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РОЗДІЛ 1.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1Л Колективний договір (далі Договір) укладено між роботодавцем в особі 
директора коледжу НКМНАУ Чорній О.В. який є власником підприємства : 
уповноважений представляти інтереси власника з однієї сторон;-':, та 
профспілковим комітетом первинної профспілкової організації в особі Кушнір 
О. А. яка уповноважена представляти інтереси найманих праідзні-здз 
підприємства з другої сторони (далі Сторони).
1.2. Цей Договір укладено з метою регулювання соціально-економічних : 
трудових відносин та узгодження інтересів власника і пралі зник-в 
підприємства.
1.3. Сторони визнають цей Договір нормативно-правовим актом : 
зобов’язуються виконувати встановлені в ньому норми, умови і домовленості. 
Жодна із сторін не може в односторонньому порядку приймати рішення, що 
змінюють, доповнюють, припиняють чи відміняють зобов'язання, нормі! чи 
положення цього Договору.
1.4. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться в обов’язковому 
порядку у зв’язку зі змінами чинного законодавства. Генеральної. Галузевої. 
Регіональної угод з питань, шо є прехметом колективно-договірного 
регу лювання, а також з ініціативи однієї із сторін.
1.5. Цей Договір укладено на 1 рік . набирає чинності з дня підписання його 
Сторонами і діє до укладання нового договору.
1.6. Дія цього Договору поширюється на всіх працівників коледжу, а також 
на пенсіонерів, які не працюють на інших підприємствах, в установах, 
організаціях.
1.7. Сторони розпочинають переговори щодо укладання колективного 
Договору на новий строк за 3 місяці до закінчення терміну чинності цього 
Договору.
1.8. Сторона власника подає договір на повідомну реєстрацію протягом 5 днз 
з дня підписання його сторонами.

РОЗДІЛ 2.
ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Сторони домовились:

2.1. Визначення основних напрямків розвитку , планування виробництва, 
організація господарської, економічної, фінансової діяльності, управління 
підприємством здійснюються власником або уповноваженим ннм органом 
згідно із Положенням про коледж.
2.2. Власник визнає права профкому на представництво інтересів працівників 
в управлінні підприємством та надає можливість його працівникам брата 
участь у роботі (бути обраним до складу) органів управління, виконавчих 
органів підприємства (правління, спостережна рада, ревкомісія та ін.
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Роботодавець зобов'язується:
2.3. Забезпечити формування стратегії і прогноз>ъання розвитку 
підприємства, підвищення ефективності та нарощування об’ємів виробництва 
усіх видів сільськогосподарської продукції.
1 4. Своєчасно та в повному обсязі забезпечувати працівників матеріально- 
технічними ресурсами, необхідними для виконання трудових заздань. 
створення належних умов праці.
2.5. Проводити систематичну роботу щодо технічного переозброєння 
виробництва, підвищення його технічного рівня, впровадження ново: техніки, 
прогресивних технологій, автоматизації і механізації виробничих процесів.
2.6. Надавати в тижневий термін на запит профкому інформацію, яка є в 
його розпорядженні, з питань, що стосуються розвитку підприємства, 
результатів господарської та економічної діяльності, трудових відносин, 
зайнятості, оплати праці, умов охорони праці, виконання колективного 
договору і Галузевої угоди, а у разі затримки виплати заробітної плати -  про 
наявність коштів на рахунках підприємства.

Профспілковий комітет зобов’язується:
2 .“’. Сприяти розвитку та ефективності виробництва, зміцненню тр у д о во ї 
дисципліни, удосконаленню нормування та підвищенню продуктивності праці, 
запровадженню нової техніки і технологій виробництва та інше.
2.8. Не вдаватися до проведення масових акцій, страйків, інших захохз. язе 
зашкоджували б стабільній роботі підприємства за умовами дотримання 
роботодавцем чинного законодавства про працю, норм і умов Генеральної та 
Галузевої угод, виконання цього колективного договору .

Сторони зобов'язуються:
2.9 . Запобігати виникненню колективних та індивідуальних трудових спорів. 
Домагатися вирішення всіх розбіжностей шляхом переговорів і консультацій, 
узгоджудальних процедур, що проводитимуться протягом 2-х тижнів з дня 
звернення чи подання іншої сторони. У разі виникнення колективних чи 
індивідуальних трудових спорів, вирішувати їх згідно з чинним 
законодавством.
2.10. Утворити (затвердити новий склад) постійну комісію по трудовим 
спорам згідно з чинним законодавством. Роботодавець зобов’язується 
забезпечити необхідні умови для її роботи.

РОЗДІЛ 3.
г а р а н т і! п р а ц ів н и к а м  п ід  ч а с  п р о в е д е н н я

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ, БАНКРУТСТВА ЧИ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Роботодавець зобов’язується :
3 .1 . Включати до склад> комісії з питань реструктуризації, банкрутства чи 
санації коледжу представника профкому.



