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РОЗДІЛ 1. 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Колективний договір - це локальний нормативний акт, який регулює 
правові відносини між працівниками та власником з приводу реалізації статті 
43 Конституції України, яка гарантує громадянам України право на працю. 

Колективний договір (далі - Договір) укладено з метою регулювання 
соціально-економічних відносин, посилення соціального захисту працівників 
комунального вищого навчального закладу «Житомирський медичний 
інститут» Житомирської обласної ради (далі-Інститут). 

Договір містить зобов'язання сторін, які його уклали, щодо створення 
умов для підвищення ефективності роботи Інституту, реалізації професійних, 
трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників відповідно 
до чинного законодавства. 

Правовою основою для укладання цього Договору є Конституція 
України, Кодекс законів про працю України та Закони України: "Про 
колективні договори і угоди", «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про 
охорону праці», «Про освіту», «Про вищу освіту»,«Про зайнятість 
населення», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про державну допомогу сім'ям з 
дітьми», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про 
порядок вирішення колективних спорів (конфліктів)», «Про соціальний 
діалог в Україні», Конвенція МОП № 87 «Про свободу асоціації і захист 
права на організацію», Конвенція МОП «Про сприяння колективним 
переговорам» від 19.06.1981 № 154, а також Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) угод, 
колективних договорів» та інші нормативно-правові акти законодавчих і 
виконавчих органів влади України. 

Для ведення переговорів та підготовки проекту колективного договору 
утворюється робоча комісія з представників сторін, яка враховує усі 
побажання працівників інституту. 

Сторонами Колективного договору є: адміністрація комунального 
вищого навчального закладу «Житомирський медичний інститут» 
Житомирської обласної ради в особі ректора інституту Шатило В.Й. (далі -
Адміністрація), з однієї сторони та виборний орган первинної профспілкової 
організації співробітників, який виступає від імені усього трудового 
колективу і має відповідні повноваження в особі голови первинної 
профспілкової організації Боримської Л.В. (надалі - «виборний орган 
первинної профспілкової організації»), з другої сторони (далі - Сторони). 

Цей Договір укладено терміном на 2018 - 2023 роки, схвалено 
загальними зборами (конференцією) трудового колективу (протокол № 3 від 
26 червня 2018 року), та згідно з їх рішенням набуває чинності з моменту 
його реєстрації і діє до того часу, поки сторони не укладуть новий або 
переглянуть чинний. 



Сторони колективного договору домовляються про таке: 

1.1. Колективний договір зберігає чинність у випадку зміни складу, 
структури, найменування Інституту. 

У разі реорганізації Інституту колективний договір зберігає чинність 
протягом строку, на який його укладеного, або може бути переглянутий за 
згодою сторін. 

1.2. Сторони визнають повноваження одна одної і зобов'язуються 
дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності 
представництва, рівноправності Сторін, взаємної відповідальності, 
конструктивності і #аргументованості при проведенні переговорів 
(консультацій) щодо укладання Колективного договору, внесення змін і 
доповнень до нього, вирішення всіх питань, що є предметом Договору. 

1.3. Сторони визнають Договір нормативним актом, його норми і 
положення діють безпосередньо і є обов'язковими для виконання 
Роботодавцем і трудовим колективом. На підставі Договору здійснюється 
регулювання всіх соціально-економічних, виробничих і трудових відносин в 
інституті протягом строку його дії. Він укладений згідно чинного 
законодавства, галузевою угодою профспілки працівників охорони здоров'я 
України та Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства культури 
України, Міністерства освіти і науки України. 

1.4. Положення Договору поширюються на всіх працівників інституту 
незалежно від того, чи є вони членами профспілки, незалежно від стажу 
роботи та її характеру, посади, терміну навчання. 

1.5. Зміни і доповнення до Договору вносяться в обов'язковому 
порядку у зв'язку зі змінами чинного законодавства, галузевої угоди з питань, 
що є предметом Договору, та за ініціативою однієї зі сторін після проведення 
консультацій та досягнення взаємної згоди сторін і набувають чинності 
після схвалення загальними зборами (конференцією) трудового колективу 
інституту та підписання сторонами. 

1.6. Зміни та доповнення до Договору вносять на підставі спільного 
рішення сторін, після їх схвалення на загальних зборах (конференції) 
трудового колективу інституту. При виникненні розбіжностей щодо змін і 
доповнень до Договору сторони створюють примирну комісію згідно з ст. 11 
Закону України "Про колективні договори й угоди". 

1.7. Сторони Договору зобов'язуються дотримуватися умов і 
виконувати положення, передбачені в даному Договорі. Виборний орган 
первинної профспілкової організації утримується від організації акцій 
громадського протесту в період дії договору при умові його виконання. 

1.8 Жодна із сторін, що уклала цей Колективний договір, не може 
протягом строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що 
змінюють норми, положення, зобов'язання Колективного договору або 
припиняти їх виконання. 

1.9. Цей Договір передбачає, що виборний орган первинної 
профспілкової організації має право у випадку прийняття адміністрацією 



інституту рішень, які порушують умови колективного договору, внести йому 
подання про усунення цих порушень, яке розглядається у тижневий строк. 
У разі відмови усунути порушення або недосягнення згоди з цих питань у 
зазначений строк профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або 
бездіяльність посадових осіб до суду. 

1.10. Сторони Договору, у семиденний термін після підписання 
Колективного договору подають його на реєстрацію у відповідні органи і не 
більше, ніж через 15 днів після реєстрації доводять до відома всіх 
працівників. При прийомі на роботу працівник відділу кадрів знайомить 
"працівника з колективним договором, який діє в інституті. 

1.11. Невід'ємною частиною колективного договору є додатки до 
нього. 

1.12. Адміністрація спільно з профкомом інституту здійснює 
систематичний контроль за своєчасним виконанням Договору. Для підбиття 
підсумків виконання зобов'язань передбачених Договором, сторони 
організовують його перевірку, результати якої розглядають на загальних 
зборах (конференції) трудового колективу один раз на рік. Пільги та 
компенсації, встановлені Договором, які не передбачені чинним 
законодавством, які потребують матеріального забезпечення - здійснюються 
за рахунок економії фонду заробітної плати. 



РОЗДІЛ 2 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

2Л. Адміністрація зобов'язується: 
2.1.1 .Забезпечити ефективну діяльність інституту, виходячи з 

фактичних обсягів фінансування, та раціональне використання, коштів 
спеціального фонду для підвищення результативності роботи інституту. 

2.1.2. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної 
бази, створення оптимальних умов організації освітнього процесу, творчої, 
наукової та науково-методичної роботи співробітників. 

2.1.3. Проводили аналіз потреб в кадрах, прогнозувати на перспективу 
комплектування кадрами закладу. 

2.1.4. Проводити профорієнтаційну роботу та сприяти підготовці 
молоді до вступу до закладів вищої освіти. 

2.1.5. Адміністрація визнає, що гарантована зайнятість - важлива умова 
добробуту працівників і враховує, що вона на рівні виборного органу 
первинної профспілкової організації несе відповідальність за забезпечення 
стабільної зайнятості працівників. 

2.1.6. Передбачити в кошторисі інституту витратити на: 
^ розвиток соціальних об'єктів інституту, їдальні; 
^ зміцнення матеріально-технічної бази (утримання та оновлення 

аудиторного фонду, обладнання та оснащення кабінетів); 
^ інформаційне забезпечення; 
^ підвищення кваліфікації працівників інституту; 
^ матеріальну допомогу працівникам; 
^ культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу; 
^ представницькі видатки. 

2.1.7. Забезпечити тривалість робочого часу відповідно до 
чинного законодавства та Правил внутрішнього трудового розпорядку. 

2.1.8. Приймати рішення про зміни в організації освітнього процесу і 
праці, ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання інституту, зміни форм 
власності, скорочення штату працівників лише після попереднього 
проведення консультацій з виборчими органами ППО співробітників - не 
пізніше, як за три місяці до здійснення цих заходів (п.4.2.2. Галузевої угоди). 

2.1.9. Протягом тижня з часу одержання інформації доводити до 
відома членів трудового колективу нові нормативні документи стосовно 
трудових відносин та організації праці, роз'яснювати їх зміст, права та 
обов'язки працівників. 

2.1.10. При розподілі навчального навантаження науково-педагогічним 
та педагогічним працівникам дотримуватися Закону України «Про вищу 
освіту», та інших нормативно-правових актів, які регламентують це питання. 

Навчальне навантаження між науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками розподіляється ректором інституту за погодженням з 
профспілковим комітетом залежно від кількості годин передбачених 



навчальними планами, наявності відповідних кадрів та інших конкретних 
умов, що склалися у закладі. 

2.1.11. Педагогічні працівники призначаються на посаду та 
звільняються з посади ректором інституту. Педагогічні працівники кожні 
п'ять років пррходять атестацію. За результатами атестації визначається 
відповідність працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні 
категорії, педагогічні звання. 

2.1.12. Під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних 
працівників - завідувачів кафедр, професорів, старших викладачів, 
викладачів (асистентів кафедр) укладанню трудового договору (контракту) 
передує конкурсний відбір, порядок проведення якого затверджується 
Вченою радою. 

2.1.13. Здійснювати укладання трудових договорів (контрактів) 
з працівниками інституту згідно Статуту інституту та чинного законодавства. 

2.1.14. До початку роботи за укладення трудовим договором роз'яснити 
працівникові його права та обов'язки, проінформувати під розписку про 
умови праці, ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку 
та колективного договору, визначити працівнику робоче місце, забезпечити 
його необхідним для роботи засобами, проінструктувати працівника з 
техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки. 

2.1.15. Працівник не може бути допущений до роботи без укладення 
трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або 
уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу 
виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної 
політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. 

2.1.16. Використовувати матеріальне і моральне стимулювання якісної 
праці, раціональне використання обладнання, технічних засобів навчання та 
запровадження новітніх технологій у освітньому процесі. 

2.1.17. Звільнення працівника з ініціативи адміністрації здійснювати 
лише за умов, передбачених чинним законодавством або трудовим 
договором (контрактом) та за попередньою згодою профспілкового 
комітету (за винятком випадків, передбачених ст. 43 КЗпП України). 

2.1.18. Звільнення науково-педагогічних працівників у зв'язку 
із зменшенням обсягу роботи, скороченням чисельності штату здійснювати 
згідно чинного законодавства. 

2.1.19. При скороченні чисельності чи штату працівників, 
обумовленому нормативними документами Кабінету Міністрів України, 
Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки 
України максимально використовувати можливості коштів спеціального 
фонду для працевлаштування звільнених працівників. 

2.1.20. За бажанням працівників, у разі їх звільнення (крім звільнення 
за порушення трудової дисципліни) надавати невикористану відпустку 
з наступним звільненням. 



2.1.21. Зміни, перегляд норм праці та режиму роботи здійснювати за 
погодженням з ППО співробітників та повідомляти працівників про введення 
нових норм праці та режиму роботи і про зміни чинних норм праці не 
пізніше, ніж за 2 місяці. 

2.1.22. В разі виробничої необхідності залучати працівників до 
надурочних робіт лише у виняткових випадках, що визначаються 
чинним законодавством та за погодженням з ППО співробітників. Оплату 
праці проводити відповідно до чинного законодавства. 

2.1.23. У разі запровадження чергування в інституті в святкові дні 
завчасно узгоджувати з профспілковим комітетом графіки, порядок та види 
компенсації працівникам, залученим до чергування. 

2.1.24. Переведення працівників на іншу роботу здійснювати лише за їх 
згодою, за винятком тимчасового переведення на іншу роботу у зв'язку з 
виробничою необхідністю за фахом на термін до одного місяця. 

2.1.25. Графіки щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за 
погодженням з профспілковим комітетом не пізніше ЗО грудня поточного 
року. 

2.1.26. Надавати додаткові відпустки за ненормований робочий день до 
семи днів згідно зі списком посад (Додаток №4). 

2.1.27. Педагогічним та науково-педагогічним працівникам, 
спеціалістам навчального закладу щорічні відпустки повної тривалості у 
перший та наступні роки надаються у період літніх канікул незалежно від 
часу прийняття їх на роботу. Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої 
тривалості допускається на прохання працівника за умови, що основна 
безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів відповідно 
до чинного законодавства. Педагогічним і науково-педагогічним 
працівникам невикористану частину щорічної основної відпустки надавати, 
як правило, в період літніх канікул, а в окремих випадках - в інший 
канікулярний період. 

2.1.28. Надавати працівникам інституту відпустку впродовж 
навчального року при необхідності санаторно-курортного лікування, 
підтвердженого медичним висновком та при наявності путівки. (Вирішувати 
в індивідуальному порядку). 

2.1.29. За бажанням працівника частина щорічної основної відпустки 
замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої 
працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 
24 календарних дні. 

2.1.30. Забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни, 
Правил внутрішнього трудового розпорядку. Сприяти створенню в колективі 
здорового морально-психологічного мікроклімату. Запобігати виникненню 
індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а у випадку їх 
виникнення забезпечити вирішення згідно з чинним законодавством. 

2.1.31. Застосовувати контрактну форму трудового договору у 
випадках, передбачених чинним законодавством. 



Строковий трудовий договір укладати у випадках, коли трудові 
відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням 
характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника 
та в інших випадках, передбачених законодавчими актами. 

2.1.32. З метою забезпечення соціального захисту працівників 
адміністрація буде погоджувати з виборним органом первинної 
профспілкової організації накази, які стосуються соціальних, побутових, 
культурних та інших питань у відповідності з положеннями ст.247 КЗпП 
України. 

2.2. Первинна профспілкова організація зобов'язується: 
2.2.1. Здійснювати громадський контроль за виконанням 

адміністрацією інституту чинного законодавства про працю, застосуванням 
установлених умов оплати праці, вимагати усунення виявлених недоліків та 
притягнення до відповідальності винних. 

2.2.2. Відповідно до чинного законодавства порушувати питання перед 
ректором про звільнення з роботи керівного працівника або усунення його з 
посади, якщо він порушує чинне законодавство про працю та колективний 
договір. 

2.2.3. Здійснювати контроль за проведенням надурочних робіт та робіт 
у вихідні дні відповідно до вимог чинного законодавства. 

2.2.4. Представляти інтереси членів профспілки, брати участь у 
розгляді їх трудових конфліктів у комісії з трудових спорів інституту (за 
дорученням працівників). 

2.2.5. Здійснювати контроль за підготовкою та видачею адміністрацією 
документів, необхідних для призначення пенсій працівникам інституту. В 
разі необхідності надавати консультації з питань чинного пенсійного 
законодавства. 

2.2.6. У випадках, передбачених чинним законодавством про працю 
розглядати у визначений законом термін обґрунтоване письмове подання 
адміністрації інституту про припинення трудового договору з працівником. 
Про рішення у письмовій формі повідомляти адміністрацію у триденний 
термін після його прийняття. 

2.2.7. Давати згоду на звільнення працівників при скороченні штатів 
лише після використання всіх можливостей для збереження трудових 
відносин. 

2.2.8. Вести роз'яснювальну роботу з питань трудових прав та 
соціального захисту працівників, звільнених у зв'язку із змінами в організації 
виробництва і праці. 

2.2.9. Проводити роз'яснювальну роботу серед працівників інституту 
стосовно: 

^ дбайливого ставлення до матеріальних цінностей; 
^ зміцнення дисципліни; 
^ економії енергоресурсів; 
^ покращення санітарного стану та дотримання правил 

протипожежної безпеки; 



^ дотримування норм педагогічної та медичної етики, моралі, 
шанобливого ставлення до тих, хто працює та навчається у закладі. 
2.2.10. Звітувати на загальних зборах (конференції) трудового 

колективу про виконання умов колективного договору. 



РОЗДІЛ 3. 
НОРМУВАННЯ І ОПЛАТА ПРАЦІ 

3.1. Адміністрація зобов'язується: 
3.1.1. Оплату праці працівників інституту здійснювати на основі 

Законів України та інших нормативно-правових актів, колективного 
договору, затверджених кошторисів надходжень та видатків на утримання 
навчального закладу. 

3.1.2. Своєчасно розробляти та затверджувати штатний розпис і 
посадові оклади працівників згідно з діючими схемами на основі Єдиної 
тарифної сітки. 

3.1.3. Своєчасно уточнювати оплату за категоріями працівникам 
охорони здоров'я та працівникам освіти в зв'язку із перекваліфікацією та 
набуттям нової спеціальності, присвоєння їм вченого звання, наукового 
ступеню, почесного звання, категорії за підсумками атестації. 

