 Бібліограф 4 може надаватись додаткова
8 Шеф-кухар 4 відпустка».
9 Секретар навчальної 

частини
4

3. Додаток до Галузевої угоди між
10 Комендант гуртожитку 4 Міністерством освіти і науки,

11 Касир 4 молоді та спорту України та ЦК

12 Черговий гуртожитку 4 Профспілки працівників освіти і 
науки України на 2012-2016 p.p.13 Комірник 4

14 Завідувач навчально- 
виробничої майстерні

4 .

4. Закон України «Про бібліотеки 
та бібліотечну справу» 
від 16.03. 200015 Водій 4

16 Інженер відділу кадрів 4
17 Інженер-програміст 4 5. Рішення зборів трудового 

колективу від 15.03.2012, 
протокол №3

18 Інженер з обслуговування 
та ремонту ТЗН

4

19 Інженер з охорони праці 4



гз

Затверджено 
Директор 

Красноградського коледжу 
комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-п^едагогічна академія»
тласної ради 

С.І.Рябокінь

Додаток № 5

КОМ ПЛЕКСНІ ЗАХОДИ  
щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці 

учасників навчально-виховного процесу

№
п/п

Зміст заходів 
/робіт/

Термін
виконання

Відповідальний

Організаційна робота !

1 Продовжувати розробку правил, 
інструкцій, інструктажів з охорони праці і 
безпеки життєдіяльності учасників 
навчально-виховного процесу.

Протягом
року

Шевцова Н.М. 
Керівники 
структурних 
підрозділів

9

і
1І
1

1

Проводити інструктажі з учасниками 
навчально-виховного процесу згідно з 
Положенням про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці в Красноградському 
коледжі комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-педагогічна 
академія» Харківської обласної ради

Протягом
року

Шевцова Н.М. 
Керівники 
структурних 
підрозділів

j

3
11
і

1
і
і
1

.Перед початком роботи студентських 
ремонтних бригад, сільськогосподарських 
загонів, робіт по благоустрою території 
коледжу. м.Краснограда. педагогічної 
практики тощо проводити відповідні 
інструктажі з охорони праці з 
обов'язковою відміткою в журналі обліку 
інструктажів.

Перед
початком

роботи

Шевцова Н.М. 
Шокодько Л . І. 
Зав. відділень, 
кер.груп

4 Здійснювати контроль за дотриманням 
встановленого протипожежного режиму 
на всіх об'єктах закладу.

Постійно Кундеус Н.В. 
Ольшевська і.А. 
Онмпканич О.В.

5

іІ

Підтримувати належний санітарно- 
гігієнічний режим в усіх приміщеннях і 
гуртожитку закладу.

Постійно Ольшевська ТА. 
Онушканич О.В. 
Зав.відділень, 
кер.груп

Технічна робота
1 Перевірка вентиляційних каналів та 

димоходів.
До 15.08 Кундеус ті.В.

0 Проведення робіт з попередження 
простудних захворювань /засклення вікон.

До 15.08 Кундеус Н.В. 
Шевцова Н.М.



утеплення вікон і дверей, проведення 
вакцинації тощо.

і

л
J Зарядка вогнегасників До 1.09. Кундеус Н.В.
4 Перевірка технічного стану рукавів, 

пожежних гідрантів.
До 1.09 Кундеус Н.В. 

Ольшевська І. А
5 Виконання замірів опору ізоляції та 

заземлення
До 1.09. Кундеус Н.В. 

Молочний М.І. і

6 Частковий ремонт електрообладнання, 
електропроводки (овочесховище, підвальні 
приміщення)

До 23.12. Кундеус Н.В. 
Молочний М.І.

7 Проведення робіт з попередження 
травматизму в осінньо-зимовий період: 

заготівля піску; 
підготовка снігозбирального 
реманенту;
ремонт асфальтового покриття (за 
потребою), доріжок.

До 20.10 Кундеус Н.В. 
Піліпака О.М.

8 Поповнення аптечок першої домедичної 
допомоги

До 1.09. Шевцова Н.М. 
Івахненко К.П.

9 Проведення щорічного медичного огляду 
працівників і навчальної молоді

Рябокінь С.І. 
Шевцова Н.М.

10 Випробування стану спортивного 
обладнання. Ремонт і заміна спорт, 
обладнання (у разі потреби)

До 1.09. Прохватило Г.М.

11 Придбання спецодягу, засобів 
індивідуального захисту, робочого 
інвентарю (відра, швабри, сапки, лопати, 
граблі, коси, сокири тощо).

До 1.07. Кундеус Н.В. 
Піліпака О.М.

12 Паспортизація кабінетів інформатики За графіком Шевцова Н.М. 
Зав. каб.

13 Придбання інформаційних матеріалів, 
стендів, довідкової літератури, наочності, 
знаків з охорони праці і безпеки 
життєдіяльності

Шевцова Н.М. 
Липенко В.І.