градівників на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України виплачувати вихідну 
дотомогу у розмірі 1 місячного середнього заробітку, а при звільненні у 
зв'язку з порушенням роботодавцем законодавства про працю, гтрс охорону 
цяці, колективного чи тру дового договору у розмірі 3 місячного середнього 
заробітку.
4.4. Не вивільняти жодного працівника без попередньо: згоди

іт.гкового комітету у випадках : ;• псрчд:-".. з:гін : злених чинним
законодавством.
4.5. Не брати на роботу нових працівників тих категорій, як: є в достатній
кількості на підприємстві, працюють в режимі неповної зайнятості або згідно 
з прогнозом будуть звільнятися. При прийнятті на роботу працівників, в т н на 
сезон, або на період виконання робіт, надавати перевагу колишнім
працівникам підприємства, вивільненим на підставі п.1 ст.40 КЗпП України
4.6. Представляти працівникам, які отримали попередження про звільнення у 
відповідності з п.1 ст. 40 КЗпП України (1 годину ) в тиждень з оплатою до 
середньому заробітку' для пошуків нового місця робота.

Профспілковий комітет зобов'язується:
4.7. Надати правову допомогу працюючим з питань трудового 
законодавства.
4.8. Не допускати необгрунтованих звільнень працівників, надавали згод
на їх звільнення лише в тому випадку, коли вичерпані всі можливості 
працевлаштування.

РОЗДІЛ 5.
ОПЛАТА ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

5.1. Здійснювати заходи щодо удосконалення організації оплати грат, 
посилення її ролі у мотивації праці, забезпечення стабільного зростання різня 
тру дових доходів найманих працівників.

Забезпечити дотримання чинного законодавства, державних норм і гарантій 
у оплаті праці.
5.2. Фонд оплати праці на 2016 рік визначити у розмірі 7594000 гри
5.3. Здійснювати оплату праці згідно штатного розпису (додаток 1.2
5.4. Встановити з 01.01.2016 року розмір мінімальної заробітне: плати 
згідно чинного законодавства.
5.5. Виплату заробітної плати проводити :

- не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, шо не перевищує 
шістнадцяти календарних днів;

- не пізніше семи днів після закінчення періоду. за який здійснюється 
виплата.

При остаточному розрахунку за місяць надавати працівникам 
інформацію про нараховану суму, утримання за всіма видами. . я зяп д т і 
в грошовій та натуральній формах.
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5.6 . Запроваджувати нові або змінювати діючі умови оплати праці і 
~ : гідомляти про це працівників не пізніш як за два місяці до їх запровадження 
або зміни.
5 ." . Виплачувати заробітну плату працівникам у першочерговом} 
пгсядку у строки, визначені цим колективним договором: всі інші платеж: 
здійснювати після виконання зобов'язань щодо оплати праці.
5.8. Проаналізувати чинні норми і нормативи праці на їх відповідність 
міжгалузевим нормам.
5.9. Запровадження, зміну та перегляд норм і нормативів прал; проводити 
за погодженням з профспілковим комітетом, завчасно, не пізніше як за 1 
місяці, попередивши працівників про причини та строки.
5.10. Преміювання працівників здійснювати при наявності економ: фонд} 
заробітної плати за рік.
5.11. Встановити відповідно чинного законодавства інші норми і г а р а н т і ї  б  

оплаті праці робітників згідно з додатком .М2.

Профспілковий комітет зобов'язується :
5.12. Оперативно розглядати всі звернення членів профспілки : 
роботодавця з питань оплати праці і доходів працівників та в установденом} 
порядку вирішувати порушені питання.
5.13. Здійснювати громадський контроль за дотриманням чинного 
законодавства, норм Галузевої угоди, договор) з питань оплати прані, вживати 
заходи щодо порушень.

У разі зволікання або бездіяльності посадових осіб шодо у с у н е н н я  

порушень, ініціювати притягнення їх до відповідальності згідно з н і ж н и м  

законодавством.
5.14. Представляти інтереси членів профспілки при розгляді питань оплати 
праці перед роботодавцем в КТС, судах.

РОЗДІЛ 6.
ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ

Роботодавець зобов’язується:
6.1 . Забезпечити дотримання встановленої законодавством норми 
тривалості робочого часу — 40 годин на тиждень.
6.2 . Дотримуватися скороченої тривалості робочого часу:

а) для працівників віком від 16 до 18 років -  36 годин на тиждень:
б) для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами пралі -  не 

більше 36 годин на тиждень.
6.3. Встановити час початку і закінчення роботи, порядок робота змінами, 
перерви у роботі згідно з Правилами внутрішнього розпорядку.
6.4. При запровадженні режиму неповного робочого часу забезпечувати 
працівників роботою не менше, як на 50° о від встановленої норми тривалості 
робочого часу. Оплат) праці в цих випадках проводити проощвіііиві 
відпрацьованому часу або залежно від виробітку.
6.5. На окремих виробництвах, де за умовами робота не може бути 
додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або



ш

щотижнева тривалість робочого часу, за погодженням з профспілковим 
комітетом запроваджувати підсумковий облік робочого часу в розрахуй^) на 
місяць і в цілому на рік.
6.6. Встановити для працівників тваринництва доярки, свинарки гежим 
роботи з поділом робочого дня по частинам:

- з б00 до 900 у першій половині дня
-  з 16° до 1900 у другій половині дня.