3.1.4. Своєчасно ознайомлювати всіх працівників з умовами оплати 
праці. При виплаті заробітної плати кожному працівникові видавати 
розгорнуту розрахункову картку, в якій вказувати загальну суму заробітної 
плати з розшифровкою за видами виплат; розміри і підстави нарахувань та 
утримань; суму заробітної плати, що належить до виплати, відповідно до 
статті ЗО Закону України «Про оплату праці». 

3.1.5. В становити індивідуальні норми навантаження працівників 
залежно від конкретних умов праці та з урахуванням вимог Закону України 
"Про охорону праці" при виконанні робіт в шкідливих умовах (за 
погодженням з профспілковим комітетом). 

3.1.6. При наявності вакантних посад в інституті з метою матеріальної 
зацікавленості працівників, більш якісного виконання функціональних 
обов'язків та раціонального використання робочого часу, за заявою 
працівника, на підставі рішення адміністрації погодженого з первинною 
профспілковою організацією, дозволяється встановлювати доплату до 
посадових окладів (ставок), згідно нормативної документації. 

3.1.7. Встановлювати доплати та надбавки за складність, напруженість 
у роботі, за високі досягнення у праці, за розширену зону обслуговування 
або збільшення обсягу робіт, за суміщення професій (посад), за роботу в 
нічний час, за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, за 
роботу у важких і шкідливих умовах праці, за керівництво бригадою 
(бригадиру, не звільненому від основної роботи), за класність водіям 
автотранспортних засобів, водіям за ненормований робочий день, за 
виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання). 

3.1.8. Розрахунок щорічних відпускних проводити відповідно до 
нормативних документів, що діють на момент проведення розрахунку. 

3.1.9. Інформувати колектив про розміри фінансових надходжень 
(кошти місцевого бюджету, кошти одержані за підготовку, перепідготовку 
фахівців, надання додаткових освітніх послуг згідно з укладеними 



договорами з юридичними та фізичними особами інших доходів 
незаборонених законодавством) та їх використання. 

3.1.10. Робота у вихідні, святкові та неробочі дні оплачується у 
подвійному розмірі. За бажанням працівника, який працював у ці дні, йому 
може надаватися інший день відпочинку (крім екзаменаційної сесії та 
перших двох тижнів на початку семестру під час лекційного блоку). 

3.1.11. Виплачувати заробітну плату двічі на місяць - аванс до 21, та 
повний розрахунок до 5 числа кожного місяця. 

У тих випадках, коли день виплати заробітної плати або авансу 
збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата 
(аванс) виплачується напередодні. Заробітна плата за весь час щорічної 
відпустки виплачується не пізніш ніж за три дні до початку відпустки, згідно 
з положенням ст. 115 КЗпП України або у строк який просить працівник 
(Конвенція 132). 

3.1.12. Вносити відповідні зміни і доповнення в систему оплати праці з 
урахуванням рішень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України. 

Зміна розмірів ставок заробітної плати й посадових окладів протягом 
року проводиться: 

- при зміні розміру мінімальної заробітної плати - з дня прийняття 
рішення урядом; 

- при здобутті освіти або поновленні документа про освіту - з дня 
подання відповідного документа; 

- при отриманні відповідної категорії за наслідками атестації - з дня 
прийняття рішення атестаційною комісією; 

- при присвоєнні звань, що дають право на підвищення ставок і 
посадових окладів, з дня присвоєння. 

3.1.13. Забезпечити проведення індексацій грошових доходів 
працівників у зв'язку зі змінами цін на споживчі товари і послуги відповідно 
до чинного законодавства. 

3.1.14. Здійснювати оплату за роботу в нічний час (з 10 годин вечора до 
6 години ранку) працівникам, які за графіками роботи працюють у цей час, у 
розмірі до 40% посадового окладу (ставки заробітної плати) за кожну годину 
роботи у нічний час. 

3.1.15.Проводити доплати за суміщення професій, посад, розширення 
зон обслуговування чи збільшення обсягів робіт, що виконуються, а також 
виконання поряд з основного роботою обов'язків тимчасово відсутніх 
працівників відповідно до чинного законодавства та згідно з Додатком №6 

3.1.16. Встановлювати згідно з чинним законодавством надбавки 
працівникам за виконання особливо важливої роботи на строк її виконання: 
за високі досягнення у праці; за якісну працю; за складність, напруженість у 
роботі - в розмірах до 50% в межах затвердженого фонду оплати праці згідно 
з Додатком №6 до Колективного договору. 

3.1.17. Накази про преміювання, надання матеріальної допомоги, 
доплати, надбавки працівникам погоджувати з виборним органом 11110. 



3.1.18. Преміювання, доплати, надбавки до посадових окладів, 
матеріальне заохочення, матеріальну та соціальну допомогу, які надаються за 
рахунок коштГв спеціального фонду, здійснювати при наявності коштів цього 
фонду. 

3.1.19. Здійснювати преміювання, доплати, надбавки до посадових 
окладів, матеріальне заохочення, матеріальну допомогу, які надаються за 
рахунок спеціального фонду, у відповідності до «Положення про 
преміювання співробітників інституту», та «Положення про матеріальну 
допомогу працівникам інституту». 

3.1.20. Здійснювати преміювання працівників інституту в залежності 
від їх особистого внеску та ділових якостей згідно з Положенням про 
преміювання співробітників комунального вищого навчального закладу 
«Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради (Додаток 
№8). 

3.1.21. Забезпечити в інституті ознайомлення працівників з умовами 
оплати праці, порядком виплат доплат, надбавок, положень преміювання, 
виплат винагород, інших заохочувальних і компенсаційних виплат, а також 
інформацією про їх позбавлення за недоліки в роботі. 

3.1.22. Проводити виплату надбавок за вислугу років педагогічним 
працівникам, працівникам бібліотеки, лікарям і фахівцям з базовою та 
неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів 
охорони здоров'я у відсотках до посадового окладу залежно від стажу 
роботи, у таких розмірах: 

понад 3 роки - 10 відсотків; 
понад 10 років - 20 відсотків; 
понад 20 років - 30 відсотків. 

3.1.23. Проводити виплату надбавки в розмірі 30% посадового окладу 
(ставки заробітної плати), але не менше 5%, педагогічним працівникам з 
метою підвищення престижності праці. 

3.1.24.Виплачувати педагогічним і науково - педагогічним працівникам 
допомогу на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки 
заробітної плати) при наданні щорічної відпустки відповідно ст.57 Закону 
України "Про освіту". 

Виплачувати матеріальну допомогу на оздоровлення медичним 
працівникам у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної 
відпустки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 
11.05.2011 року №524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів 
та організацій окремих галузей бюджетної сфери». 

Виплачувати матеріальну допомогу на оздоровлення та матеріальну 
допомогу на вирішення соціально-побутових питань працівникам бібліотеки 
відповідно до ст.30 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу від 
27.01.1995р. Ж32/95-ВР. Матеріальна допомога на оздоровлення 
виплачується до щорічної відпустки, а матеріальна допомога на вирішення 
соціально-побутових питань надається за рішенням керівника, але не більше 
посадового окладу (ставки заробітної плати) на рік. 



3.1.25.3а погодженням з виборним органом первинної профспілкової 
організації надаваТи іншим категоріям працівників матеріальну допомогу на 
оздоровлення в сумі до 1 посадового окладу на рік в залежності від розміру 
економії фонду заробітної плати (в межах фонду заробітної плати, 
затвердженого в кошторисах доходів та видатків). Питання розглядається 
комісією (з числа представників адміністрації та профспілкового комітету) 
щорічно у червні-серпні місяці. 

3.1.26. Науково-педагогічним працівникам, педагогічним працівникам 
та спеціалістам інституту, які мають високий рівень знань та професійної 
майстерності, постійно надають методичну та кваліфіковану допомогу 
колегам по роботі, виконують індивідуальні завдання адміністрації по 
розробці методичних посібників для студентів на період виконання 
конкретної роботи за наказом ректора погодженого з ППО може 
встановлюватись надбавка за виконання особливо важливої роботи на певний 
термін в межах до 50% тарифної ставки (посадового окладу) за рахунок 
коштів спец, фонду. 

3.1.27. Проводити виплату надбавки до посадового окладу (ставки 
заробітної плати) в розмірі 10% за спортивне звання "Майстер спорту" 
працівникам, що мають таке звання. 

3.1.28. Проводити надбавку до посадового окладу в розмірі 20% за 
почесне звання "заслужений" працівникам, що мають таке звання. 

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, 
якщо їх діяльність збігається з наявним почесним або спортивним званням. 
За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним 
(вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю 
діяльності працівника на займаній посаді визначається ректором інституту. 

3.1.29. Працівникам бібліотеки виплачувати надбавку за особливі 
умови роботи у граничному розмірі 50% посадового окладу. Конкретний 
розмір надбавки встановлюється ректором інституту у межах фонду оплати 
праці відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 
№1073 «Про підвищення заробітної плати праці бібліотекарям». 

3.1.30. Проводити доплату: 
- за вчене звання професора - у розмірі до 33% посадового окладу 

(ставки заробітної плати); 
- за вчене звання доцента - у розмірі до 25% посадового окладу 

(ставки заробітної плати). 
Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність 

за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності у зазначених 
працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним 
(вищим) званням. 

- за науковий ступінь доктора наук - у розмірі 25% посадового окладу 
(ставки заробітної плати), 

- за науковий ступінь кандидата наук, доктора філософії - у розмірі 15% 
посадового окладу (ставки заробітної плати). 



Зазначені доплати встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність 
за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у 
зазначених працівників двох або більше наукових ступенів доплата 
встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем. 

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності 
працівника на займаній посаді визначається ректором інституту. 

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого 
звання повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим 
законодавством. 

Особам із числа професорсько-викладацького складу, які не мають 
вченого звання професора, за завідування кафедрою встановлюється доплата 
в розмірі до 20% від посадового окладу, але не більше завідуючого кафедрою 
- професора. 

3.1.31. Встановити підвищений посадовий оклад (тарифну ставку) до 
15% викладачам-методистам інституту. 

3.1.32. Посадові оклади проректорів встановлюються на 5% - 15%, 
головного бухгалтера на 10% - 30%, помічників ректора на 30% нижче, ніж 
посадовий оклад ректора інституту. 

3.1.33. Для працівників інституту встановити такі доплати: 
- за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників - до 50 % 

посадового окладу за основним місцем роботи за відпрацьований час; 
- за суміщення професій (посад) - до 50% посадового окладу (тарифної 

ставки) за основною роботою працівника. Обов1 язки вивільненого 
працівника можуть покладатись на одного або декількох працівників; 

- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт; 
- розмір доплати встановлюється у розмірі до 50% посадового окладу 

(ставки заробітної плати, тарифної ставки) працівника з урахуванням 
кваліфікації працівника, який суміщає посаду, і визначається наявністю 
одержаної економії за тарифними ставками і окладами, які могли б 
виплачуватись за умови нормальної чисельності працівників. 

3.1.34.Встановлюється доплата працівникам: 
- за ненормований робочий день водіям у розмірі 25% тарифної ставки 

за відпрацьований час; 
- доплати працівникам, які використовують у роботі дезінфікуючі 

засоби, а також тим, що зайняті прибиранням туалетів, у розмірі 10% 
посадового (місячного) окладу. 

- за роботу в нічний час - до 40% посадового окладу (тарифної ставки) 
за кожну годину роботи в нічний час ( нічним сторожам, вихователям, 
черговим). 

- за керівництво цикловою комісією встановити доплату до 10-15% 
посадового окладу; 

- за кураторство студентською групою встановити доплату 20% 
посадового окладу; 

за завідування навчальним кабінетом встановити доплату 10-13% 
посадового окладу. 



^ за перевір^ зошитів та письмових робіт встановити такі доплати: 
- з української мови та літератури - 20% тарифної ставки 

викладача; 
- з математики - 15% тарифної ставки викладача; 
- з іноземної мови - 10% тарифної ставки викладача. 

- за роботу у важких і шкідливих умовах праці - до 12% тарифної 
ставки (посадового окладу). Встановлюється працівникам які постійно 
працюють: 

- викладачам інфекційних хвороб (за проведення практичних занять); 
- ливарникам; 

працівникам їдальні, які працюють з гарячими плитами, 
електрожаровими шафами, кондитерськими печами та іншими апаратами для 
смажіння та випікання; 

- слюсарю - сантехніку (за погодженням з ППО). 
3.1.36. Пільги та компенсації, встановлені колективним договором, та 

не передбачені чинним законодавством, які потребують матеріального 
забезпечення - здійснюються за рахунок економії фонду заробітної плати. 

3.1.3 7.Проводити виплату педагогічним працівникам щорічної 
грошової винагороди в розмірі до посадового окладу за сумлінну працю, 
зразкове виконання покладених на них обов'язків. 

Проводити педагогічним і науково-педагогічним працівникам 
допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу при 
наданні щорічної відпустки. 

3.1.38. Доплати, надбавки до тарифних ставок (посадових окладів) 
нараховуються працівникам щомісячно. 

3.1.39. За погодженням з виборним органом первинної профспілкової 
організації надавати працівникам матеріальну допомогу на оздоровлення в 
сумі не більше, ніж 1 посадовий оклад на рік, за винятком матеріальної 
допомоги на поховання в розмірі посадового окладу, при наявності економії 
фонду оплати праці. 

3.1.40. Роботу керівних та педагогічних працівників зі студентами, які 
потребують корекції фізичного або розумового розвитку (вадами слуху) 
оплачувати згідно діючих нормативних актів. 

3.1.41. Оплату праці керівним працівникам закладу, науково-
педагогічним та педагогічним працівникам кафедр проводити за тарифними 
розрядами відповідно до наказу МОН України від 26.09.2005 року №557 
«Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових 
установ», наказу МОН України №90 від 02.04.93р. «Про затвердження 
інструкції про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-
викладацького складу вищих навчальних закладів». 

3.1.42. Накази про встановлення надбавок, доплат, премій, винагород 
видавати на підставі письмових подань голови первинної профспілкової 
організації та/або керівників структурних підрозділів за погодженням з ППО 
співробітників. 



3.1.43. Відраховувати кошти на культурно-масову, фізкультурну та 
оздоровчу роботу в розмірі не менш ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці 
відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності". 

3.2. Первинна профспілкова організація зобов'язується: 
3.2.1. Здійснювати контроль і сприяти адміністрації у дотриманні 

трудового законодавства з питань оплати і нормування праці. 
3.2.2. На основі вимог і пропозицій колективів структурних підрозділів 

та окремих працівників вносити до адміністрації інституту пропозиції; які не 
суперечать чинному законодавству, з удосконалення систем і форм оплати 
праці і домагатися їх реалізації. 

3.2.3. Узагальнювати досвід роботи кращих працівників та вносити 
пропозиції щодо їх морального і матеріального заохочення. 

3.2.4.У разі невиконання адміністрацією інституту взятих зобов'язань у 
сфері оплати і нормування праці порушувати у встановленому порядку 
питання про притягнення винних в цьому осіб до відповідальності згідно з 
чинним законодавством. 

3.2.5 Здійснювати громадський контроль за виконанням законодавства 
про працю, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, 
вимагати усунення виявлених недоліків. 

3.2.6. Забезпечити реалізацію первинною профспілковою організацією 
співробітників своїх функцій щодо контролю за виконанням даного 
колективного договору відповідно до чинного законодавства. 



РОЗДІЛ 4. 
ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ'Я ПРАЦІВНИКІВ 

4.1. Адміністрація зобов'язується: 

4.1.1. Адміністрація інституту і виборчий орган первинної 
профспілкової організації підтверджують, що при вирішенні питань 
охорони праці та здоров'я працівників сторони цього колективного 
договору керуються вимогами чинного законодавства і вважають, що 
встановлені ним пільги, гарантії та компенсації є обов'язковими для 
виконання. 

4.1.2. Виконати в повному обсязі комплексні заходи для досягнення 
встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, 
підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам 
виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій згідно з 
Додатком №11 

4.1.3. Працівників, які за станом здоров'я потребують надання легшої 
роботи, переводити відповідно до медичного висновку та за їх згодою, на 
більш легшу роботу тимчасово або без обмеження строку. 

4.1.4. Видавати працівникам, яким передбачено типовими галузевими 
нормами, спеціальний одяг, взуття та інші засоби індивідуального захисту. У 
разі дострокового зносу засобів індивідуального захисту, не з вини 
працівника, адміністрація, зобов'язується замінити їх за свій рахунок. 