14 Атестація робочих місць зі шкідливими 
умовами праці, аналіз робочих місць 
інвалідів.

За
наявності

коштів

Шевцова Н.М.

-... -j
15 Придбання миючих, чистячих, 

дезінфікуючих засобів
До 1.07 Кундеус Н.В. 

Піліпака О.М.



Додаток Лд 6

Забезпечення миючими засобами

№ Найменування доплат і Кількість і

п/п надбавок мила місяць Підстава;
(грамів)

1 Прибиральник службових 200 І . Кодекс Законів
приміщень про Працю

2 Робітник по обслуговуванню 100 України, ст.165;
(сантехнік) 100 і
Робітник по обслуговуванню 2. Ст.8 Закону

!і (електрик) України «Про
! о
і  о Робітник по обслуговуванню 200 охорону праці»;

4 Водій 200
5 Двірник 200 3. Н а ка з
6 Машиніст з прання 100 Міністерства

спецодягу (білизни) освіти СРСР від
п/ Шеф-кухар 200 28.01.1986, №4
8 Кухар 200
9 Підсобний робітник 200 4. Рішення зборів
10 Черговий гуртожиток 100 трудового

1 ! Комірник 100 колективу від

12 Гардеробник 100 15.03.2012,

ІЗ Касир їдальні 100 протокол .N«3
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Додаток № 7

Перелік професій і посад працівників, 
яким безкош товно видаються знешкоджуючі миючі засоби у зв’язку з 

можливою дією  на шкіру шкідливих речовин

№
з/п

Перелік професій
/посад/

Сода
кальцинов

ана
/пачк./

Миючі 
засоби 

/в літрах/

Періодич
ність

Підстава

j

1 Робочий по
обслуговуванню
/сантехнік/

0,5 0,5 1 місяць Кодекс Законів 1 
про Працю 
України, ст.. 16

0 Прибиральник 
службових приміщень

1 2,0 1 місяць
Наказ

3 Машиніст з прання 
білизни

- 0,5 1 місяць Міністерства 
освіти СРСР від

4 Працівник їдальні 
/кухар, робочий/

2 1,0 1 місяць 28.01.1986
і

5 Водій 0,5 0,5 1 місяць Ст..8 Закону і
6 Двірник 0,5 - 1 місяць України «Про
7 Завідувач навчальними 

майстернями
0,5 0,5 1 місяць охорону праці» і

Рішення зборів і 
трудового 
колективу від 
15.03.2012, 
протокол № 3



<?£

Забезпечення засобами індивідуального захисту
Додаток 8

№
з/п

Найменування професій і посад Найменування спецодягу, 
спецвзуття, запобіжних пристроїв

Термін
експлуатації

/місяців/
1 Робітник по обслуговуванню куртка бавовняна з утепленням 18

/сантехнік/ чоботи гумові 12
костюм бавовняний 12
рукавиці комбіновані 12

2 Бібліотекар халат бавовняний 12
3 Прибиральник службових халат бавовняний 12

приміщень рукавиці гумові 12
4 Машиніст з прання спецодягу халат бавовняний 12

/білизни/ чоботи гумові 2 роки
рукавиці гумові 2-6 міс.

5 Працівники їдальні /шеф- халат 12
кухар, кухар, підсобний фартух 12
робітник, касир/ головний убір 12

рукавиці гумові 2-6
6 Водій халат або комбінезон 12

рукавиці комбіновані 2-6
7 Двірник халат 12

рукавиці робочі 2-6
8 Комірник халат 12

рукавиці робочі 2-6
9 Комендант гуртожитку халат 12

рукавиці робочі 2-6
10 Завідувач навчально- халат 12

виробничої майстерні рукавиці робочі 2-6
11 Працівник їдальні, зайнятий фартух прогумований 12

миттям посуду рукавиці гумові 2-6
12 Гардеробник халат 12
13 Робітник по обслуговуванню рукавиці комбіновані 2-6

халат 12

Підстава:
1. Рішення зборів трудового колективу від 15.03.2012, протокол №3;
2. Ст. 8 Закону України «Про охорону праці»;
3. Типові норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та 
інших засобів індивідуального захисту робітникам, службовцям наскрізних 
професій і посад всіх галузей народного господарства та окремих виробництв, 
затверджених постановою Державного Комітету СРСР з праці і соціальних 
питань, Президії Ради Професійних спілок від 12.02.1981, №47/П-2 з 
доповненнями і змінами.