6.~. Змінювати існуючий час. запроваджувати новий режим роботи в 
цілому по підприємству, у виробничих підрозділах, або для окремих 
працівників лише після узгодження з профспілковим комітетом з 
повідомленням працівників не пізніше, ніж за 2 місяці. „
6.8. Застосовувати надурочні роботи з дозволу профспілкового комітету 
лише у випадках, передбачених ст.62 КЗпП з дотриманням граничних норм 
застосування цього виду робіт, які містяться в ст.65 КЗпП - не більше -  годин 
протягом двох днів підряд і 120 годин на рік - і оплачхвати їх згідно з: ст. 106 
КЗпП.
6.9. Залучати працівників до роботи у святкові та неробочі дні лише з дозволу 
профспілкового комітету у випадках, передбачених ст. '1 КЗпП. з 
компенсацією у відповідності до ст. 72 і 107 КЗпП.
6.10 . Надавати працівникам щорічну основну відпустку тривалістю 2- 
календарні дні - робітникам, 28 календарних днів -  спеціалістам, викладачам 
56 календарних днів, майстрам виробничого навчання 42 календарних леї. 
інвалідам І і I I  груп -  ЗО календарних днів, інвалідам ПІ групи -  26 
календарних днів, особам до 18 років -  31 календарний день.
6.11. До 15 січня поточного року затверджувати на рік графік в і т у  сток. 
доводити його до відома працюючих і забезпечити його дотримання.
6.12. Забезпечити виконання вимог законодавства щодо заборони ненадання 
щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також не 
надання їх протягом робочого року особам віком до 18-ти років, та 
працівникам які мають право на щорічні додаткові відпустки за робот- із 
шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером пралі.
6.13. Працівникам які успішно навчаються без відрив) від виробництва, 
надавати відпустку для навчання у відповідності до чинного законодазстна.
6.14. Надавати жінкам на підставі медичного висновку відпустк) \ зв'язк) з 
вагітністю та пологами згідно з чинним законодавством.
6.15. За бажанням жінки надавати відпустку хтя догляд) за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку (ст. 18 Закону України про відгу с т я з і

6.16. Надавати відпустку без збереження заробітної плати для догляд) за 
дитиною до досягнення нею шестирічного віку, з збереженням місця робот*:, 
при наявності довідки з лікувального заклад) про необхідність догжщл; 
дитиною.
6.17. У відповідності до ст. 19 Закону України «Про відпустки» та 
доповненням до нього, надавати жінкам, які працюють і мають дзех а:*: 
більше дітей віком до 15 років, або дитин)-інваліда. або усиновили дитину, 
одинокій матері, батькам, які виховують дитин) без матері (у том>' числі й у 
разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі . а також особам які 
взяли дитину під опік) , щорічну додаткову оплачувану відпустку тривалістю
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і календарних днів без урахування святкових неробочих днів, а за наявністю 
декількох підстав - 17 календарних днів (додаток 4 ).

т 18. Надавати додаткові оплачувані відпустки у таких випадках
- одруження 3 дні;
- народження дитини -  1 день

0.19. За бажанням працівника надавати відпустки без збереження заробітне: 
плати тільки у випадках, передбачених ст. 25 і 26 Закону України “Про 
зідпустки”.
о.20. Надавати вільний від роботи день із збереженням середнього зарос ту 
випадках:

дня народження -  1 день; 
на поховання рідних -  3 дні.

Профспілковий комітет зобов'язується:
6.21. Здійснювати контроль за дотриманням чинного трудового 
законодавства.
6.22. Вести роз’яснювнтьну роботу серед працівників з правовіїх питань, 
представляти інтереси працівників з правових питань, представляти інтереси 
працівників при розгляді спірних питань з роботодавцем у КТС. \ державних 
органах.

РОЗДІЛ 7.
ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ’Я

Роботодавець зобов'язується:
".1. З участю профспілкової сторони розробити і забезпечити 
виконання комплексних заходів щодо підвищення рівня охорони прані, 
запобігання випадків виробничого травматизму і професійних 
захворювань, досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни пралі та 
виробничого середовища .
7.2. Щорічно виділяти на заходи охорони праці 3340 гри. (згідно з ст 19 
Закону про охорону' праці -  не менше 0,5 відсотка від суми реалізовано: 
продукції). Забезпечити їх використання виключено за цільовим 
призначенням.
7.3. Разом з профспілковим комітетом запровадити на підприємств: 
оперативний адміністративно -  громадський (триступеневий контроль за 
станом охорони праці.
7.4. Привести робочі місця у відповідність до вимог правші : норм 
охорони праці, забезпечити моніторинг за технічним станом будівель, спор п. 
виробничого обладнання і устаткування та за його п ід су м кам и  — м и н и  
заходів до усунення небезпечних і шкідливих хтя здоров’я виробничих 
факторів.
7.5. Провести атестацію робочих місць на відповідність нормативи л- 
правовим актам з охорони праці (термін третій квартал і.



" .6. Згідно з діючими нормами видавати працюючим безкоштовно 
;~ецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту, забезпечите Lx 
належне зберігання та профілактичний догляд.

На роботах, пов'язаних із забрудненням, видавати працівникам мийні 
"і знешкоджувальні засоби, (додаток ,\° 7)
".8. Відповідно до ст. 17 Закону про охорону пр>аці організувати
-доведення попереднього (під час прийому на роботу) і пєгіодичніїх протягом 
-пудової діяльності) медичних оглядів працівників (додаток .V 8 1 
" .9 . Забезпечити охорону праці жінок. неповнолітніх у 
відповідності до ст.10, 11 Закону про охорону працц не залучати Lx до робіт, 
заборонених законодавством, створювати належні санітарно-побутові 
умови і медичне обслугову вання.
“ .10. Розробити та запровадити механізм стимулювання виробничих
підрозділів за роботу без травм і аварій, впровадити заохочення 
працівників за додержанням правил охорони праці.
“.11. При укладанні трудового договору інформувати працівника під
розписку про умови праці та про наявність на його робочому місті 
небезпечних і шкідливих виробничих факторів.
".12. Забезпечити під час прийняття на роботу і в процесі роботи 
проходження працівниками інструктажів, навчань з питань охорони праці . 
перевірку знань відповідних нормативно-правовігх актів з охорони праці 
".13. Створити на підприємстві комісію з питань охорони праці 
".14. Спільно з профспілковим комітетом проводити своєчасне і об'єктивне 
розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 
виробництві та вести їх облік. Забезпечити безумовне виконання 
запропонованих комісією з розслідування нещасного вішалку організаційно -  
технічних заходів по запобіганню травматизму.