4.1.5 Забезпечити виплату передбачених законодавством доплат за 
роботу у шкідливих умовах категоріям працівників інституту відповідно до 
результатів атестації робочих місць за умовами праці. 

4.1.6. Визначити перелік професій і посад працівників, зайнятих на 
роботах із шкідливими умовами праці, яким надається право на щорічну 
додаткову відпустку (Додаток № 5). 

4.1.7. Своєчасно вносити зміни і доповнення в інструкції по ТБ, ППБ і 
виробничої санітарії в зв'язку зі змінами у виробництві та лікувальних 
процесах. 

4.1.8. Забезпечити страхування працівників від нещасних випадків і 
професійних захворювань у порядку і на мовах, визначених законодавством. 

4.1.9. Аналізувати причини нещасних випадків за підсумками кварталу, 
півріччя і року та розробляти і здійснювати заходи по їх запобіганню. 

4.1.10. Підтримувати належний санітарний стан території, навчальних 
аудиторій, лабораторій, житлових кімнат в гуртожитках та інших 
приміщеннях інституту. 

4.1.11.Заборонити паління в приміщеннях. Відвести спеціальне місце 
для паління. До порушників застосовувати дисциплінарні стягнення. 
Проводити профілактичну роботу з питань пропаганди здорового способу 
життя. 

4.1.12. Щорічно до 1 жовтня поточного року забезпечити виконання 
заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період. 



4.1.13.Забезпечити достатнє освітлення в навчальних корпусах, 
аудиторіях, лабораторіях, гуртожитках відповідно до діючих норм. Не 
допускати перевищення лімітів використання електроенергії. 

4.1.14. За порушення Закону України «Про охорону праці» та 
нормативних актів з охорони праці винних працівників притягувати до 
дисциплінарної відповідальності відповідно до чинного законодавства. 

4.1.15.Забезпечити встановлений нормами тепловий режим в 
приміщеннях. При пониженні температури повітря в навчальних 
приміщеннях, нижче санітарної норми, ректор інституту може прийняти 

* рішення про перенесення навчальних занять в аудиторії з нормальним 
температурним режимом до поновлення нормальних умов праці або про 
припинення занять. 

4.16. Забезпечити гласність всіх заходів щодо нормування праці, 
роз'яснювати працівникам причини перегляду норм праці та умови 
застосування нових норм. 

4.17. Визначити перелік професій і посад працівників, яким надається 
доплата в розмірі до 12 % за шкідливі і важкі умови праці. (Додаток № 2) 

4.18. Здійснювати соціальне страхування всіх членів колективу. 

4.2. Профспілковий комітет зобов'язується: 

4.2.1. Проводити виховну та роз'яснювальну роботу серед працівників 
інституту з попередження травматизму і захворювань. 

4.2.2. Сприяти адміністрації у виконанні в повному обсязі 
комплексних заходів ( Додаток № 11). Керуватися в питаннях контролю з 
охорони праці вимогами Закону України «Про професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності». 

4.2.3.Проводити огляд стану охорони праці в підрозділах інституту 
відповідно до «Положення про охорону праці в підрозділах КВНЗ 
«Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради. 

4.2.4. Забезпечити контроль профспілковою організацією виконання 
вимог щодо створення безпечних умов праці і навчання, передбачених 
Законами України «Про охорону праці», «Про дорожній рух» Кодексом 
цивільного захисту України від 02.10.12 р. №5403-УІ та інші. 

4.2.5. При здійсненні заходів щодо підготовки інституту до нового 
навчального року домагатися від адміністрації максимального врахування 
пропозицій працівників з питань поліпшення умов праці та побуту. 

СПІЛЬНІ ДІЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА ВИБОРНОГО ОРГАНУ 
ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

1. Визначати розмір одноразової допомоги потерпілому та порядку 
зменшення у випадках, коли виробнича травма сталася внаслідок 
невиконання потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці. 

2. При необхідності вирішувати питання запровадження, зміни та 
перегляду норм охорони праці, які діють в інституті. 



3. Вчасно проводити розслідування та облік нещасних випадків. На 
підставі матеріалів розслідування вживати необхідні заходи для усунення 
причин, котрі викликають нещасні випадки. 

4. Забезпечити безумовне виконання приписів та організаційно -
технічних заходів, розроблених комісіями або членами комісії з 
розслідування нещасних випадків. 

5. Проводити щорічно Тиждень "Дні охорони праці". 

ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ. 

І.Знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, 
правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими 
засобами виробництва, користуватися засобами колективного та 
індивідуального захисту. 

2. Додержуватись зобов'язань щодо охорони праці, передбачених 
колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

3. Проходити в установленому порядку навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці, попередні та періодичні медичні огляди. 

4. Співпрацювати з адміністрацією в питаннях організації безпечних і 
нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо 
усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу життю чи 
здоров'ю працівника або оточуючих його людей та навколишньому 
природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього 
керівника або іншу посадову особу. 



РОЗДІЛ 5. 
ТРУДОВІ ТА ВИРОБНИЧІ ВІДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦІ 

ТА ВІДПОЧИНКУ 

5.1. Адміністрація зобов'язується: 

5.1.1 Забезпечити формування стратегії і прогнозування розвитку 
закладу, підвищення ефективності праці, стабілізацію (збільшення) обсягів 
надання послуг, зростання прибутку, економії коштів. 

5.1.2. Запровадити систему матеріального та морального стимулювання 
підвищення продуктивності праці, якості виконуваної роботи, раціонального 
використання техніки, обладнання, робочого часу, залучення додаткових 
коштів та товарно-матеріальних цінностей. 

5.1.3. Трудові відносини будувати на засадах державного та 
договірного регулювання. 

5.1.4. Контрактну форму трудового договору застосовувати лише у 
випадках передбачених законодавством. 

5.1.5. Рішення про перенесення робочих днів приймати не пізніше, як 
за 2 дні після відповідного оголошення в офіційних друкованих виданнях 
«Урядовий кур'єр», або «Офіційний вісник України». 

5.1.6. Чергування у вихідні дні погоджувати з виборним органом ППО 
співробітників згідно зі ст. ст. 71, 72, 107 Кодексу законів про працю 
України. 

5.1.7. Здійснювати прийом на роботу нових працівників лише у 
випадках забезпечення повної продуктивної зайнятості працюючих (і якщо 
не прогнозується їх вивільнення на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України). 

5.1.8. Час початку та закінчення щоденної роботи, час перерви на обід 
та інших перерв протягом робочого дня передбачається правилами 
внутрішнього трудового розпорядку. 

5.1.9. При регулюванні робочого часу у закладі сторони виходять з 
того, що нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 
годин на тиждень та скорочена тривалість робочого часу 36 годин на 
тиждень для науково - педагогічних та педагогічних працівників. 

5.1.10. Графіки змінності, які забезпечують безперервну роботу 
закладу, передбачають регулярні вихідні дні для кожного працівника. 

5.1.11. Зміна чергувань чергових гуртожитку та вахтерів навчального 
корпусу відбувається о 8 - 00 годині ранку. 

5.1.12. Для окремих категорій працівників, вказаних в додатку № 6, 
встановлюється ненормований робочий день, компенсацією за який є 
надання додаткової відпустки тривалістю до 7 календарних днів. 

5.1.13. Напередодні святкових днів скорочувати робочий день на 1 
годину. 

Для працівників, яким встановлена скорочена тривалість робочого часу 
відповідно до ст.51 КЗпП України, тривалість робочого дня напередодні 



святкових і неробочих днів не скорочується (педагогічним та науково-
педагогічним працівникам). 

5.1.14. У випадках зміни в організації виробництва і праці за спільним 
рішенням адміністрації та виборного органу первинної профспілкової 
організації інституту режим робочого часу та його тривалість може 
змінюватись, про що працівники повідомляються не пізніше ніж за 2 місяці 
(ст. 32 КЗпП України). 

5.1.15. Адміністрація зобов'язується забезпечити тривалість перерви 
між робочими днями не менше подвійної тривалості роботи в попередній 
робочий день, включаючи час перерви на обід та тривалість щотижневого 
безперервного відпочинку не менше 42 годин. 

5.1.16. Протягом усього року надавати працівникам чергові щорічні 
відпустки відповідно до графіка відпусток розробленим адміністрацією з 
урахуванням побажань працівників та погодженим з профспілковим 
комітетом до ЗО грудня поточного року. 

5.1.17. Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю 
не менше як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який 
відлічується з дня укладення трудового договору. 

Особам з інвалідністю І і II груп надається щорічна основна відпустка 
тривалістю ЗО календарних днів, а особам з інвалідністю III групи - 26 
календарних днів. 

Особам віком до 18 років надається щорічна основна відпустка 
тривалістю 31 календарний день. 

Сезонним працівникам, а також тимчасовим працівникам відпустка 
надається пропорційно відпрацьованому ними часу. 

5.1.20. За бажанням працівника в обов'язковому порядку надаються 
відпустки без збереження заробітної плати, тривалість яких передбачена 
ст. 25 Закону України "Про відпустки". 

За сімейними обставинами та з інших поважних причин працівнику за 
його заявою може надаватись відпустка без збереження заробітної плати на 
термін, обумовлений угодою між працівником та адміністрацією (за умови, 
що це не буде негативно позначатися на виробничому та навчальному 
процесі), але не більше 15 календарних днів на рік (ст. 26 Закону України 
«Про відпустки»). 

5.1.21. Жінці, яка працює і має двох і більше дітей віком до 15 років 
або дитину з інвалідністю, за її заявою щорічно надається додаткова 
оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування 
святкових і неробочих днів. Якщо відпустка не була використана своєчасно, 
вона може надаватися жінці у наступному році. При звільненні таких 
категорій жінок, проводиться виплата компенсації за додаткову 
невикористану відпустку. 

5.1.22. Працюючим жінкам, які мають 2- х або більше дітей до 15 років 
або дитину з інвалідністю відпустка без збереження заробітної плати 
надається за бажанням працівника терміном до 14 календарних днів щорічно 
в обов'язковому порядку (ст. 25 Закону України «Про відпустки»). 



5.1.23. Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах 
освіти без відриву від виробництва, щорічні відпустки за їх бажанням 
приєднуються до часу проведення настановних занять, виконання 
лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту 
дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою. 

5.1.24. Надавати одному із батьків, діти яких ідуть в перший клас, на 
початку навчального року, один оплачуваний вихідний день при наявності 
економії фонду заробітної плати. 

5.1.25. Надавати транспортні засоби для виконання: 
^ службових обов'язків, 
^ інспекції інших навчальних закладів; 
^ обміну досвідом роботи; 
^ участі в нарадах конференціях, семінарах та інше. 

5.1.26. Здійснювати доставку працівників їдальні і вихователів 
гуртожитку додому в нічний час після закінчення роботи. 

5.1.27. Проводити оплату автотранспорту, який був задіяний на 
похоронах співробітників навчального закладу чи близьких родичів (батько, 
мати, дружина, чоловік, діти). 

5.1.28. За бажанням працівників, у разі їх звільнення (крім звільнення 
за порушення трудової дисципліни) надавати невикористану відпустку з 
наступним звільненням. 

5.1.29. За бажанням педагогічних працівників, які займаються 
організацією прийому студентів і залучаються до роботи за наказом ректора 
під час планової відпустки, замінювати частину щорічної основної відпустки 
грошовою компенсацією (за рахунок економії фонду праці та умови, що 
щорічна відпустка використана в натурі не менше, як 24 календарних дні). 



РОЗДІЛ 6 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ 

ЦІННОСТЕЙ 

6.1. Адміністрація зобов'язується: 

6.1.1. Створити працівникам умови, необхідні для нормальної роботи і 
забезпечення повного збереження дорученого їм майна. 

6.1.2. Проводити щорічну інвентаризацію товарно-матеріальних 
цінностей навчального закладу. 

6.1.3. Проводити капітальні та поточні ремонти приміщень і 
обладнання навчального закладу. 

6.1.4. Забезпечити роботу комісії з невиробничих витрат і надати їй 
право вирішувати питання про відшкодування матеріальних збитків, 
нанесених інституту з вини працівника. 

6.1.5. Дозволяти працівникові, який винний в заподіянні інституту 
матеріальних збитків відшкодувати їх в добровільному порядку або передати 
для покриття заподіяної шкоди рівноцінне майно чи поправити пошкоджене, 
а в разі відмови від відшкодування збитків передавати матеріали до суду. 

6.1.6. Заключити договори про повну матеріальну відповідальність 
відповідно до ст. 135 - 1 КЗпП України. 

6.1.7. Розмір відшкодування шкоди, заподіяної з вини кількох 
працівників, визначати для кожного з них з урахуванням ступеня вини, виду 
і межі матеріальної відповідальності. 

6.2. Первинна профспілкова організація зобов'язується: 
6.2.1.Сприяти вирішенню питань по забезпеченню збереження 

матеріальних цінностей. 
6.2.2. Приймати участь у роботі комісії з невиробничих витрат 

інституту. 

6.3. Обов'язки працівників: 
6.3.1. Бережливо ставитись до майна інституту і вживати заходів до 

запобігання шкоді, приймати участь в упорядкуванні приміщень та території 
закладу. 

6.3.2. Відшкодовувати в добровільному порядку повністю або частково 
суму заподіяних збитків. 



РОЗДІЛ 7 
СОЦІАЛЬНІ ТА ПОБУТОВІ ПИТАННЯ 

7.1. Адміністрація зобов'язується при наявності економії фонду 
оплати праці 

7.1.1. Виконати в повному обсязі кошторис доходів та видатків в 
частині витрат на реалізацію програми соціального розвитку інституту. 

7.1.2. Включити представників профспілкової організації в комісію 
питань соціального та побутового розвитку інституту. 

7:1.3. Щорічно преміювати викладачів та співробітників інституту за 
вагомі результати в навчальній, науковій, методичній та громадській 
діяльності інституту. 

7.1.4. Виділяти кошти на забезпечення урочистої частини при 
проведенні державних свят, святкових вечорів, офіційних зустрічей, 
ювілейних дат, представницьких витрат та ін. 

7.1.5. Разом з профспілковим комітетом постійно здійснювати контроль 
за роботою їдальні. 

7.1.6. Забезпечувати безкоштовні профілактичні медичні огляди. 
7.1.7. Створити умови для зайняття працівників у вільний від роботи 

час (кімната психологічного розвантаження, тренажерний зал). 
7.1.8. Неповнолітнім працівникам, жінкам, які мають 2- х і більше дітей 

до 15 років або дитину з інвалідністю, учасникам Великої Вітчизняної війни, 
інвалідам, учасникам бойових дій надавати відпустку у зручний для них час. 

7.1.9. Працівникам, направленим у службові відрядження, 
відшкодовувати понесені витрати. 

7.1.10. За працівниками - донорами зберігати середній заробіток за дні 
обстеження в закладах охорони здоров'я і здавання крові. 

В день здавання крові, а також обстеження донор звільняється від 
роботи в закладі, а також донору надається додатковий день відпочинку із 
збереженням за ним середньої заробітної плати. За бажанням працівника цей 
день може бути приєднано до щорічної відпустки або використано в інший 
час протягом року після здавання крові. 

7.1.11. Надавати можливість безкоштовно користуватись спортивними 
залами та іншими приміщеннями спортивного комплексу, спорудами та 
майданчиками працівникам інституту та членам їх сімей для занять спортом. 

7.1.12. Виділяти кошти медичному пункту інституту для надання 
невідкладної медичної допомоги студентам й працівникам інституту 

7.2. Профспілковий комітет зобов'язується: 
7.2.1. Надавати матеріальну допомогу членам профспілки у зв'язку з 

важким матеріальним становищем, важкою хворобою, ювілярам. 
7.2.2. Здійснювати контроль за наданням працівникам інституту 

соціальних пільг та гарантій відповідно до чинного законодавства. 



7.2.3. Надавати допомогу у вирішенні соціально - побутових проблем 
ветеранам праці та пенсіонерам, що стоять на обліку у профспілковій 
організації. 

7.2.4. Щорічно замовляти необхідну кількість путівок для дітей 
працівників інституту на оздоровлення та відпочинок у відповідності до 
поданих письмових заяв. 

7.2.5. Сприяти у забезпеченні санаторно-курортними путівками за 
кошти фонду соціального страхування працівників, які потребують 
санаторного, лікування. 

7.2.6. За кошти профспілкового бюджету забезпечувати придбання 
новорічних подарунків для дітей членів профспілки віком до 17 років. 

7.2.7. За кошти профспілкового бюджету забезпечувати придбання 
подарунків до свят (при наявності коштів). 