Додаток № 9

П ерелік професій і посад працівників, яким надається  
щ орічна додаткова відпустка за шкідливі і важкі умови праці

№
з/п

Перелік професій /посад/ К-сть днів 
щорічної 

додаткової 
відпустки

Підстава

j

1 Кухар, який працює 
біля плити

4 1.Ст.. 7 Закон у  України «Про відпустки» 
/від 15.11.1993 р. за № 504 //96-ВР/ зі 
змінами і доповненнями/;
2. Дод. № 3 до Галузевої угоди між 
Міністерством освіти і науки, молоді та • 
спорту України та ЦК Профспілки 
працівників освіти і науки України на
2012 - 2016р.р.
3. Закон України «Про охорону праці» 
ст.. 7, 1992

2 Підсобний робітник 4 1. Закон України «Про відпустки»
2. Ст.7 Закону України «Про охорону 

праці»
3. Рішення зборів трудового 

колективу від 15.03.2012, 
протокол №3



Додаток № 10

П ерелік професій і посад працівників, яким надається  
щ орічна додаткова відпустка за особливий характер праці

№
з/п

Перелік професій /посад/ К-сть Д Н І В  

щорічної 
додаткової 
відпустки

Підстава

1 Прибиральник 
службових приміщень, 
зайнятий прибиранням 
санвузлів

4 1. Ст. 7 Закон України «Про 
відпустки» (від 15.11.1993р. за 
№504 /96-ВР/) (зі змінами і 
доповненнями);

2. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 13.05.2003р. №679

3. Додаток №4 до Галузевої угоди 
між Міністерством освіти і науки, 
молоді та спорту У країни та ЦК 
Профспілки працівників освіти і 
науки України на 2012-2016 p.p.

2 Робітник по
обслуговуванню
/сантехнік/

4 1. Ст. 7 Закону України «Про 
відпустки»;

2. Рішення зборів трудового
3 Машиніст з прання 

спецодягу /білизни/
4 колективу від 15.03.2012р.; 

протокол № 3;
4 Робітник по 

обслуговуванню
4 3. Ст. 7 Закону України «Про 

охорону праці».



.16/

П ерелік прав, гарантій та пільг студентів 

Красноградського коледжу комунального закладу «Харківська  

гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

1. Студент має право на:

- безпечні і нешкідливі умови навчання, праці, побуту;

- трудову діяльність у позанавчальний час;

- користування бібліотекою коледжу, інформаційними фондами, послугами навчальних, 

методичних та інших підрозділів навчального закладу;

- користування навчальною, методичною, науковою, спортивною, виробничою, 

побутовою, оздоровчою базою коледжу;

- участь в обговоренні і вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, 

пошуково -  дослідницької роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, 

оздоровлення;

- надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;

- обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо -  

професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;

- участь в оформленні індивідуального плану;

- обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо- 

професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;

- моральне або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, активну участь у пошуково- 

дослідницькій роботі, громадському житті коледжу;

- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного і психічного насильства;

- канікулярну відпустку тривалістю не менше, ніж вісім календарних тижнів.

2. Студент має право на пільговий проїзд у транспорті у порядку, встан овлен ом у  

Кабінетом Міністрів України.

3. Сту дент може буди забезпечений гуртожитком для проживання на період навчання у 

закладі.

4. Студент має право на отримання академічної або соціальної стипендії відповідно до 

законодавства та Положення про призначення і виплати стипендії студентам 

Красноградського коледжу комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» Харківської обласної ради.

5. Гарантії студентам закладу:

- створення належних умов навчання, праці, побуту, відпочинку, медичного 

обслуговування, творчості:

Додаток № 11



- видача відповідних документів г : : -і .;- .а отримання професії при умові успішного 

навчання в коледжі;

- забезпечення студентськими квітками, заліковими книжками на період навчання;

- надання матеріальні »їдопомоги c ij  тентам, які навчаються за державним замовленням, 

перебувають в академічній відпустці за медичними показниками, у розмірі 50 % 

мінімальної звичайної академічної стипендії:

- першочергове отримання стипендії студентам із числа сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування: з малозабезпечених сімен: студентам-інвалідам І і II груп; 

студентам, які мають дітей.

6. Пільги студентам коледжу

- згідно із Закс нсм У ж лн и  т :. сталу с і соціальний захист громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської каїастрофи» додатково виплачу ється соціальна стипендія за 

рахунок коштів. передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації 

наслідків Чорнобильської катастрофи в розмірі установленому КМУ;

- надання т р о п т : помоги сту лентам, які мають дітей віком до 3-х років і 

продовжують навчання в коледжі;

- забезпечення безкоштовним харчуванням студентів категорій, вказаних у Постанові 

Кабінету Міністрів України № 226 від 05. 04. 1994 року зі змінами та доповненнями від

13. 09. 2006 року № 521 «Про внесення змін до Постанови КМУ від 05. 04. 1994 року № 

226» та Постанови № 146 від 05. 03. 2008 року «Деякі питання одноразової грошової 

допомоги дітям -  сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування»;

- надання, єдиного квитка студентам-сиротам на безплатний проїзд у громадському 

міському (приміському) транспорті;

- прийом абітурієнтів із числа дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування 

батьків, до коледжу поза конкурсом.
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