Профспілковий комітет зобов'язується:
7.15. Відповідно до ст.41 Закону про охорону праці і ст.ІІ Закону про 
прюфспілки здійснювати громадський контрюль за додержанням власником 
законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов 
праці, належного виробничого побуту для працівників.
7.16. Регулярно аналізувати стан та причини виробничого
травматизму та профзахворювань, не рідше одного р>азу в півроку 
розглядати ці питання на засіданнях профкому, готувати роботодавцю 
пропозиції щодо вжиття ефективних заходів підвищення рівня безпеки прілі
7.17. Забезпечити створення комісії з питань охорони праці на
підприємстві, затвердити представників профкому з цих шггань, обрати 
громадських інспекторів з охорони праці.
7.18. Брати участь у роботі комісії з розслідування нещасних випадків 
на виробництві, контролювати своєчасне та повне оформлення документів для 
передачі їх у відповідні органи. Розглядати кожний випадок виробничого 
травматизму на засіданні профкому.
7.19. Надавати працівникам правову допомогу з питань 
законодавства з охорони праці, соціального страхування, відшкодування
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шкоди, заподіяної каліцтвом. Представляти інтереси працівників в 
трудових спорах, в судових та інших органах.
".20. Через комісію з соціального страхування слідкувала за
правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матегіального
забезпечення застрахованим.
".21. Брати участь у прийнятті в експлуатацію нових
реконструйованих виробничих об'єктів.

Працівники підприємства зобов'язується:
".22. Дбати про особисту' безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров я 
оточуючих людей. Своєчасно інформувати про виникнення небезпечних 
ситу ацій і особисто вживати посильних заходіз щодо Lx усунення.
".23. Вивчати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці,
правил експлуатації машин, механізмів, устаткування та інших засобів
виробництва.
".24. Застосовувати засоби індивідуального захисту у випадках,
передбачених правилами техніки безпеки праці.
7.25. Проходити у встановленому порядку та в строки попередні і
періодичні медичні огляди, виділяючи один день.

РОЗДІЛ 8.
ДОДАТКОВІ СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ, ПІЛЬГИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ

Роботодавець зобов’язується:
8. 1. Виплачувати всім працівникам коледжу одноразову допомогу на 
оздоровлення, при наявності коштів в межах затвердженого штатного гозпису 
на 2016 рік.
8.2. Працюючим пенсіонерам надавати педагогічне навантаження до 
можливості.
8.3. Оплата за навчання по контракту дітей співробітників коледжу може бути 
зменшена на 50% за умови їх успішного навчання.
8.4. Виплачувати працівникам при досягненні пенсійного віку , згідно чинно-о 
законодавства, матеріальну допомогу за рахунок коштів дирекції та 
профспілки (50/50) в розмірі:
пропрацювавши в установі до 5 років -  50 грн. 
пропрацювавши в установі від 5 до 10 років -  100 грн. 
пропрацювавши в установі від 10 до 20 років - 200 грн. 
пропрацювавши в установі більше 20 років -  300 грн. 
пропрацювавши в установі більше 30 років -  оклад.
Квіти, привітальні адреси ювілярам -  за раху нок профкому.
8.5. Вважати круглими датами досягнення працівником віку (З л-і.5С років) 
Виплачувати матеріальну допомогу за раху нок профспілки та коштів дирекції 
коледжу (50/50) -  в сумі 200 грн. квіти за раху нок профспілки.
8.6. У випадку смерті пенсіонера адміністрація безкоштовяо забезпечує 
автотранспортом. За рахунок профспілки придбання траурного и м я  та 
публікація співчуття в місцевій газеті.
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8.7. У випадку смерті близьких родичів співробітника к олед ж у  (батьки, 
жінка, чоловік, дитина) профспілкова організація надає одноразову допомогу у  
розмірі 100 грн. Організовує придбання траурного візка та гу блікагтю 
співчуття в місцевій газеті. .Адміністрація -  безкоштовне забезпеченні 
автотранспортом з пальним.
8.8. У разі смерті працівника адміністрація надає безкоштовно транспорт 
гвантажний автомобіль, автобус з пальним). Придбанні траурного впта, 
публікація співчуття в газеті за рахунок профкому.