І 

РОЗДІЛ 8 
СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО 

8.1. Сторони зобов'язуються: 

8.1.Сторони вважають, що в умовах ринкової економіки договірне 
регулювання соціально-економічних відносин на принципах соціального 
партнерства є об 1 єктивною необхідністю. 

Основними формами реалізації соціального партнерства є колективні 
переговори, консультації та співробітництво сторін, а також розв'язання 
конфліктних ситуацій на основі представництва та примирення згідно з 
законодавством. 

8.2.Сторони шляхом консультацій, переговорів, вироблення спільних 
пропозицій, здійснення конкретних дій зосереджуватимуть свої зусилля на 
створенні умов для продуктивної праці, стабілізації роботи закладу, 
підвищення життєвого рівня працюючих. 

8.3.Сторони не приймають в односторонньому порядку рішень, що 
стосуються інтересів працюючих та є предметом даного договору. Про 
прийняття будь-якого рішення з вищевказаних питань кожна із сторін 
повинна проінформувати іншу сторону та погодити з нею це питання за 15 
днів до винесення на обговорення трудового колективу. 

8.4.В установленому порядку сторони розробляють і вносять на 
розгляд органів державного управління пропозиції щодо покращення роботи 
закладу. 

8.5.Сторони домовились щоквартально підводити підсумки роботи 
закладу і за кінцевими результатами визначати кращі структурні підрозділи і 
окремих працівників із застосуванням моральних та матеріальних стимулів. 

8.6.Спільно ІЗ виборним органом первинної профспілкової організації 
що діє в закладі, адміністрація порушуватиме перед органами місцевої 
влади, вищестоящими господарськими і профспілковими органами питання 
життєдіяльності трудового колективу. 



РОЗДІЛ 9. 
ОСОБЛИВІ УМОВИ ВЗАЄМОВІДНОСИН АДМІНІСТРАЦІЇ ТА 

ПРАЦІВНИКІВ 

9.1. Адміністрація зобов'язується: 

9.1.1.Ввести голову первинної профспілкової організації до складу 
Вченої ради інституту та ректорату (адміністрації). 

9.1.2. Адміністрація визнає право профспілкової організації 
представляти інтереси колективу інституту у вирішенні питань щодо оплати 
матеріальних заохочень, зайнятості, умов та охорони праці, навчання 
студентів, соціального захисту працівників. 

9.1.3. У відповідності до Кодексу законів про працю України та 
Галузевої угоди для виконання профспілкових обов'язків адміністрація надає 
профкому інституту в безоплатне користування окреме приміщення з усім 
необхідним обладнанням (зв'язком, опаленням, освітленням, прибиранням, 
транспортом) та за його заявкою автотранспорт у межах узгоджених лімітів. 

9.1.4. Згідно з рішенням загальних зборів трудового колективу від 26 
грудня 2002 року, адміністрація інституту доручає бухгалтерії за заявами 
працівників - членів профспілкової організації, проводити утримання 
членських профспілкових внесків централізовано в розмірі 1 % від заробітної 
плати, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок профспілкової 
організації. 

9.1.5.Забезпечити виборним профспілковим працівникам і 
профспілковим активістам гарантії передбачені ст. 252 Кодексу Законів про 
працю України. 

9.1.6. У випадку внесення подань адміністрації про порушення 
трудового законодавства та умов колективного договору розглядати їх в 10-
денний термін. 

9.1.7. Не допускати звільнення з роботи працівників з ініціативи 
адміністрації, які обрані до складу профспілкових органів і не звільнених від 
основної роботи, без згоди відповідного органу. 

9.1.8. Надавати виборному органу ППО співробітників інституту в разі 
необхідності нормативні документи, які надійшли до інституту і мають 
відношення до питань охорони праці, заробітної плати, стипендій, 
відпочинку, різного роду доплат і компенсацій. 

9.1.9. Визнати за профспілковим комітетом, в особі його членів, право: 
проводити перевірку дотримання трудового законодавства, умов охорони 
праці, вимагати усунення недоліків; перевіряти правильність ведення 
трудових книжок; входити до складу комісії по трудових спорах, комісії з 
питань охоронгі праці та комісії з невиробничих витрат. 

9.1.10. Надавати виборному органу первинної профспілкової 
організації інституту всю необхідну інформацію з питань, що є предметом 
цього Договору. 



9.1.11. Рішення про надання у короткострокове (на строк до одного 
місяця) користування фізичним, юридичним особам площ та/або окремих 
приміщень, що тимчасово не використовуються в освітній діяльності для 
проведення освітніх, наукових, спортивних, урочистих, культурних та інших 
заходів, а також іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання , 
приймати у разі, коли це не погіршує умов навчання або соціально -
побутових умов осіб, які навчаються або працюють у відповідному 
навчальному закладі. 

9.1.12. Поширювати умови надання доплат, надбавок, преміювання, 
виплати винагород, а також гарантії, компенсації і соціально-побутові пільги, 
встановлені в Договорі, на обраних профспілкових працівників за поданням 
голови профкому при погодженні з керівником відповідного підрозділу 
інституту 

9.2. Первинна профспілкова організація зобов'язується: 

9.2.1. Своєчасно розглядати подання адміністрації щодо дачі згоди 
профкому на звільнення працівників інституту з ініціативи адміністрації і 
давати пропозиції в п'ятнадцятий енний термін. Розглядати на засіданнях 
профкому подання адміністрації щодо порушників трудової дисципліни та 
громадського порядку, вживати до них ефективні заходи впливу. 

9.2.2. Домагатися підтримання належного морально-психологічного 
клімату в колективі, доброзичливості, взаємоповаги і взаємодопомоги. 

9.2.3. Заяви, пропозиції, скарги, що поступають у комітет, розглядати 
згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян». 

9.2.4.Разом з адміністрацією розподіляє фонд матеріального заохочення 
і фонд соціально-культурних заходів по встановлених напрямках, 
затверджує кошториси витрачання цих фондів, а також визначає розміри 
премій та інших видів заохочення, матеріальної допомоги та винагороди за 
річні підсумки роботи з фонду економії заробітної плати. 

9.2.5.Заслуховує доповіді керівника по виконанню зобов'язань по 
колективному договору, заходів по організації і поліпшенню умов праці, 
матеріально-побутового і культурного обслуговування працівників і вимагає 
усунення виявлених недоліків. 

9.2.6. Безпосередньо приймає участь у вирішенні питань праці і 
заробітної плати, які згідно із законодавством підлягають вирішенню 
адміністрацією або уповноваженим нею органом разом або за погодженням з 
профспілковим комітетом. 

9.2.7. Здійснює контроль за виконанням власником законодавства про 
працю, правил іІ норм техніки безпеки та виробничої санітарії правильним 
застосуванням встановлених умов оплати праці. 

9.2.8. Виборний орган первинної профспілкової організації закладу 
зобов'язується виплачувати бухгалтерським працівникам винагороду за 
роботу по утриманню та перерахуванню внесків (по статті "преміювання 
профспілкового активу") в розмірі 1% від членських внесків. 



РОЗДІЛ 10. 
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 

10.1. Визначити посадових осіб, відповідальних за виконання умов 
договору, та встановити терміни їх виконання 

10.2. Дотримуватись термінів звітності осіб, призначених 
відповідальними за виконання окремих положень Колективного договору 

10.3. Періодично проводити консультації адміністрації та профкому, на 
яких інформувати сторони про хід виконання умов та положень 
Колективного договору. 

10.4. В кінці поточного року заслуховувати звіти (директора) ректора 
інституту та голови профкому про реалізацію взятих зобов'язань на 
загальних зборах трудового колективу. 

10.5. У разі несвоєчасного виконання, невиконання положень 
Колективного договору аналізувати причини та вживати термінові заходи 
щодо забезпечення їх реалізації. Осіб, винних у невиконанні положень 
Колективного договору, притягати до відповідальності згідно з чинним 
законодавством. 

10.6. Контроль за виконанням колективного договору проводиться 
кожною із сторін, що його уклала. Сторони самостійно аналізують хід 
виконання даного договору і в разі невиконання окремих пунктів здійснюють 
додаткові заходи щодо їх реалізації, надають інформацію одна одній. 

10.7 Зміни і доповнення до цього договору протягом терміну його дії 
можуть вноситись за взаємною згодою сторін. 

10.8. Тлумачення окремих положень цього договору здійснюється 
разом сторонами, що його підписали . 

10.9. Колективний договір схвалено загальними зборами трудового 
колективу співробітників КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 
Житомирської обласної ради „ Z Ь " OG 20 / / року (Протокол № jf ) 

10.10. Адміністрація зобов'язується надрукувати, забезпечити 
реєстрацію та розмножити Колективний договір і послідуючі зміни й 
доповнення до нього. 

10.11. За дорученням сторін на зборах трудового колективу 
колективний договір підписали : 



Проток 

І1ТНИК1В 
К-рсЖВ ІІБІІюимська Ш»»* ІНСТИТУТ' / * ° /І 

ними зборами трудового колектив; 
чЙд «26»червня 2018 р. 

атило 

ПРАВИЛА 
ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ 

КОМУНАЛЬНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

І. Загальні положення 

1.1. Метою «Правил внутрішнього трудового розпорядку (далі 
Правила) комунального вищого навчального закладу «Житомирський 
медичний інститут» Житомирської обласної ради» є визначення обов'язків 
науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників інституту, 
передбачених законодавчими нормами, які встановлюють внутрішній 
розпорядок у навчальних закладах. 

1.2. Правила поширюються на всі підрозділи інституту. 
1.3. Працівникам інституту гарантується оплата праці, згідно з 

штатним розписом, відповідно до її якості і не нижче мінімального розміру 
встановленого державою. 

1.4. Трудова дисципліна в інституті ґрунтується на свідомому і 
сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є 
необхідною умовою ефективної організації освітнього процесу. 

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та 
заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються 
засоби громадського та дисциплінарного впливу. 

1.5. Усі питання, пов'язані зі застосуванням Правил, розв'язує ректор 
інституту в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених 
діючим законодавством і цими Правилами, спільно з Вченою та 
педагогічними радами інституту або за погодженням з первинною 
профспілковою організацією. 

1.6. До початку роботи, згідно з укладеним трудовим договором, 
адміністрація інституту зобов'язана роз'яснити працівникові його права і 
обов'язки та існуючи умови праці, ознайомити працівника з правилами 
внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором, техніки 
безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони. 



2. Порядок прийняття на роботу і звільнення працівників 

2.1. Особи, що мають бажання працювати в інституті, приймаються на 
роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі 
відповідно до чинного законодавства. 

2.2. При прийнятті на роботу громадянин подає заяву, оформлену у 
встановленому порядку, трудову книжку, диплом або інший документ про 
освіту чи, професійну підготовку, паспорт, медичну книжку, реєстраційний 
номер облікової картки платника податків. Всі військовозобов'язані особи 
Жіночої та чоловічої статі пред'являють військовий квиток. 

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, 
зобов'язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку 
(диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються відділом кадрів і 
залишаються в особовій справі працівника. 

При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які 
поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну 
приналежність, релігійні переконання, походження та документи, подання 
яких не передбачено законодавством. 

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення 
трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або 
уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу 
виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної 
політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. 

2.3. Працівники інституту можуть працювати за сумісництвом, за 
суміщенням посад та на умовах погодинної оплати праці відповідно до 
чинного законодавства. 

2.4. На осіб, які працевлаштовуються вперше і пропрацювали понад 
п'ять днів, заповнюється трудова книжка. 

На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться за 
місцем основної роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, 
трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною. 

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом 
проводиться за бажанням працівника за місцем основної роботи. 

Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про 
порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і 
організаціях, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, 
Міністерства юстиції України та Міністерством соціального захисту 
населення України від 29 липня 1993 року № 58. 

Трудові книжки працівників зберігаються як документ суворої 
звітності у відділі кадрів інституту. 

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу 
трудових книжок покладається на помічника ректора з кадрової роботи. 



2.5. Приймаючи працівника на роботу або переводячи його в 
установленому порядку на іншу роботу, відділ кадрів інституту: 

а) роз'яснює працівникові його права й обов'язки та умови праці, 
наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і 
шкідливих виробничих факторів та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, 
його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до 
чинного законодавства; 

б) ознайомлює з правилами внутрішнього трудового розпорядку та 
колективним договором. 

- 2.6. Інженер з охорони праці знайомить працівника під час прийняття 
на роботу чи переведення на іншу роботу з технікою безпеки, виробничою 
санітарією, гігієною праці та протипожежною охороною, про що робиться 
відповідна відмітка у журналі інструктажу з охорони праці. 

2.7. Керівник підрозділу, до якого особа прийнята на роботу, визначає 
її робоче місце, знайомить з обсягом роботи, забезпечує необхідними для 
роботи засобами, проводить інструктаж з охорони праці на робочому місці. 

2.8. Прийняття на роботу оформляється наказом ректора та 
оголошується працівнику під розписку. Окремій категорії працівників 
потрібно пред'явити кваліфікаційний розряд, а для спеціалістів - атестаційну 
категорію. Відповідно до трудового законодавства при прийнятті на 
постійну роботу може встановлюватися строк випробування: для робітників 
- 1 місяць, для педагогічних та медичних працівників - до 3-х місяців. Умови 
випробування повинні бути вказані в наказі про прийняття на роботу. 

2.9. Припинення трудового договору може мати місце лише з причин, 
передбачених чинним законодавством, та за умов, передбачених у договорі. 

2.10. Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації 
інституту допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та 
умовами договору. 

Звільнення науково-педагогічних працівників у зв'язку із скороченням 
обсягу роботи проводиться лише в кінці навчального року і тільки за згодою 
з первинною профспілковою організацією. 

Звільнення науково-педагогічних та педагогічних працівників за 
результатами атестацій, а також у випадку ліквідації інституту, скорочення 
кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним 
законодавством. 

2.11. Припинення трудового договору оформляється наказом ректора 
інституту. 

2.12. У день звільнення працівника відділ кадрів зобов'язаний видати 
йому, належно оформлену трудову книжку, а бухгалтерія зробити повний 
розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини 
звільнення у трудовій книжці проводяться у відповідності з формулюванням 
чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. 

Днем звільнення вважається останній день роботи. 



З, Основні права та обов'язки працівників 
3.1. Науково-педагогічні, педагогічні мають право: 

- на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства 
та людства загалом; 

- на академічну мобільність для провадження професійної діяльності; 
- на захист професійної честі та гідності; 
- педагогічну ініціативу; 
- брати участь в управлінні Інститутом, у тому числі обирати та бути 

обраним до вищого органу громадського самоврядування, Вченої ради 
Інституту чи його структурного підрозділу; 

- обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість 
навчального процесу; 

- на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого 
професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених 
законодавством, нормативними актами вищого навчального закладу, 
умовами індивідуального трудового договору та колективного договору; 

- безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, 
послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів 
Інституту; 

- на захист права інтелектуальної власності; 
- на підвищення кваліфікації та проходження стажування не рідше 

одного разу у п'ять років; 
- одержувати житло, у тому числі службове, в установленому 

законодавством порядку; 
- отримувати пільгові довгострокові кредити на будівництво 

(реконструкцію) і придбання житла в установленому законодавством 
порядку; 

- брати участь в об'єднаннях громадян; 
- на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством 

порядку. 
- на подовжену оплачувану відпустку згідно чинного законодавства. 
3.2. Науково-педагогічні та педагогічні працівники Інституту мають 

також інші права, передбачені законодавством і статутом вищого 
навчального закладу. 

3.3.Працівники закладу освіти зобов'язані: 
- працювати сумлінно, виконувати вимоги Статуту інституту, 

колективного договору та Правил внутрішнього трудового розпорядку; 
- не допускати порушень норм етики і нести відповідальність за 

порушення перед адміністрацією, громадськими організаціями, дорадчим 
органом аж до розгляду на зборах трудового колективу; 

- виконувати вимоги з охорони праці, виробничої санітарії, 
протипожежної безпеки; 

- проходити в установленому порядку медичні огляди; 



- берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники, 
виховувати у студентів бережливе ставлення до майна інституту та 
використання паливно-енергетичних ресурсів. 

3.4. Науково-педагогічні та педагогічні працівники Інституту 
зобов'язані: 

- забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і 
методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за 
спеціальністю, провадити наукову діяльність (для науково-педагогічних 
працівників); 

- підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову 
кваліфікацію (для науково-педагогічних працівників); 

- дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність 
осіб, які навчаються в Інституті, прищеплювати їм любов до України, 
виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції 
України та державних символів України; 

- розвивати в осіб, які навчаються в Інституті, самостійність, ініціативу, 
творчі здібності; 

- дотримуватися статуту Інституту, законів, інших нормативно-правових 
актів. 