Профспілковий комітет зобов'язується:
8.10. Вносити конкретні пропозиції та узгоджу вати з роботодавцем питанні 
щодо соціально-побутового забезпечення. оздоровлення. медичного 
обслуговування, організації культурно-масової, фізкультурної роботи серед 
працівників, надання їм соціально-трудових пільг.
8.11. Організувати поздоровлення працівників з ювілейними датами.
8.12. Забезпечити урочисте проведення традиційних свят, урочистих зечог.з. 
концертів, культпоходів, новорічних свят для дітей та здійснювати виплати 
для їх проведення (День вчителя. День працівників .-АПК. Новий рік, 14 
жовтня, 8 Березня).
8.13. Здійснювати контроль за проведенням медичних оглядів.
8.14. В межах фінансових можливостей надавати допомогу згідно рішеяні 
профкому по заяві працівника у разі тяжкої хвороби чи інших випадках.
8.15. Організувати придбання путівок на санаторно -  курортне лікування та 
оздоровлення працівників за їх заявами та з оплатою вартості "0° в за раху нок 
фонду соціального страхування, 30% за рахунок працівника: санаторно- 
курортне лікування та оздоровлення матері і дитини за їх заявами та з оплатою 
вартості 80% за рахунок фонду соціального страхування. 20 : за рахунок 
працівника.
8.16. Забезпечити придбання путівок дтя оздоровлення дітей пралі зник:з за \  
заявами в районний табір села Пелагеївка та з оплатою вартості SO*: за 
рахунок профспілкового комітету, 20% за рахунок працівника.
8.17. Організувати роботу спортивних секцій (гуртків), проведення спорт-:злих 
змагань.
8.18. Проводити придбання новорічних подарунків (цукерки) дді всіх 
працівників коледжу, хто являється членом профспілкової організації, спла 
профспілкові внески.
8.19. Здійснювати заохочення працівника коледжу:

• при народженні дитини;
• одруженні;
• з нагоди професійних святі
• заохочення профактиву та членів профспілки.

8.20. Здійснювати привітання ветеранів (вважати такими тих. хто 
пропрацював в коледжі не менше 20 років) коледжу з нагоди ювілейних дат 
(70,80,90) квіти, пам'ятна адреса, вітання у місцеві газеті за рахунок коштів 
профспілки.
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РОЗДІЛ 9.
ГАРАНТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗ АЦІЇ

Сторона власника визнає профспілковий комітет повноваженні! 
представником інтересів працівників, які працюють на підприємстві, і 
погоджує з ним накази та інші локальні нормативні акти з питань, то  є 
предметом цього договору. ^

Роботодавець зобов’язується:
9.1. Надавати профком}’ на безоплатній основі приміщення з 
необхідним обладнанням, телефоном, опаленням. освітленням, 
прибиранням для проведення зборів та інших заходів профспілково: 
організації, а також клубів, стадіонів, інших сп о р у д  і приміщень для 
організації культурно-масової і спортивно-оздоровчої роботи.
9.2. Утримувати, згідно з письмовими заявами членів профспілки, через 
бухгалтерію підприємства у безготівковому порядку профспілкові внески і 
перераховувати утримані суми в день отримання заробітної плати, але не 
пізніше як до кінця поточного місяця, на рахунки: профспілкової організації 
70%, вищих профорганів 30%.
9.3. Надавати вільний від роботи час із збереженням середньої заробітно: 
плати членам виборних профспілкових органів, не звільненим віл своїх 
виробничих чи службових обов'язків хтя виконання ними повноваження та 
громадських обов'язків в інтересах трудового колективу:

- голові профкому 2 години на тиждень
- скарбнику 1 годину на тиждень.

9.4. Забезпечити дотримання норм і гарантій, встановлених для 
профспілкових кадрів і активу чинним законодавством, зокрема, щодо 
притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, зміни умов тру левого 
договору, оплати праці, звільнення з ініціативи роботодавця. надання 
відповідної роботи після закінчення строку повноважень.
9.5 . Забезпечити членам виборних профспілкових органів підприємства та 
представникам профспілкових органів вищого рівня можливість 
безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві, 
ознайомлюватися з документами, шо стосуються трудових прав та інтересів 
працівників.
9.6. Поширювати на виборних і штатних працівників органів профспіжж, які 
діють на підприємстві, спеціальні пільги та заохочення, встановяе&і цим 
Договором.
9.7. Розглядати протягом 7 днів вимоги і подання профспілкових о р т і в  щодо 
усунення порушень законодавства про працю та колективного договору, 
невідкладно вживати заходів до їх усунення.
9.8. На вимогу профспілкової сторони надавати в тижневий термін «йдімим^ іі 
документи, інформацію та пояснення, що стосуються додержиш
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законодавства про працю, умов праці, виконання колективного договору, 
соціально -  економічних прав працівників та розвитку підприємства.
9.9. Надавати можливість профспілковій стороні перевіряти розрахунки з 
оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів ні  
соціальні та культурні заходи.
9.10. Забезпечити участь профспілкової Сторони в підготовці змін доповнень 
до Положення коледжу.
9.11. На принципах соціального партнерства проводити зустрічі, консультант, 
інформувати профспілкову Сторону про плани та напрямки р о з е т у  
підприємства.
9.12. Брати участь у заходах профспілкової Сторони на її запрошення



РОЗДІЛ 10.
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

З метою забезпечення реалізації положень цього Договору, здійснення 
контролю за його виконанням сторони зобов'язуються:

10.1. Визначити посадових осіб, відповідальних за виконання умов 
Договору та встановити термін їх виконання, (додаток 9)
10.2. Надавати повноважним представникам Сторін на безплатнім основі
наявну інформацію та документи необхідні для здійснення кошролю за 
виконанням Договору. ;
10.3. Розглядати підсумки виконання колективного договору на загальних 
зборах трудового колективу

- у березні наступного року.
10.4. У разі порушення чи не виконанні зобов'язань Договор;- з вики 
конкретної посадової особи, за це. вона несе відповідальність згідно з чинним 
законодавством.
10.5. У разі невиконання положення колективного договору з об'єктивних 
причин (погіршення фінансового стану через тимчасові економічні труднолл. 
інші причини) своєчасно вносити до колективного договор} відповідні зміни : 
доповнення у порядку, встановленому цим Договором.
10.6. Перший примірник колективного договору знаходиться в профкомі, 
другий -  у роботодавця, третій -  в органі, який зареєстрував колдоговір.

За дорученням сторін та
загальних зборів трудового
•олективу колективний договір підписали:

Від роботодавця Від трудового колектив\
Голова профколіу Новобузького 

коледжу Мі#свзвїв£ького національного

О. А. Кушнір
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ПОЛОЖЕННЯ
Додаток 1

Про оплату праці працівників
Новобузького коледжу Миколаївського національного аграрного

університету 
на 2016 рік.

Форми і системи оплати праці, тарифні сітки, схеми посадових окладів, 
умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших 
заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат розроблено з дотриманням 
основних чинних законодавчих і нормативних актів з оплати праці: Конституція 
України Кодексу законів про працю України. Законів України «Про оплату 
праці», «Про колективні договори і угоди», норми і гарантії Генеральної угоди та 
Галузевої угоди між Міністерством аграрної політики та продовольства Украйни, 
галузевими об’єднаннями підприємств та Профспілкою працівників 
агропромислового комплексу.

Це положення передбачає наступну структуру оплати праці працівників 
підприємств.

І. Основна оплата праці.
1.1. Основна оплата праці здійснюється згідно тарифних ставок (окладів) і 
відрядних розцінок для робітників і посадових окладів хтя керівників, фятіяцш і 
службовців.
1.2. Встановити з 01.01.2016 року мінімальну тарифну ставку працівника, який 
виконує просту не кваліфіковану роботу у розмірі 1378 грн. на місяць
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II. ДОДАТКОВА ОПЛАТА ПРАЦІ.

2.1. Додаткова оплата праці здійснюється на основі доплат і надбавок ж  
тарифних ставок і посадових окладів, а також інших заохочувальних виплат 
працівникам підприємства.
2.2. Встановити розміри та умови доплат і надбавок до тарифних ставок і 
посадових окладів працівника підприємства згідно таблиці.

ПЕРЕЛІК у,
та розміри доплат і надбавок до тарифних ставок посадових окладів працівників

коледжу.

Найменування доплат і надбавок Розміри доплат і надбавок
1

Доплати
За суміщення професій, посад (крім керівників 
підприємств, їх заступників. головних 
спеціалістів, керівників структурних 
підрозділів, відділів, цехів, служб та їх 
заступників)

Доплати одному працівнику чадппотию т 
розмірами не обмежується і визначаються 
наявністю одержаної економії за тати і  ними 
ставками і посадовими окладами с у м іш у в ш ж к  

працівників, з урахуванням обсягів додаткове 
виконуваних робіт

За розширення зони обслуговування або 
збільшення обсягу роботи

Доплати одному працівнику максимальними 
розмірами не обмежуються і м зндзю ш д 
одержаною економією за тарифними станками 
і посадовими окладами, при наявності 
вакансій в штатному розписі з 'рахуванням 
обсягів додатково виконуваних гсб:т

За роботу в важких і шкідливих, особливо 
шкідливих умовах праці

За роботу' в шкідливих і важких умовах —лп 
- від 4 до 12 відсотків- за роботу з особливо 
шкідливих умовах пралі -  від 16 до 1-і 
відсотків тарифної ставки посадового»:«газу

За роботу в нічний час (з 22 до 6 години) 35 % годинної тарифної ставки (ш сииого 
окладу) за кожну годину роботи з віт т ж  -ас

Надбавки
За класність водіям II класу -  10 % тарифної ставки (місячного 

окладу ) за відпрацьований в якості воли вас.
І класу - 25 % тарифної ставки ■ місячного 
окладу) за відпрацьований в жксст. вс -  г вас

За класність трактористам -  машиністам До заробітку на механізованих х б т .  яг. 
оплачуються по тарифних ставках 
трактористів машиністів: І к л а с у  -  20 П 
класу -  10 %

За інтенсивність праці, особливий характер 
роботи або за високі досягнення в праці

До 50 % посадового окладу
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III. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАОХОЧЕННЯ (ПРЕМІЮВАННЯі ПРАЦІВНИКІВ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРАЦІ.

3.1 Преміювання працівників підприємства, зайнятих в галузі рослинництва:
- за перевиконання плану виробництва продукції:
- за економію виробничих витрат.

3.2 Преміювання працівників підприємства, зайнятих в гагузі тваринництва:
- за виконання місячного завдання по валовом}.' надою момжа та 

продуктивності корів;
- за виконання місячного (або за повний період) завдання по валовому 

приросту живої маси і середньодобовому приросту живої маси тварин.
.3 Преміювання працівників підприємства, зайнятих в обслуговуючих, 

підсобних та допоміжних підрозділах:
- за своєчасне і якісне виконання робіт та виробничих завдань 

3.4 Преміювання керівників, фахівців і службовців:
- за приріст реалізації (виробництва) сільськогосподарської продукції
- за приріст рентабельності сільськогосподарського виробництва.
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Додаток 2
ІНШІ НОРМИ І ГАРАНТІЇ В ОПЛАТІ ПРАЦІ.