Коло обов'язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю 
спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими та 
робочими інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому 
порядку, кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно-
кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, положеннями і 
Правилами внутрішнього трудового розпорядку інституту та умовами 
контракту. 

3.5. Науково-педагогічні, педагогічні та інші категорії працівників 
Інституту мають право на: 

- захист професійної честі та гідності, захист від порушень норм етики та 
деонтології від інших членів колективу. 

4. Основні обов'язки ректора інституту 
4.1. Забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для 

проведення освітнього процесу на рівні державних стандартів якості освіти, 
для ефективної роботи науково-педагогічних та інших працівників інституту 
відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації. 

4.2.Визначати науково-педагогічним працівникам робочі місця, 
забезпечувати їх необхідними засобами для здійснення освітнього процесу. 

4.3. Удосконалювати освітній процес, впроваджувати в практику 
кращий досвід роботи, пропозиції науково-педагогічних та інших 
працівників, спрямовані на поліпшення роботи інституту та його підрозділів. 

4.4. Організувати підготовку необхідної кількості науково-
педагогічних, наукових та педагогічних кадрів, їх атестацію, правове й 
професійне навчання як в інституті, так і відповідно до угод в інших 
навчальних закладах. 



4.5. Укладати і розривати угоди, контракти з науково-педагогічними, 
педагогічними працівниками, директором коледжу відповідно до чинного 
законодавства. 

4.6. Доводити до відома науково-педагогічних та педагогічних 
працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне 
навантаження в наступному навчальному році. 

4.7. Видавати заробітну плату науково-педагогічним та іншим 
працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам 
інституту відповідно до графіка відпусток. 

4.8. Дотримуватися чинного законодавства, активно використовувати 
засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення трудової дисципліни. 

4.9. Забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне 
технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні 
умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов'язків. 

4.10.Додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до 
повсякденних потреб працівників інституту, студентів, здобувачів вищої 
освіти, слухачів, забезпечувати надання їм установлених пільг. 

4.11. Надавати приміщення, обладнання, здійснювати своєчасний 
ремонт їдальні та забезпечувати якісне харчування студентів і працівників 
інституту. 

4.12. Своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої 
влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші 
необхідні відомості про роботу і стан інституту. 

4.13. Забезпечувати належне утримання приміщень, опалення, 
освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для 
зберігання верхнього одягу працівників, студентів, стажистів, слухачів. 

4.14. Забезпечити охорону праці, дотримання законності та порядку в 
межах інституту. 

4.15. Визначати функціональні обов'язки працівників інституту. 

5. Основні обов'язки адміністрації 
5.1.Адміністрація інституту зобов'язана: 
^ до початку роботи роз'яснити права працівників закладу, їх 

обов'язки та умови праці; 
^ не має права вимагати від працівника виконання роботи, не 

обумовленої трудовим договором; 
^ зміцнювати трудову дисципліну, проводити виховну роботу серед 

працівників інституту, спираючись на громадські організації трудового 
колективу; 

^ захищати працівників інституту від порушень норм етики з боку 
інших працівників; 

^ уважно ставитися до потреб і запитів працівників інституту, 
поліпшувати умови їх праці та побуту, встановлювати регулярний прийом 
громадян з особистих питань, скарг та заяв. 



5.2. Адміністрація інституту виконує свої обов'язки у відповідних 
випадках, передбачених законодавством спільно чи за згодою з 
профспілковим комітетом та повноважними представниками трудового 
колективу. 

6. Робочий час і його використання 

6.1. Нормальна тривалість робочого часу працівників не може 
перевищувати 40 годин на тиждень для адміністративних працівників, 38,5 
для медичних працівників та 36 годин для педагогічних працівників. 

6.2.Час початку і закінчення роботи, а також обідньої перерви (та її 
тривалість) встановлюється, виходячи з графіків роботи за погодженням з 
профспілковим комітетом та затверджується наказом ректора. 

Для адміністративно-господарського та 
навчально-допоміжного персоналу 

Для студентів і викладачів 

Початок роботи 
Перерва 
Закінчення роботи 

8.30 
30 хв. 

17.00 

8.00 
80 хв. 
16.00. 

Продовження навчальної години установити 40 хв. перерва між парами 
10 хв. 

I велика перерва для студентів і викладачів з 10.50 до 11.20. 
II велика перерва для студентів і викладачів з 14.10 до 14.40. 
Про початок пари викладачі і студенти сповіщаються двома дзвінками: 

перший, попереджувальний - за 2 хв., до початку пари і другий - її початок. 
Після закінчення пари дається один дзвінок. 
У разі відсутності на роботі у зв'язку з хворобою працівники інституту 

зобов'язані повідомити адміністрацію інституту та пред'явити до відділу 
кадрів листок непрацездатності після одужання протягом 5 днів. 

6.3. Розклад навчальних занять складається на семестр і оголошується 
студентам і викладачам не пізніше як за тиждень до початку семестру. 

6.4. Обов'язковий обсяг навчального навантаження встановлюється 
адміністрацією інституту на наступний рік у кінці поточного навчального 
року. Навчальне навантаження кожного конкретного викладача у межах 
встановлених обсягів визначає циклова комісія (кафедра) з урахуванням 
виконання ним інших обов'язків (методичних, наукових, виховних, 
організаційних). 

6.5.Навантаження студентів обов'язковими навчальними заняттями при 
навчанні з відривом від виробництва не повинна перевищувати 36 годин в 
тиждень. Скорочення тривалості канікул, установлених навчальними 
планами, не допускається. 



6.6. Робочий час для науково-педагогічних працівників визначається 
індивідуальним планом та розкладом занять, консультацій і становить 36 
годин протягом п'ятиденного робочого тижня. Вихідні дні, як правило, 
субота та неділя. Тривалість робочого часу викладача інституту з повним 
обсягом обов'язків становить не більше 1548 годин на навчальний рік, 
максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного 
працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік. 

6.7. Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним 
навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої 
педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором. Максимальне 
навантаження на одну ставку педагогічного працівника становить 720 годин 
на навчальний рік. Тривалість робочого часу педагогічного працівника з 
повним обсягом обов'язків становить 1548 годин на навчальний рік при 
середньо-тижневій тривалості 36 годин. 

6.8. Для всіх інших співробітників встановлюється п'ятиденний 
робочий тиждень з двома вихідними днями з тривалістю робочого дня, згідно 
графіка і тривалістю обідньої перерви —30 хвилин. 

6.9. Робочий час працівників бібліотеки і господарської частини 
встановлюється з урахуванням обслуговування освітнього процесу за 
окремим графіком (у разі необхідності), затвердженим відповідно 
керівниками структурних підрозділів і погодженим з первинною 
профспілковою організацією співробітників інституту. Графік повинен 
передбачати обов'язкове відпрацювання встановленої загальної норми годин 
кожним працівником. 

6.10. В усіх підрозділах інституту ведеться табель обліку робочого 
часу: 

^ на педагогічних працівників табель веде секретар навчальної 
частини; 

^ на адміністративний персонал, бухгалтерію, бібліотеку - помічник 
ректора з кадрової роботи; 

^ на господарсько-обслуговуючий персонал - заступник директора з 
АГР; 

^ на лаборантів - старший лаборант; 
^ на працівників гуртожитку, медпункту, паспортиста - завідувач 

гуртожитку; 
^ на працівників їдальні - завідувач їдальні; 
^ працівники відділення «Стоматологія ортопедична» - завідувач 

відділення «Стоматологія ортопедична». 
6.11. Графіки роботи доводяться до відома працівників інституту під 

розпис не пізніше 5 днів до початку нового місяця, працівники чергуються по 
змінах рівномірно. Перехід з однієї зміни в іншу, як правило, має відбуватися 
через кожен день в години, визначені графіком. 

6.12. Забороняється залишати роботу до приходу замінюючого 
працівника. 



6.13.При відсутності викладача або іншого працівника інституту 
керівник відповідного структурного підрозділу зобов'язаний терміново 
вжити заходів щодо його заміни іншим викладачем чи співробітником. 

6.14. Адміністрація зобов'язана організувати облік прибуття на роботу 
та вибуття з роботи. Працівника, який з'явився на роботу у нетверезому 
стані, адміністрація не допускає до роботи у даний робочий день. 

6.15. Невихід працівника на роботу без поважних причин (в тому числі 
відсутність на роботі більше 3-х годин протягом робочого дня без поважних 
причин) вважається прогулом. 

Для науково-педагогічних і педагогічних працівників, як прогул 
кваліфікується не вихід на роботу без поважних причин для проведення 
навчально-виховної, навчально-методичної, науково-дослідної та 
організаційно-методичної роботи відповідно до індивідуального плану, 
розкладу чи графіку на даний робочий день за умови, що розклад занять чи 
графік були доведені до відома викладача. 

6.16. Адміністрація інституту залучає науково-педагогічних та 
педагогічних працівників до чергування у закладі. Графік чергування і його 
тривалість затверджує ректор за погодженням з профкомом співробітників. 
(Не залучаються до чергування у вихідні і святкові дні вагітні жінки і матері, 
які мають дітей віком до 3-х років, жінки, які мають дітей з інвалідністю). 

6.17. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, 
адміністрація інституту залучає професорсько-викладацький склад до 
педагогічної, методичної та організаційної роботи у межах часу, що не 
перевищує їх навчального навантаження до початку канікул. 

6.18. Надурочна робота та робота у вихідні і святкові дні не 
допускається. Залучення окремих працівників до роботи у встановлені для 
них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених 
законодавством, за письмовим наказом ректора з дозволу профкому 
співробітників інституту. Робота у вихідні дні може компенсуватися за 
погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у 
подвійному розмірі (крім екзаменаційної сесії та перших двох тижнів на 
початку семестру під час лекційного блоку). 

6.19. Для окремих категорій працівників відповідно до визначеного 
переліку встановлюється ненормований робочий день. Як компенсацію за 
роботу понад нормальної тривалості надається додаткова відпустка 
тривалістю до 7 календарних днів. Тривалість додаткової відпустки 
встановлюється ректором після погодження з профспілковим комітетом та 
оформлюється додатком до колективного договору. 

6.20. Графік надання щорічних відпусток укладається до 30 грудня 
поточного року, погоджується з профкомом співробітників і доводиться до 
відома працівників не пізніше, як за 2 тижні до встановленого графіком 
терміну. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, 
встановленому чинним законодавством. Поділ відпустки на частини 
здійснюється за письмовою заявою працюючого. Забороняється ненадання 
щорічної основної відпустки протягом двох років підряд, а також ненадання 



відпустки працівникам, молодшим 18 років, та працівникам, які мають право 
на додаткову відпустку у зв'язку зі шкідливими умовами праці. 

6.21. Викладачам інституту забороняється: 
а) змінювати на свій розсуд розклади занять і графіки роботи; 
б) продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними; 
в) передоручати виконання трудових обов'язків; 
г) змінювати на свій розсуд перелік робіт, визначених в індивідуальному 

плані. 
6.22. Забороняється в робочий час: 

а) відволікати науково-педагогічних і педагогічних працівників від їх 
безпосередніх обов'язків для участі у різних господарських роботах, заходах, 
не пов'язаних з освітнім процесом; 

б) відволікати працівників інституту від виконання професійних 
обов'язків, а також студентів, слухачів, стажистів за рахунок навчального 
часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, за 
винятком випадків передбачених чинним законодавством; 

в) переривати заняття, входити і виходити під час їх проведення; 
г) скликати збори, засідання та інші наради з суспільних справ; 
д) звільняти студентів від занять для виконання громадських доручень 

без погодження з адміністрацією. 
6.23. Робота органів самоврядування інституту регламентується 

Положенням про вищий навчальний заклад, затвердженим Кабінетом 
Міністрів України та Статутом інституту. 

7. Заохочення за успіхи у роботі 
7.1. За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну 

роботу, новаторство в праці та за інші досягнення в роботі до працівників 
інституту можуть застосовуватись моральні і матеріальні заохочення. 
Пропозиції щодо форми заохочення подаються керівниками структурних 
підрозділів за погодженням з виборчим органом ППО. Заохочення 
оголошуються в наказі ректора і заносяться до трудової книжки 
працівника. Витяг з наказу про заохочення студента зберігається в його 
особовій справі. 

7.2.3а високу успішність, активну участь у наукових дослідженнях, 
художній самодіяльності, спорті та в громадському житті інституту для 
співробітників установлюються такі види заохочення: 

^ подяка; 
^ нагородження грамотами ; 
^ нагородження іменними сертифікатами за вагомі досягнення; 
^ преміювання; 
^ нагородження цінним подарунком; 
^ занесення до Книги пошани інституту; 
^ присвоєння звання «Почесний працівник інституту»,(«Людина року»). 

7.3. За досягнення особливо високих результатів у навчанні й 
вихованні, працівники інституту представляються до нагородження 



державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення 
державними преміями, знаками, грамотами. 

7.4.Встановити розмір щорічної грошової винагороди педагогічним 
працівникам в розмірі до одного посадового окладу за сумлінну працю, 
зразкове виконання службових обов'язків. 

7.5.В становити розмір винагороди за підсумками року науково -
педагогічним, педагогічним та іншим категоріям працівників в розмірі до 
одного посадового окладу за сумлінну працю, зразкове виконання службових 
обов'язків при наявності коштів спеціального фонду. 

8. Стягнення за порушення трудової дисципліни 
8.1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути 

застосовано тільки один з таких заходів стягнення: 
а) догана; 
б) звільнення. 
Звільнення, як дисциплінарне стягнення може бути застосоване 

відповідно до пп. З, 4, 7, 8 ст. 40, 41 Кодексу Законів про працю України. 
8.2. У разі порушення працівником трудової дисципліни керівник 

структурного підрозділу зобов'язаний подати на ім'я ректора доповідну 
записку із зазначенням суті, конкретної дати, місця і часу порушення. 

Перед тим, як застосувати дисциплінарне стягнення, ректор або 
уповноважена ним особа (помічник ректора з кадрової роботи) повинні 
відібрати у порушника трудової дисципліни письмові пояснення. 

У випадку відмови працівника дати письмове пояснення «комісією» 
складається відповідний акт. 

8.3. Дисциплінарні стягнення накладаються ректором інституту. 
Наказ про накладення стягнення повідомляється працівникові під 

розписку у 3 денний термін, у випадку відмови від підпису наказу комісією 
складається акт. 

8.4. Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після 
виявлення дисциплінарного правопорушення, але не пізніше одного місяця 
від дня його виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або 
перебування його у відпустці. 

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести 
місяців з дня вчинення проступку. 

8.5. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення, міри заохочення, 
вказані в даних правилах, до працівника не застосовуються. 

8.6. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване 
лише одне дисциплінарне стягнення. 

8.7. Працівники, які обрані до складу профспілкових органів і не 
звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані 
дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого 
вони є; керівники профспілкових органів підрозділів інституту - без 
попередньої згоди профкому співробітників інституту. 



8.8. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення 
працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він 
вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. 

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і 
до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути 
зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного 
стягнення заходи заохочення не застосовуються. 

8.9. Адміністрація інституту має право замість накладання 
дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової 
дисципліни на розгляд трудового колективу або профкому співробітників 
інституту. 

Порушення етичних норм поведінки, грубість по відношенню до інших 
співробітників, порушення службового етикету та ін., адміністрація 
інституту або з ініціативи профкому, окремих членів колективу можуть 
розглядатися: 

- комісійно (створюється адміністрацією і профкомом); 
- Вченою радою; 
-зборами трудового колективу, за поданням адміністрації, профкому, 

Вченою радою з висновками про недовіру, аж до звільнення від займаної 
посади без права продовження роботи в закладі на будь-яких інших посадах. 

9. Порядок організації та здійснення трудового процесу 
9.1. За упорядкування навчальних приміщень несе відповідальність 

заступник директора з АГР. 
9.2 За утримання в налагодженому стані обладнання лабораторій і 

кабінетів, підготовку навчальних матеріалів до занять несуть 
відповідальність лаборанти, завідувачі кабінетами і лабораторіями. 

9.3. Всі працівники закладу мають дотримуватися норм та правил 
поведінки, зовнішньої та внутрішньої культури працівника навчального 
закладу. 