А) Норми :
1. Оплата праці за роботу в надурочний час.
За погодинною системою оплати праці роботи в надурочний час 

оплачується в подвійному розмірі годинної ставки.
За відрядною системою оплати праці у розмірі 100° о тарифної 

ставки працівника відповідної кватіфікації. оплата праці якого здійснюсться за 
погодинною системою - за всі відпрацьовані надурочні години. Комгокація 
надурочних робіт шляхом надання відгулу не допу скається.

Б) Гарантії:
1. Гарантія для працівників, шо направляються на обстеження до 

медичного закладу.
За час перебування в медичному закладі на обстеженні за працімшіглат. 

зобов'язаними проходити таке обстеження, зберігається середній заро&ток за 
місцем роботи ( за один день ).

2. Гарантія для донорів.
За працівниками-донорами зберігається середній заробіток за дні обстеженні в 
закладах охорони здоров'я і здавання крові для переливання. Цим працівникам 
безпосередньо після кожного дня здавання крові для переливання надається день 
відпочинку з збереженням середнього заробітку. На бажання працівника цей день 
приєднується до щорічної відпустки.

3. Гарантії для службових відряджень.
За працівниками, що знаходяться у відрядженні, зберігається середній заробіток 
протягом усього часу відрядження.
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Додаток З

про преміювання працівників Новобузького коледжу МНАУ

1. Положення поширюється на педагогічних працівників, співробітників, 
працівників навчально-виробничого підрозділу та адміністрацію коледжу.
2. Розмір премії працівникам коледжу, навчально-виробничого підрозділу 
визначає адміністрація за погодженням з профкомом і вона не моше 
перевищувати фонду на оплату праці, передбаченого кошторисом.
3. Умови преміювання співробітників коледжу.

\ о  

Л  П

Показники Категорія
працівників

Періодичність
преміювання

1 2 3 4
І
1 . Сумлінне виконання професійних 

обов’язків (ефективність педагогічної 
роботи, результативність олімпіад, 
результативність екзаменів, проведення 
відкритих уроків, впровадження 
передового педагогічного досвіду, 
новаторство в роботі обладнання 
кабінетів та майстерень, стан 
комплексного методичного забезпечення, 
відвідування та успішність студентів в 
закріплених групах)

Педагогічні
працівники

За рік

і } Організація та проведення позакласних 
заходів, які носять виховний, естетичний 
та розвиваючий характер (в худ. 
самодіяльності, спортивні змагання, 
робота з батьками, організація вечорів 
відпочинку та ін.).

Педагогічні
працівники

За рік

І ^ Обладнання навчальних кабінетів, 
майстерень, лабораторій, дотримання їх 
належного санітарно-гігієнічного стану. 
Виконання правил та інструкцій з 
охорони праці.

Педагогічні
працівники

За рік

Своєчасна здача звітних доку ментів, 
якісне виконання тимчасових доручень.

Всі категорії Щомісячно

15. Участь в профорієнтаційній роботі, всі 
виконання плану набору та випуску .

Всі категорії За рік
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Продовження додано.
1 2 4

6 . Відсутність правопорушень в 
закріплених групах.

Педагогічні
працівники

За рік

7. Відсутність порушень виконавчої та 
трудової дисципліни.

Всі категорії За рік

8 . Активна участь в господарських роботах 
коледжу.

Всі категорії За рік

9. Поправочний коефіцієнт на вичитку 
годин навчального плану згідно 
затвердженого розкладу (відсутність 
замін в розкладі).

К  Г  факт/Г план
К -  поправочний коефіцієнт до розмір} 
премії.
Гфакт -  кількість годин фактично 
прочитаних викладачем або майстром 
в/н.
Г План ~  К І Л Ь К І С Т Ь  Г О Д И Н , Я К І  П О В И Н Є Н

прочитати викладач або майстер в/н за 
затвердженим розкладом за рік.

10 . За активну участь по організації та 
виконанню робіт на навчально- 
виробничому підрозділі.

Всі категорії За рік



Д одаток Л- 4

Список
жінок, які мають двох і більше дітей у віці до 15 років, або дитин) інваліда, 
одиноких матерів, які мають дітей віком до 18 років, шо надає їм право на

додаткову відпустку згідно « Закону України про відпустки ►*.

ПІП К-сть
підстав

Тривалість відпустки в 
календарних днях

Кухельна Олена Валентинівна 1 10 днів додаткової віллу сткн
Фещук Любов Петрівна 1 10 днів додаткової відпустки
Притуленко Ніна Олександрівна 1 10 днів додаткової віллу стеж
Строганова Ніна Миколаївна 1 10 днів додаткової відпустки
Чорній Ірина Богданівна 1 10 днів додаткової відпустку.
Пагурець-Іноземцева 
Наталія Анатоліївна

1 10 днів додаткової відду сткн

Васильєва Олена Олександрівна 1 10 днів додаткової відду сткн
Мартиненко Віталій Миколайович 1 10 днів додаткової віллу стеж
Попова Олена Федорівна 1 10 днів додаткової відпустки
Шеремет Ірина Анатоліївна 1 10 днів додаткової відпустки
Слободян Тетяна Миколаївна 1 10 днів додаткової відпустки
Харебава Валентина Данилівна 1 10 днів додаткової відпустки
Делен Тамара Іванівна 1 10 днів додаткової відпу стки
Маломуж Наталія Вікторівна 1 10 днів додаткової вілддсткн --------------------------------- =----------

Додаток Лй 5
Перелік

професій та посад працівників, які мають право на додаткову відпустк" за 
роботу з шкідливими та тяжкими умовами праці на основі атестаті

робочих місць

№
п/п

Наймену вання професій і посад Тривалість віллу стен в 
календарних днях

1. Г азоелектрозваоювальник
2. Коваль
3. Ку хар який постійно працює біля плити *т
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Додаток .V» 6

Комплексні заходи
щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни прані та 

виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони прані, 
запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних 
'____________________захворювань і аварій_______________________

№
з/п

Назва заходів (робіт) Вартість
робіт

(тне.грн.)