9.4. Лабораторії і навчальні приміщення повинні бути забезпечені 
інструкціями з техніки безпеки і охорони праці. 

9.5. Ключі від усіх навчальних приміщень повинні знаходитися у 
вахтера навчального корпусу і видаватися особам відповідно до списку, 
затвердженого заступником директора з АГР. 

9.6.На початку кожного навчального заняття викладачі і лаборанти 
готують необхідні навчальні посібники, апаратуру, обладнання і 
інструменти. 

9.7. Навчальні заняття проводяться за розкладом у відповідності з 
навчальними планами і програмами, затвердженими у встановленому 
порядку. 

9.8. Вхід студентів в аудиторію, після дзвінка на заняття заборонений. 
9.9. До початку кожного навчального заняття та в перервах між ними в 

аудиторіях, лабораторіях, навчальних кабінетах інституту лаборанти готують 
необхідні для заняття навчальні посібники, установки і т.п. 



9.10. Для проведення практичних, семінарських, лабораторних занять 
кожен курс ділиться на групи (підгрупи). Склад студентських груп 
формується приймальною комісією інституту. 

9.11. Студенти кожної академічної групи обирають старост, які 
затверджуються наказом ректора за поданням завідувача відділення. 

Старости груп перебувають під безпосереднім керівництвом завідувача 
відділення і куратора групи забезпечують у своїй групі всі його 
розпорядження і вказівки. У функції старости групи входить: 

а) персональний облік відвідування студентами усіх видів занять; 
б) подання куратору щоденно звіту про неявку або запізнення студентів 

на заняття з вказівкою причин; 
в) забезпечення збереження навчального обладнання й інвентарю; 
г) своєчасна організація одержання і розподіл серед студентів групи 

підручників і навчальних посібників, отримання і видача стипендії; 
г) повідомлення студентів про зміни, які вносяться у розклад занять; 
д) призначення на кожен день чергових по групі. 
Розпорядження старости в межах указаних вище функцій обов?язкові 

для всіх студентів групи. 
9.12. На кожну навчальну групу заводиться журнал навчальних занять 

за установленою формою. Журнал зберігається в методичному кабінеті і 
забороняється виносити за межі методичного кабінету. 

9.13. У випадках неявки на заняття з поважної причини студент 
зобов'язаний не пізніше, ніж на наступний день довести це до відома 
завідувача відділення і у перший день появи в інституті подати дані про 
причини пропуску занять. У випадку хвороби студент подає завідувачу 
відділення довідку встановленого зразка лікувального закладу, завірену в 
медичному пункті інституту. До студента, що пропускає заняття без 
поважних причин, застосовуються заходи дисциплінарного стягнення. 

Студент, який без поважних причин пропустив і не відпрацював 20 і 
більше академічних годин за семестр, підлягає відрахуванню з інституту 
рішенням педагогічної ради при наявності клопотання студентської ради. 

9.14. При вході викладача в аудиторію студенти зобов'язані встати. 
9.16. Студенти повинні бережливо і охайно ставитися до 

навчального устаткування, книг, приладів, меблів і т.п. Забороняється без 
дозволу адміністрації виносити за межі інституту предмети і 
устаткування із лабораторій, навчальних та інших приміщень інституту. 

9.17.Чистоту та порядок у всіх навчальних і навчально-виробничих 
приміщеннях забезпечують технічний персонал і студенти на основі 
самообслуговування у відповідності з установленим в інституті розпорядком. 

9.18. Адміністрація та профком співробітників інституту повинні 
сприяти запобіганню, мобінгових ситуацій, в т.ч. хамства, які спрямовані на 
заподіяння шкоди здоров'ю працівників, а саме - виникнення стресу та 
психологічного дискомфорту. В разі отримання відповідних скарг, кожен 
випадок буде розслідуватися уповноваженим профспілки, а рішення 
надаватися на розгляд керівнику закладу. 



9.19. З метою підвищення ефективності праці, професіоналізму 
працівників і змагальності між ними, а також між колективами структурних 
підрозділів інституту роботодавець разом із профкомом може організовувати 
й проводити: 

^ професійні конкурси; 
^ рейтинги структурних підрозділів інституту; 
^ висування кандидатур для представлення до урядових, відомчих 

і інших нагород. 
9.21.3а порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього 

розпорядку інституту та гуртожитку до студентів може бути застосоване 
одне з таких дисциплінарних стягнень: 

^ догана; 
^ виключення з інституту. 
Виключення з інституту неповнолітніх студентів здійснюється за 

згодою управління у справах дітей обласної державної адміністрації. 
9.22. Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше, 

ніж за 2 тижні до встановленого графіком терміну (ст. 10. Закону України 
«Про відпустки»). 

9.23. На вимогу працівника перенести щорічну відпустку на інший, ніж 
це передбачено графіком, період у випадках: 

^ порушення терміну повідомлення працівника про час надання 
відпустки; 

^ несвоєчасної виплати зарплати за період відпустки, тобто не 
пізніше, ніж за 3 дні до початку відпустки (ст. 11, 21 Закону України «Про 
відпустку»). 

9.24. По можливості надавати працівникам інституту пільгу по 
обслуговуванню заходів у їдальні інституту та спортивному/тренажерному 
залах. 

10. Порядок у приміщеннях інституту 
10.1. Відповідальність за належний порядок на робочих місцях, 

збереження приміщень, справність і підтримання обладнання у робочому 
стані несе кожен працівник та студент інституту. 

Відповідальність за облаштування навчальних приміщень несе 
заступник директора з адміністративно-господарської роботи. 

За утримання у належному робочому стані і збереження обладнання, 
літератури, устаткування в лабораторіях і кабінетах і за підготовку 
навчальних посібників до заняття відповідають завідуючі лабораторіями, 
кабінетами і лаборанти. 

10.2. У приміщеннях інституту забороняється: 
а) знаходитись у навчальних аудиторіях та лабораторіях в головних 

уборах, у верхньому одязі; 
б) голосно розмовляти, шуміти; 
в) палити; 
г) вживати алкогольні напої і наркотичні речовини; 



д) перебувати в нетверезому стані. 
10.3. З метою підвищення ефективності освітнього процесу та про-

фесійної взаємодії засоби мобільного зв'язку студентів і членів трудового 
колективу повинні бути переведені на беззвуковий режим під час засідань 
ректорату, вченої ради, спеціальної ради, проведення засідань, нарад будь-
яких підрозділів та відділів навчального закладу, зборів трудового колективу, 
конференцій, аудиторних занять, у бібліотеці, в комп'ютерних класах. 

10.4. Адміністрація інституту зобов'язана забезпечити охорону 
закладу, збереження устаткування, інвентарю та іншого майна, а також 
підтримання необхідного порядку у навчальних і інших приміщеннях. 

10.5.Ректор і проректори, завідувачі кафедр, завідувачі відділень 
можуть встановлювати години прийому працівників і студентів. 

10.6. Ключі від приміщень інституту, а також від аудиторій, 
лабораторій, кабінетів знаходяться у чергових вахтерів і видаються 
працівникам інституту під розписку. 

10.7. Дублікати ключів від приміщень інституту (в т.ч. ключі від 
аудиторій, лабораторій, кабінетів) зберігаються у чергових вахтерів. 

10.8. Дублікати ключів від кімнат та інших приміщень гуртожитку 
зберігаються у чергових вахтерів, відповідальність за збереження дублікатів 
ключів несе завідувач гуртожитку. 



Перелік посад працівників, зайнятість яких в шкідливих 
умовах праці дає право на отримання доплати в розмірі до 12 % 

за шкідливі і важкі умови праці. 

^ Робітник, зайнятий ремонтом і обслуговуванням водопровідних і 
каналізаційних систем VI розряду (слюсар-сантехнік); 

^ лаборант кафедри «Лабораторна діагностика»; 

^ лаборант кабінету хімії; 

^ ливарник; 

^ кухар, який працює біля плити; 

^ викладачі інфекційних хвороб за години перебування в лікувальному 
закладі під час практичних занять. 



Перелік професій і посад працівників, 
яким безкоштовно видається спецодяг, спецвзуття та інші 

засоби індивідуального захисту. 

Назва професії і посади Назва спецодягу Кількість Термін носки 
Водій Костюм х/б 

Куртка утеплена 
Черевики (получоботи) 

1 
1 
1 

12 місяців 
36 місяців 
36 місяців 

Гардеробник Халат х/б 1 12 місяців 
Двірник Костюм х/б 

Куртка утеплена 
Черевики (получоботи) 
Рукавиці 

1 
1 
1 
1 

12 місяців 
36 місяців 
36 місяців 
2 місяці 

Комірник Халат х/б 
Рукавиці 

1 
1 

12 місяців 
3 місяці 

Слюсар-електрик Рукавиці діелектричні 
Костюм х/б 
Черевики (получоботи) 
Куртка утеплена 

1 
1 
1 
1 

12 місяців 
12 місяців 
36 місяців 
36 місяців 

Лаборанти Халат х/б 1 12 місяців 
Вахтер Костюм х/б 

Куртка утеплена 
1 
1 

12 місяців 
36 місяців 

Кухар Костюм х/б 
Нарукавники 
Фартух х/б 1 

12 місяців 
12 місяців 
6 місяців 

Підсобний робітник Халат х/б 
Косинка 

12 місяців 
12 місяців 

Адміністратор їдальні Халат х/б 
Косинка 

1 
1 

12 місяців 
12 місяців 

Прибиральниця Халат х/б 12 місяців 
Черговий в гуртожитку Костюм х/б 

Куртка утеплена 
1 
1 

12 місясів 
36 місяців 

Касир їдальні Куртка х/б 24 місяців 
Інженер по охороні праці Костюм х/б 1 12 місяців 
Оператор котельні Костюм х/б 

Куртка утеплена 
Черевики (получоботи) 

1 
1 
1 

12 місяців 
36 місяців 
36 місяців 

Слюсар-сантехнік Костюм х/б 
Куртка утеплена 
Черевики (получоботи) 
Чоботи гумові 
Рукавиці 

1 
1 
1 
1 
1 

12 місяців 
36 місяців 
36 місяців 
36 місяців 
3 місяці 

Робітник з комплексного 
обслуговування і ремонту 
будинків 

Костюм х/б 
Куртка утеплена 
Халат х/б 
Черевики (получоботи) 
Рукавиці 

1 
1 
1 
1 
1 

12 місяців 
36 місяців 
12 місяців 
36 місяців 
3 місяці 

Каштелян Халат х/б 1 12 місяців 



Перелік професій і посад працівників 
з ненормованим робочим днем та тривалість відпустки 

№ 
п/п 

Найменування професій і посад Тривалість додаткової 
відпустки (календарних 
днів) 

1. Ректор, проректори, директор коледжу 3 
2. Головний бухгалтер 7 
3. Помічник ректора з економічної роботи 7 
4. Помічник ректора з кадрової роботи 7 
5. Заступник головного бухгалтера 7 
6. Заступник директора з АГР 7 
7. Бухгалтер 7 -
8. Інспектор з кадрів 7 
9. Секретар навчальної частини 7 
10. Секретар - друкарка 7 
11. Завідувач бібліотеки 7 
12. Бібліотекар 7 
13. Бібліограф 7 
14. Завідувач гуртожитку 7 
15. Завідувач канцелярії 7 
16. Начальник відділу технічних засобів навчання 7 
17. Завідувач оздоровчого пункту 7 
18. Сестра медична 7 
19. Завідувач їдальні 7 
20. Шеф - кухар 7 
21. Касир їдальні 7 
22. Адміністратор їдальні 7 
23. Інженери всіх спеціальностей 7 
24. Вихователь гуртожитку 7 
25. Водій автотранспортних засобів 7 
26. Керівник художній 7 
27. Юрисконсульт 7 
28. Диспетчер 4 
29. Слюсар - електрик з ремонту електроустаткування 4 
30. Паспортист 4 
31. Архіваріус 4 
32. Фахівець з публічних закупівель 4 
33. Старший лаборант 4 
34. Лаборант кабінету хімії 4 
35. Лаборант 4 
36. Лаборант кафедри 4 
37. Лаборант навчально-методичної лабораторії 4 
38. Завідувач камери схову 4 



І 

ДОДАТОК № 5 

Перелік професій і посад працівників, 

зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, 

яким надається право на щорічну додаткову відпустку 

п/п 
Найменування професій і посад Тривалість 

додаткової відпустки 
(календарних днів) 

1 Кухар, який працює біля плити 4 
2 Слюсар - сантехнік 4 
3 Ливарник металів та сплавів 4 
4 Прибиральник службових приміщень 

(зайнятий прибиранням загальних убиралень 
та санвузлів) 

4 



Перелік видів доплат та надбавок 
до посадових окладів та їх розміри 

№ 
п/п 

Види доплат та надбавок Розміри доплат чи надбавок 

Надбавки 
1 За високі досягнення у праці до 50 % посадового окладу (ставки 

заробітної плати, тарифної ставки) 
2 За виконання особливо важливої роботи (на 

строк її виконання) 
до 50 % посадового окладу (ставки 
заробітної плати, тарифної ставки) 

3 За складність, напруженість у роботі до 50 % посадового окладу (ставки 
заробітної плати, тарифної ставки) 

4 За класність водіям автотранспортних 
засобів: 

-1 класу 25% тарифної ставки за відпрацьований 
час 

-2 класу 10% тарифної ставки за відпрацьований 
час 

Доплати 
1 За виконання обов'язків тимчасово 

відсутніх працівників 
до 50 % посадового окладу (ставки 
заробітної плати, тарифної ставки) за 
основним місцем роботи за 
відпрацьований час 

2 За суміщення професій (посад) до 50 % посадового окладу (ставки 
заробітної плати, тарифної ставки) 

3 За розширення зони обслуговування або 
збільшення обсягу виконуваних робіт -
професорсько-викладацькому, 
адміністративно-обслуговуючому та 
навчально-допоміжному персоналу, за 
поданням керівників структурних 
підрозділів 

до 50 % посадового окладу (ставки 
заробітної плати, тарифної ставки) 

4 За роботу у шкідливих умовах праці відповідно до актів постійно діючої 
комісії інституту про оцінку умов праці 
на робочих місцях 

5 За роботу в нічний час у розмірі до 40 % годинної тарифної 
ставки (посадового окладу) за кожну 
годину роботи з 10-ї години вечора до 
6-ї години ранку 

6 За ведення військового обліку до 50% посадового окладу працівнику 
відділу кадрів 

7 За використання в роботі дезінфікуючих 
засобів, а також працівникам, які зайняті 
прибиранням туалетів 

10 % посадового окладу 

8 За ненормований робочий день водіям 
автотранспортних засобів 

25% тарифної ставки за відпрацьований 
час 

9 За роботу у вихідні, святкові та неробочі 
дні 

подвійна годинна або дання ставка 
понад оклад або надання іншого дня 
відпочинку 



ПОЛОЖЕННЯ 
про матеріальну допомогу працівникам 

інституту 

Матеріальна допомога надається у вигляді компенсаційних виплат, до 
яких включаються: 

1. Виплата допомоги на оздоровлення педагогічним та науково -
педагогічним працівникам в розмірі, визначеному чинним законодавством 
при наданні щорічної основної відпустки. 

2. Виплата допомоги на оздоровлення іншим категоріям працівників 
проводиться при наявності коштів в сумі до 1 посадового окладу на рік в 
залежності від розміру економії фонду заробітної плати (в межах фонду 
заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів та видатків) 

3. Матеріальну допомогу на поховання працівника та його близьких 
(батько, мати, чоловік, дружина, син, донька) надавати в розмірі до одного 
посадового окладу (при наявності економії фонду оплати праці). 

4. Надання матеріальної допомоги проводиться в разі необхідності, на 
підставі особистої заяви, за рішенням ректора за погодженням та при 
клопотанні виборного органу первинної профспілкової організації. 

5. Педагогічним і науково-педагогічним працівникам за рахунок 
власних надходжень заклад освіти може надавати матеріальну допомогу для 
вирішення соціально-побутових питань на підставі особистої заяви, за 
рішенням ректора за погодженням та при клопотанні виборного органу 
первинної профспілкової організації. 



ПОГОДЖЕНО 
Голова 1І1Ю 
Комунального вищого 

.закладу 

тут» 
бласної ради 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Ректор^ 

їаЛЬНОГОнБИЩОГО 
лС іаду 

ПОЛОЖЕННЯ 
про преміювання співробітників 

Комунального вищого навчального закладу 
«Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради 

І.Загальні положення 
1.1. З метою підвищення матеріальної зацікавленості і ефективності 

проведення заходів, досягнень кращих результатів у роботі та високої якості 
в справі підготовки і виховання середніх медичних спеціалістів для потреб 
галузі, на підставі рішення преміювальною комісії за погодженням з 
первинною профспілковою організацією за наказом ректора інституту 
погодженого з первинною профспілковою організацією, співробітникам та 
працівникам навчального закладу можуть виплачуватись премії та 
винагороди. 