Термін
виконання

Відповідальні 
за виконання

1. 2. 3. 4. 5,

I і -
Приведення будівель, споруд, 
приміщень, робочих місць у 
відповідність з вимогами охорони 
праці, викладеними в санітарних 
нормах і правилах, в стандартах і 
інших нормативних документах.

По мірі 
необхідності

Нічого ВЛ.

2. Розширення і оснащ ення санітарно- 
побутових приміщень (вбиралень, 
душових) відповідно до В И М О Г  СНІП 
11-92-76.

По мірі 
необхідності

Нічого В J.

3. Установка запобіжних і захисних 
пристосувань в цілях забезпечення 
безпечної експлуатації водяних, 
газових і інших комунікацій.

По мірі 
необхідності

Нічого В J.

4. Приведення природного і штучного 
освітлення в навчальних кабінетах і 
майстерень, спортивному залі, 
допоміжних і інших приміщеннях у 
відповідність з вимогами СНІП 
11-4-79.

По мірі 
необхідності

Рурич Б.В.

5. Раціональне р о з м: ідей ля 
навчального > статкування, 
обчислювальної техніки, технічних 
засобів навчання в цілях підвищення 
безпеки пред.

По мірі 
необхідності

Зав. кабінетами

6. Впровадже-не гнете 
автоматичного контролю  і 
сигналізації про паввотігть і 
виникнення ік би ап ш х чинників, а 
також блокуючи пристроїв, шо 
забезпечують аваріпс відключення 
технологічного \сте

По мірі 
необхідності

Рурич БІЗ.



1.
т.

П р о д о в ж е н н ю  д с д г т ; -

2. 3. 4. 5.
Встановлення додаткових обмежень, 
захисних пристосувань (блокувань) 
на навчальних автомашинах, 
тракторах, сільськогосподарських 
машинах і електрифікованих 
установках, шо забезпечують 
безпеку їх обслуговування.

По мірі 
необхідності

Антоненко C.L

Організація кабінету, куточків по 
охороні праці, придбання для них 
необхідних приладів, наочних 
посібників демонстраційної 
апаратури.

По мірі 
необхідності

Зав. кабінетами

Придбання нормативно-технічної 
документації і літератури по охороні 
праці.

По мірі 
необхідності

Гливенко О.С.

-

Додаток
Перелік

професій і посад працівників, яким видається безоплатно мило, миючі та
знешкоджуючі засоби

№ Н азва в и р о б н и ц тв , цехів , 
п р оф есій  і п осад

Н ай м ен ув ан н я  м и ю ч и х та  
зн еш к од ж ую ч и х  засобів

Н орм и видачі 
(гр. на м ісяць 1

1. Техпрацівники Мило, лужні миючі засоби 400
Доярки Мило, лужні миючі засоби 400

3. Свинарки Мило, лужні миючі засоби 400
4 . Кухарі Мило, лужні миючі засоби 400



Д одаток Лв 8

Перелік
категорії працівників, які повинні проходити періодичні медичні огляди

Категорії працівників Періодичність проходження медоглядів
Викладачі 1 раз на рік

Співробітники 1 раз на рік
Робітники їдальні 2 рази на рік

Перелік

Додаток Л* 9

осіб, відповідальних за виконання окремих положень та норм колеіггнвного
договору

№
п/п

№ розділів та пунктів 
колективного договору

Відповідальні особи Термін
виконанніПідприємства

г
Від

ірофспілкового
комітету

1 2. Виробничо- 
господарська, 

економічна діяльність 
та управління 
підприємством

О.В. Чорній О.А.Кушнір Протягом д ії  
договору

2 4. Забезпечення 
продуктивної зайнятості

О.В. Чорній О.А.Кушнір Протягом д ії  
договоре

3 5. Оплата та 
нормування праці

О.В. Чорній 
О.І. Ткаченко

О.А.Кушнір Протягом д ії  
договору

4 7. Охорона праці та 
здоров'я

О.В. Чорній
0 . 1.Григоренко 
Л.В.Гончаренко
1. Ф.Гаркавенко 
Т.Д. Захарова 
В.А. Шеремет

j

О.А.Кушнір 
Г.П.Бєлєндяєва 
\Х .Кузьменко

Протягом д ії  
договор)



Додаток Л* 10

СКЛАД
Робочої комісії з контролю за виконанням колективного договор).

№ п/п ПІБ Посада (професія)
Від сторони власника

1 Ткаченко Олена 
Іванівна

Головний бухгалтер

2 Грнгоренко Олександр 
Іванович

Заступник директора по 
виробничому навчанню

3
Шеремет Ірина 

Анатоліївна
Зав. відділенням 
"Будівництво та 

експлуатація будівель і 
споруд"

1 Від профспілкової сторони
1 Кузьменко Анатолій 

Сергійович
Викладач

2 Булат Ірина Василівна Викладач
3 Бєлєндяєва Тетяна 

Петрівна
3іаступник головного 

бухгалтера
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