1.2. Положення про преміювання розроблено відповідно до діючого 
законодавства, нормативних документів зі змінами та доповненнями з метою 
матеріального заохочення працівників інституту за відповідальність, 
ініціативу, творчість, багаторічну плідну працю та високі досягнення у 
навчально-методичній, науковій, виховній роботі. Положення та умови 
преміювання мають на меті стимулювання сумлінної та інтенсивної праці, 
посилення творчої та ділової активності працівників, зразкове виконання 
покладених на них службових обов'язків за умови досягнення успіхів у 
роботі, відсутності порушень трудової дисципліни. 



1.3. Дане Положення визначає порядок преміювання професорсько-
викладацького складу, навчально-допоміжного й адміністративного 
персоналу за підсумками роботи за навчальний рік, навчальний семестр, 
квартал або місяць і передбачає залежність матеріального стимулювання й 
оплати праці співробітників інституту від кінцевих результатів, якості й 
ефективності праці кожного працівника, додаткову роботу зі студентами, 
активну участь у громадському житті інституту. 

1.4. Положення та умови преміювання мають на меті стимулювання 
сумлінної та інтенсивної праці, посилення творчої та ділової активності 
працівників, зразкове виконання покладених на них службових обов'язків за 
умови досягнення успіхів у роботі, відсутності порушень трудової 
дисципліни. 

1.5. Дія Положення поширюється на всіх працівників інституту. 

2. Порядок і джерела матеріального стимулювання. 
2.1. Проректори, керівники структурних підрозділів вносять пропозиції 

по кандидатурам, які підлягають преміюванню згідно встановлених критеріїв 
оцінки роботи працівників інституту. 

2.2. Преміювання працівників проводиться в межах затвердженого 
фонду оплати праці. 

2.3. Джерелом преміювання працівників є кошти на оплату праці. 
Оплата праці працівників інституту проводиться відповідно до 

посадових окладів зазначених в наказах про прийняття (переведення) 
працівника на роботу. Конкретні розміри посадових окладів визначаються з 
урахуванням кваліфікації та ділових якостей у відповідності із штатним 
розкладом, затвердженим начальником управління охорони здоров'я 
облдержадміністрації. 

В межах коштів на оплату праці адміністрація має право затверджувати 
порядок і розміри преміювання працівників інституту за результатами 
виконання поточних показників, виконання важливих завдань і доручень, 
добросовісного ставлення до виконання функціональних обов'язків, 
недопущення порушень правил внутрішнього трудового розпорядку та 
трудової дисципліни. 

2.4. Кошти на преміювання, надання матеріальної допомоги, тощо 
передбачаються у кошторисі інституту в розмірі не менше 2% планового 
фонду заробітної плати згідно з "Інструкцією про порядок обчислення 
заробітної плати працівників освіти", затвердженої Наказом Міністерства 
освіти України №102 від 15.04.1993 року. 



2.5. Адміністрація інституту має право прийняти рішення про виплату 
працівникам винагороди по підсумках роботи за рік при умові економії 
коштів фонду заробітної плати. (За наявності економії заробітної плати 
працівники інституту можуть преміюватись помісячно, щоквартально). 

Винагорода виплачується працівникам в залежності від їх вкладу в 
діяльність закладу та якості роботи. Преміювання здійснюється у вигляді 
заохочувальних виплат, до яких включаються: 

^ винагорода за високі досягнення в навчальній, виховній, науковій 
і методичній роботі (згідно з Додатком № 8 цього Договору); 

^ винагорода працівників інституту за високі професійні якості та 
досягнення в науковій, навчальній або адміністративній роботі; 

^ винагорода за підсумками роботи за рік при досягненні 
позитивних фінансово-господарських результатів; 

^ винагорода за відкриття, винаходи і раціоналізаторські 
пропозиції; 

^ винагорода за сприяння винахідництву та раціоналізації, за 
створення, засвоєння та впровадження нових приладів, пристроїв, за 
введення в дію в строк і достроково виробничих потужностей і об'єктів 
будівництва; 

^ одноразові заохочення окремих працівників за виконання 
особливо важливих виробничих завдань, заохочень до ювілейних, пам'ятних 
дат та професійних свят в розмірі до одного посадового окладу; 

^ винагорода за участь у роботі з відкриття нових 
структурних підрозділів та навчально-консультативних центрів інституту; 

^ винагорода за якісне та своєчасне виконання робіт з 
впровадження комп'ютерних мереж, систем оповіщення, систем охорони; 

^ винагорода за якісну та своєчасну здачу бухгалтерської та 
фінансової звітності; 

^ винагорода працівникам, які є членами приймальної комісії, та 
працівникам, які брали участь у її роботі; 

^ винагорода за економію паливно-енергетичних ресурсів - в 
розмірі до одного посадового окладу; 

^ винагорода за досягнення ефективних результатів та 
ініціативне керівництво у виконанні попереджувальних заходів щодо 
запобігання виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах, будівлях, 
комунально-енергетичних мережах інституту; 

^ винагорода за активну громадську роботу, що сприяє 
розвитку інституту; 



^ винагорода членам комісії за активну участь у розробці проекту 
колективного договору; 

^ винагорода за організацію і проведення курсів, семінарів, 
тренінгів; 

^ винагорода за організацію і проведення курсів лікувального 
масажу, курсів «Основи косметології», підготовчих курсів до вступу до 
вищих навчальних закладів та до зовнішнього незалежного оцінювання ; 

^ інша винагорода по представленню пропозицій керівників 
структурних підрозділів; 

^ при звільненні з ініціативи працівника у зв'язку з виходом на 
пенсію за віком Роботодавець виплачує працівникові премію в розмірі до 2-х 
посадових окладів при наявності економії фонду заробітної плати. 

^ надання премій та винагород за рахунок спецкоштів (помісячне 
преміювання працівників інституту), які залучені до надання платних 
освітніх послуг з підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів та магістрів з 
метою підвищення ефективності та якості освітнього процесу відповідно до 
Наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України 
та Міністерства фінансів України від 23.07.2010 року №736/902/758, 
Порядків «Про затвердження порядків надання платних послуг державними 
та комунальними навчальними закладами». 

Для керівного, адміністративно-господарського та викладацького 
персоналу помісячні премії, винагороди виплачуються із коштів, отриманих 
за платні послуги за умови якісного виконання працівниками наступних 
критеріїв преміювання: 

^ організація прийому, контроль за якістю навчання та виховання 
студентів-контрактників - ректором інституту; 

^ методично-консультативна робота - директором коледжу; 
^ контроль за веденням бухгалтерського обліку, зберіганням, 

використанням та списанням матеріальних цінностей, своєчасне складання 
звітів у керівні організації і фінансові органи головним бухгалтером 
інституту; 

^ виконання навчальних планів та освітньо-професійних програм, 
складання та контроль за дотриманням викладацького розкладу, щомісячний 
облік виконання щоденного навантаження та якість ведення класних 
журналів викладачами контрактних груп - проректором з навчальної роботи, 
начальником навчально-методичного відділу, методистами; 

^ організація та контроль освітнього процесу у контрактних групах 
- завідуючими кафедр, доцентами, завідуючими відділень, викладачами, 
асистентами кафедр; 



V планування виховної роботи із студентами контрактних груп та 
контроль за її виконанням - проректором з гуманітарної освіти і виховання 
та міжнародного співробітництва; 

^ організація практичного навчання студентів контрактних груп -
проректором з практичної роботи; 

^ здійснення контролю за організацією наукової роботи кафедр, 
координування складання кафедрами навчальних планів, програм, 
організація проведення наукових конференцій і семінарів - проректором з 
наукової роботи; 

^ забезпечення на належному рівні адміністративної та 
господарської діяльності, направленої на поліпшення навчально-
матеріальної бази, своєчасного та якісного проведення поточних і 
капітальних ремонтів,вирішення завдання всебічного матеріально-
технічного та господарського забезпечення освітнього процесу й 
господарського обслуговування навчально-виробничих приміщень, 
інженерних комунікацій, студентського гуртожитку - заступника директора з 
АГР; 

^ виконання навчальних програм з фізичного виховання, 
організація спортивно-масової роботи зі студентами-контрактниками -
керівником фізичного виховання; 

^ реєстрація кореспонденції, видача студентських квитків та 
довідок, заповнення алфавітних книжок студентів, які навчаються у 
контрактних групах, - завідуючою канцелярії; 

^ оформлення особових справ студентів-контрактників, внесення 
до них змін про академічну відпустку, переведення, відрахування, 
оформлення наказів, підготовка матеріалів для здачі в архів, ведення форми 
Т-2 для РВК, видача довідок для РВК, ведення книги обліку студентів -
помічник ректора з кадрової роботи, інспектором відділу кадрів; 

^ забезпечення студентів-контрактників основною та додатковою 
літературою - працівниками бібліотеки; 

^ складання тарифікаційних списків викладачів, калькуляції 
вартості виконуваних робіт, послуг, розрахунків за оренду приміщень, 
кошторису доходів і видатків установи, контроль виконання кошторисних 
витрат, результати фінансово-господарської діяльності ,складання у 
встановлений термін звітності - помічником ректора з економічної роботи; 

^ ведення обліку платних послуг, рахунків та документів, які 
підтверджують їх оплату, своєчасне відрахування необхідних податків, 
періодичне звітування перед податковою інспекцією, пенсійним фондом, 



управлінням охорони здоров я , головним статуправлінням, 
держказначейством, ФССЗТВП, ін. - працівниками бухгалтерії; 

^ здійснення контролю за дотриманням в інституті законодавчих та 
інших нормативних правових актів з охорони праці, енергозбереженню, 
контроль своєчасності проведення відповідними службами необхідних 
технічних оглядів стану устаткування, машин і механізмів, комп'ютерної 
техніки, виконання розпоряджень органів державного нагляду і контролю за 
дотриманням діючих норм, правил та інструкцій з охорони праці, стандартів 
безпеки праці у процесі навчання - начальником відділу технічних засобів 
навчання, інженерами інституту; 

^ здійснення контролю за ходом виконання планів капітального та 
поточного ремонтів, капітального будівництва, відповідність об'ємів, 
термінів і якості будівельно-монтажних робіт, а також якості застосовуваних 
матеріалів, виробів, конструкцій затвердженій проектно-кошторисної 
документації, робочим кресленням, будівельним нормам і правилам, 
стандартам, технічним умовам, нормам охорони праці - інженером з 
ремонту; 

^ виконання роботи зі складання проектів планів програм 
соціального розвитку, визначення психологами психологічних факторів, що 
впливають на студентів-контрактників - соціальним педагогом, психологом 
інституту; 

^ забезпечення ритмічного випуску якісної продукції у належному 
асортименті - працівниками їдальні; 

^ виконання роботи з організації освітнього процесу викладачами, 
вихователями, завідувачем гуртожитку, лаборантами, секретар-друкарками, 
диспетчерами, керівником художнім. Належне виконання обов'язків, 
передбачених посадовою чи робочою інструкцією водіями, ливарниками, 
паспортистом, робітниками, архіваріусом, прибиральниками, двірником, 
завідувачем оздоровчого пункту, медсестрою, комірником та іншими 
працівниками інституту. 

Ректору, проректорам, директору коледжу, помічникам ректора 
нараховується премія не більше посадового окладу. 

Завідуючим відділень, начальнику навчально-методичного відділу, 
завідуючим кафедрами, методистам, керівнику фізичного виховання 
нараховується премія не більше 70% посадового окладу. 

Головному бухгалтеру нараховується премія не більше посадового 
окладу. 

Працівникам бухгалтерії нараховується премія не більше 70% 
посадового окладу. 



Начальнику відділу технічних засобів навчання, завідувачу 
гуртожитком, викладачам, вихователям, каштеляну, паспортисту, психологу, 
соціальному педагогу, архіваріусу, керівнику художньому, працівникам 
бібліотеки, фахівцям з публічних закупівель, інженерам, старшому 
лаборанту, лаборантам, зав.канцелярією, завідувачу оздоровчого пункту, 
сестрі медичній, секретарю навчальної частини, оператору котельні, 
комірнику, секретар-друкарці, працівникам їдальні, ливарникам, слюсарям, 
водіям, робітникам, двірнику, прибиральникам, іншим співробітникам 
нараховується премія не більше 60% посадового окладу. 

2.6. При нарахуванні підрозділу преміювальної суми, премія кожного 
працівника підрозділу нараховується індивідуально і залежить від особистого 
внеску в підсумкові результати підрозділу. 

2.7. Премії виплачуються згідно умов колективного договору: 
^ до професійних свят; 
^ ювілейних дат: (50 та кожні наступні 10 років з урахуванням 

показників роботи, сумлінного відношення до своїх функціональних 
обов'язків та стажу роботи в закладі); 

^ учасникам Великої Вітчизняної Війни (учасникам бойових дій) 
до Дня Перемоги; 

^ за результатами роботи на підставі наказу, виданому в 
установленому порядку. 

2.8. Службові записки проректорів, керівників структурних підрозділів 
щодо визначення конкретного розміру премії розглядає ректор та 
преміювальна комісія інституту, які приймають відповідне рішення. На 
підставі рішення преміювальної комісії наказ на преміювання співробітників 
готує відділ кадрів інституту. 

2.9. Премії виплачуються в першу чергу тим працівникам, які 
відпрацювали в закладі повний рік, за який виплачується премія. 

Особи, які пропрацювали в закладі менше року, винагороду по 
підсумках роботи за рік одержують пропорційно відпрацьованого часу. 

(За фактично відпрацьований в конкретному періоді час винагорода за 
підсумками роботи за рік та премії виплачуються працівникам закладу, які 
пропрацювали менше року і були звільнені з роботи за скороченням штатів 
(чисельності) працівників, або у зв1 язку з виходом на пенсію, призивом на 
військову службу, переводом на іншу роботу, вступом до навчального 
закладу, перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, при 
встановленні інвалідності. Працівникам, звільненим за власним бажанням, 
премії та винагороди за підсумками роботи за рік не виплачуються.) 



2.10. Працівники, які допустили порушення правил внутрішнього 
трудового розпорядку, трудової та виробничої дисципліни, позбавляються 
права на отримання винагороди за підсумками роботи за рік і права на 
отримання премій протягом строку дії накладеного дисциплінарного 
стягнення. 

Депреміювання відбувається за наказом ректора погодженого з 
первинною профспілковою організацією співробітників. 

Ректор інституту має право позбавляти працівника премії повністю або 
частково. Підставою для позбавлення премії є: 

^ порушення вимог виробничих і технологічних інструкцій; 
^ несвоєчасне виконання наказів, розпоряджень ректора, рішень 

адміністрації (ректорату) та педагогічної (вченої) ради інституту; 
^ порушення норм охорони праці; 
^ невиконання або неналежне виконання господарських договорів; 
^ скоєння прогулу; 
^ поява на роботі у нетверезому стані; 
^ порушення встановленого режиму роботи; 
^ запізнення на роботу, передчасний вихід з роботи; 
^ оголошення догани. 
(Якщо протягом строку дії накладеного дисциплінарного стягнення 

працівник усвідомив важкість вчиненого проступку, став на шлях 
виправлення, має високі показники в роботі, за поданням трудового 
колективу або безпосереднього керівника, накладене дисциплінарне 
стягнення може бути достроково зняте за наказом ректора, погодженого з 
первинною профспілковою організацією співробітників. 

При цьому, працівник має право на отримання премій та винагороди за 
підсумками роботи за рік пропорційно до часу, коли він не мав стягнення. 

За появу на робочому місці в нетверезому стані, в стані наркотичного чи 
токсичного сп'яніння, прогул без поважної причини, дострокове зняття 
накладеного дисциплінарного стягнення не допускається, а виплата премій та 
винагороди за підсумками роботи на рік не проводиться.) 

2.11. Преміювання пошукачів на науковий ступінь штатним 
працівникам, сумісникам проводиться згідно звіту щодо виконання 
календарного плану науково - дослідницької діяльності та при наявності 
договору (угоди) про готовність відпрацювати в навчальному закладі 3 (три) 
роки після захисту дисертації (на постійній основі, сумісники - за 
сумісництвом). Розмір преміювальних за виконання науково-пошукових 
робіт не може перевищувати 4 посадових окладів на рік. 



2.12. Преміювання з добувачів на науковий ступінь проводиться на 
підставі відповідних документів, а саме: 

^ звіту здобувана, підписаного керівником (консультантом) 
науково-пошукової роботи; 

^ заяви на ім?я ректора інституту; 
^ клопотання вченої ради інституту (науково-педагогічної ради); 
^ рішення вченої ради про затвердження теми і наукового 

консул ьтанта(керівника); 
^ календарний план науково-дослідної роботи, затверджений в 

установленому порядку; 
^ наказ про прийняття на роботу до інституту або договір 

(контракт); 
^ договір з адміністрацією про відпрацювання в інституті після 

отримання наукового ступеню не менше 3 (трьох) років; 
^ копії документів про оплату (навчання, керівництво, статті 

тощо); 
^ підтвердження документу про наукове керівництво: копії 

(відбитки) за вказаний період опублікованих статей, тез, монографій і т.і.). 
(Контроль за виконання даного пункту Положення покладено на 

проректора з наукової роботи). 
2.13. Встановити винагороду працівникам інституту, яким присвоєно 

звання : 
- «Відмінник освіти України» 
- «Заслужений працівник освіти України» 
- «Заслужений працівник охорони здоров'я України» 
- «Заслужений лікар України» 

до 1 посад, окладу 
2.14 .Нагородження відомчими заохочувальними відзнаками 

Міністерства охорони здоров'я України: 
- Подяка Міністерства охорони здоров'я України (стаж роботи 

працівника не менше двох років) 
- Почесна грамота Міністерства охорони здоров'я України (стаж роботи 

працівника не менше чотирьох років). 
(Нагородженим Почесною грамотою працівникам виплачується премія 

(одноразова винагорода) у розмірі від одного до п'яти посадових окладів в 
межах коштів, передбачених у кошторисі на оплату їх праці. («Положення 
про відомчі заохочувальні відзнаки МОЗ України - Подяку МОЗ України та 
Почесну грамоту МОЗ України, затвердження» Наказом МОЗ України від 14 
травня 2012 року № 352). 



2.15. Списки працівників, що мають включатися до наказів про виплату 
премій, депреміювання, виплату винагороди за підсумками роботи за рік в 
обов'язковому порядку погоджуються з первинною профспілковою 
організацією співробітників інституту. 

2.16. Конкретні розміри винагороди по підсумках роботи за рік 
приймаються на спільному засіданні адміністрації і первинної профспілкової 
організації співробітників інституту за результатами встановлених критеріїв 
оцінки роботи. 

2.17. Бухгалтерія закладу проводить нарахування премій та винагороди 
за підсумками роботи за рік на підставі наказу, виданого в установленому 
порядку. 

2.18. Премії, призначені комісією в складі представників адміністрації, 
ППО співробітників, перегляду в односторонньому порядку не підлягають. 

Головам циклових комісій, керівникам структурних підрозділів 
необхідно об'єктивно оцінювати роботу своїх підлеглих та своєчасно 
надавати свої пропозиції на розгляд преміювальної комісії. 

2.19. При підведенні підсумків враховуються: 
^ результати адміністративного обходу; 
^ аналіз якості проведення занять за результатами відвідування; 
^ участь у суспільно-громадському житті інституту; 
^ борг по сплаті за навчання для бухгалтерії, кураторів завідувачів 

відділень; 
^ пропуски занять без поважних причин по предметах. 
2.19. Основними показниками для преміювання працівників КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради є: 
- бездоганне виконання службових обов'язків, передбачених посадовою 

інструкцією; 
- якість та результативність роботи; 
-безумовне виконання Правил внутрішнього розпорядку навчального 

закладу, Статуту навчального закладу, наказів керівника; 
- висока виконавча дисципліна; 
- відсутність обґрунтованих зауважень керівників структурних 

підрозділів; 
-досягнення в роботі, які призвели до зростання рейтингу навчального 

закладу на рівні області, України, міжнародному рівні. 
2.20. Результати преміювання затверджуються рішенням преміювальної 

комісії. 
2.21. До складу преміювальної комісії входять: 
- голова комісії - ректор інституту; 



- секретар комісії - старший лаборант; 
- проректор з навчальної роботи; 
-проректор з питань гуманітарної освіти і виховання та міжнародного 

співробітництва; 
- проректор з практичної роботи; 
- проректор з наукової роботи; 
- директор коледжу; 
- головний бухгалтер; 
- помічник ректора з економічної роботи; 
- помічник ректора з кадрової роботи; 
- заступник директора з АГР; 
- методист; 
- завідувач їдальні; 
- психолог; 
- начальник відділу технічних засобів навчання; 
- голова 1ІИО співробітників; 
- голова 1І1Ю студентів. 
До роботи у складі комісії обов'язково залучати юрисконсульта закладу. 
Дане Положення про преміювання вводиться з метою матеріальної 

зацікавленості працівників закладу в якісному виконанні покладених на них 
посадових обов'язків і дотримання вимог охорони праці при підготовці 
медичних кадрів. 



Прийнято загальними зборами 

Л.В. Бориська 

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ТАРИФІКАЦІЙНУ КОМІСІЮ 

1 .ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 
1.1. Тарифікаційна комісія утворюється з метою упорядкування умов 

оплати праці та затвердження тарифних розрядів працівників медичного 
інституту. 

1.2. Перед початком навчального року комісією проводиться 
тарифікація педагогічних працівників , у ході якої кожному відповідно до 
його кваліфікаційної категорії та тарифного розряду, посади і установленої 
ставки заробітної плати з урахуванням навантаження, підвищень, доплат і 
надбавок визначається розмір зарплати на місяць. 

1.3. Комісія створюється за наказом ректора інституту і звітує перед 
ним за свою діяльність. 

1.4. До складу комісії входять: ректор інституту (голова); члени комісії 
- проректор з навчальної роботи, головний бухгалтер, помічник ректора з 
економічної роботи, помічник ректора з кадрової роботи, голова первинної 
профспілкової організації співробітників інституту. 

1.5. Комісія у своїй роботі керується діючими умовами оплати праці та 
іншими нормативними актами із цих питань, умовами колективного 
договору. Розміри ставок і посадових окладів визначаються Наказом 
Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці 
та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, 
установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 року №557. 

2.1. Тарифікаційна комісія остаточно визначає педагогічне 
навантаження кожного викладача, установлює підвищення, доплати, 
надбавки. 

2.2. Результати тарифікації оформляються у вигляді тарифікаційних 
списків викладачів інституту. У тарифікаційному списку вказуються: 

2.0Б0В 'ЯЗКИ КОМІСІЇ. 



- усі викладачі інституту, ставки заробітної плати і посадові оклади 
яких установлюються згідно з кваліфікаційною категорією, тарифним 
розрядом, стажем роботи за спеціальністю (педагогічним), тобто особи, 
віднесені до педагогічних працівників на підставі Постанови Кабінету 
Міністрів України від 14.06.2000 року №963 «Про затвердження переліку 
посад педагогічних та науково-педагогічних працівників». 

2.3. Для інших працівників інституту складається штатний розклад, в 
якому вказується тарифний розряд, установлена ставка заробітної плати, 
доплати, надбавки. 

2.4. Керівник інституту (голова комісії), за поданням проректорів з 
навчальної роботи, з питань гуманітарної освіти, виховання та міжнародного 
співробітництва, голови первинної профспілкової організації студентів 
інституту призначає кураторів, завідуючих навчальними кабінетами. їх 
обов'язки і права визначаються нормативно-правовими документами МОН, 
правилами внутрішнього трудового розпорядку, статутом інституту їх 
посадовими інструкціями. 
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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ПОРЯДОК НАДАННЯ ПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ, ЯКІ 

НАДАЮТЬСЯ ІНСТИТУТОМ 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення розроблено згідно Закону України "Про вищу освіту", 
постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. №796 «Про 
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними 
закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 
державної та комунальної форми власності», наказом Міністерства освіти і 
науки України від 14.10.2010 № 949 «Деякі питання виконання положень 
постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. № 796 «Про 
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними 
закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 
державної та комунальної форми власності»», наказом Міністерства освіти 
України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України 
№736/758/902 від 23.07.10р. «Про затвердження порядків надання платних 
послуг державними та комунальними навчальними закладами» та іншими 
нормативними документами, що регламентують економічну та фінансову 
діяльність закладів вищої освіти. 

1.2 При наданні платних освітніх послуг застосовуються нормативно-
правові акти, що регулюють надання послуг у сфері освітньої діяльності. 

1.3 У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому 
значенні: Замовник - фізична чи юридична особа, яка на підставі договору 
(контракту, заяви) з інститутом замовляє йому платну освітню послугу для 
себе або іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її 
(послуги) оплати; 

Індекс інфляції - визначений у встановленому законодавством порядку 
офіційний індекс інфляції за попередній календарний рік; 



Інститут - заклад вищої освіти акредитований за напрямами, 
спеціальностями, що здійснює освітню діяльність, пов'язану із здобуттям 
вищої освіти. 

До навчального закладу у цьому Порядку віднесено також 
відокремлений структурний підрозділ інституту (коледж), що діє відповідно 
до затвердженого положення, має окремо визначений ліцензований обсяг і 
безпосередньо надає платні освітні послуги; 

Особи, які навчаються (здобувані) - студенти, слухачі, інші громадяни, 
яким інститут та його відокремлений структурний підрозділ тв. ін. надають 
платні освітні послуги; 

Послуга - термін вживається у значені визначеному Законом України 
«Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991 р. 

1.4 Інститут зобов'язаний: 
- безкоштовно надати замовнику повну, доступну та достовірну 

інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної 
освітньої послуги, її вартості, порядку та строку оплати; 

- оприлюднити вартість платної освітньої послуги, що надається 
для здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем, підвищення 
кваліфікації або для здобуття наукового ступеня, не пізніше ніж за 
один місяць до дати прийому заяв від осіб, що бажають її отримати; 

- вартість інших платних освітніх послуг - не пізніше ніж за 15 
календарних днів до початку їх надання. 

1.5. Платні освітні послуги надаються на підставі письмової заяви - для 
фізичної особи; договору (контракту) - для фізичної або юридичної особи. 

На підставі договору (контракту) надаються платні освітні 
послуги відповідно до пунктів 1-4, 9-11 розділу 1 Переліку платних послуг, 
які можуть надаватися навчальними закладами системи освіти, що належать 
до державної та комунальної форми власності, який затверджений 
постановою Кабінету міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796. 

Інші платні освітні послуги надаються на підставі письмової 
заяви, що складається замовником у довільній формі. 

При порушенні замовником умов договору (контракту, заяви) 
кошти, отримані навчальним закладом, залишаються згідно з умовами 
договору (контракту, заяви) у розпорядженні навчального закладу для 
виконання його статутних завдань згідно з чинним законодавством. 

2. ВСТАНОВЛЕННЯ ВАРТОСТІ ПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

2.1 Встановлення вартості платної освітньої послуги здійснюється на 
базі економічно-обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням. 

Інститут може диференціювати розмір плати за надання платної 
освітньої послуги виходячи з ліцензованого обсягу, співвідношення попиту 
та пропозиції за конкретними напрямками (спеціальностями). 



Калькуляційною одиницею при цьому є вартість отримання відповідної 
платної освітньої послуги однією фізичною особою за весь період її надання 
у повному обсязі. 

2.2 Складовими вартості витрат є: 
- витрати на оплату праці працівників; 
- нарахування на фонд оплати праці відповідно до законодавства; 
- безпосередні витрати на оплату послуг інших організацій; 
- капітальні витрати; 
- індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного 

законодавства. 
2.3 До витрат на оплату праці працівників, які залучаються до надання 

платної освітньої послуги, враховується розміри посадових окладів, ставок 
заробітної плати (у т.ч. погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки, 
додаткова зарплата зі спецкоштів та інші виплати обов'язкового характеру, 
виплати, що носять заохочувальний характер, а також грошової допомоги, 
встановлених відповідними положеннями інституту та Колективним 
договором. 

Кількість ставок працівників науково-педагогічного, навчально-
допоміжного складу, що залучаються до надання платних освітніх послуг, 
визначається на основі навчальних планів, затверджених до кожного 
напряму, спеціальності, дисципліни з урахуванням поділу груп та підгруп 
при вивчені дисциплін або при виконанні навчальних занять,затверджених 
норм часу на виконання навчальної роботи та з урахуванням встановленого 
співвідношення викладач-студент у навчальному закладі. 

Кількість ставок інших працівників, які враховуються при обрахунку 
вартості платних освітніх послуг, визначається виходячи з необхідності всіх 
функцій і видів робіт, що безпосередньо пов'язані з наданням освітніх послуг 
замовником. 

2.4 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування здійснюється відповідно до розмірів, визначених Законом 
України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування» №2464-УІ від 08.07.2010 р. 

2.5 До безпосередніх витрат на оплату послуг інших організацій при 
визначенні вартості платних освітніх послуг, належать матеріальні витрати, 
що використовуються для надання освітніх послуг, зокрема визначених 
кодами економічної класифікації видатків «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування»; 
«Медикаменти та перев'язувальні матеріали»; «Продукти харчування», 
«Оплата послуг (крім комунальних)»; «Інші видатки» ( сплата податків та 
зборів, державного мита та інших платежів до бюджетів відповідно до 
законодавства, придбання патенту та плата за продовження терміну дії 
патенту, плата за отримання ліцензій та акредитацію; відрахування коштів 
профспілковій організації на культурно-масову та фізкультурну роботу 
відповідно до законодавства); «Видатки на відрядження»; «Оплата тепло 
постачання»; «Оплата водопостачання і водовідведення»; «Оплата 



електроенергії»; «Оплата природного газу»; «Оплата інших комунальних 
послуг». 

2.6 До капітальних витрат на придбання (створення) основних засобів 
включаються витрати на надання інститутом платних освітніх послуг, 
зокрема: 

- придбання або створення основних засобів, у т.ч. навчального, 
лабораторного, спортивного, іншого обладнання, приладів, механізмів, 
споруд меблів, комп'ютерної та оргтехніки, придбання літератури, 
оновлення бібліотечних фондів; 

- капітальне будівництво, придбання, ремонт, реконструкцію приміщень, 
будівель, споруд, придбання будівельних матеріалів, виготовлення 
проектно-кошторисної документації; 

- придбання програмного забезпечення, авторських та суміжних 
прав,тощо. 
Капітальні витрати враховуються у розмірі до 10 відсотків в межах 

вартості платної освітньої послуги, встановленні відповідно до цього 
порядку. 

2.7 Цим положенням затверджуються платні послуги, які можуть 
надаватись Інститутом та його структурними підрозділами відповідно до 
Статуту. 

2.8 Надходження, отримані за надання платних освітніх та інших 
послуг, зараховуються до доходів спеціального фонду обласного бюджету 
інституту як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно 
з їх функціональними повноваженнями, або як надходження бюджетних 
установ від господарської та/або виробничої діяльності, якщо такі 
надходження отримані внаслідок зазначеної діяльності. 

2.9 Вартість надання освітньої послуги визначається на підставі 
відповідного кошторису, що обчислюється з урахуванням видатків інституту, 
за винятком тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду 
обласного бюджету. 

2.10 Оплата за надану послугу вноситься на відповідні розрахункові 
рахунки інституту. 

3. ПЕРЕЛІК ПЛАТНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ІНСТИТУТОМ: 

3.1. У сфері освітньої діяльності. 
3.7.7. Підготовка понад регіональне замовлення в межах ліцензійного 

обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними 
особами, студентів.; 

3.1.2. Навчання студентів для здобуття другої освіти; 
3.1.3. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів, 

навчання для здобуття громадянами післядипломної освіти понад 
регіональне замовлення в межах ліцензійного обсягу; 

Оформлення цих послуг здійснюється шляхом укладання договору про 
надання освітніх послуг, відповідно до вимог ст.73 Закону України «Про 



вищу освіту» від 01.07.2014 р., Постанови Кабінету Міністрів України від 
19.08.2015 р. №634 «Про затвердження типового договору про надання 
освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) 
особою», в якому зазначається назва послуги, ступінь вищої освіти, термін, 
вартість, строк, назва спеціальності, інші умови договору. 

На кожну освітню послугу складається калькуляція. 
Розмір плати встановлюється за весь термін надання освітньої послуги 

та визначається з урахуванням індексу інфляції за попередній рік. 
Калькуляційною одиницею при цьому є вартість отримання відповідної 

платної освітньої послуги однією фізичною особою за весь період її надання. 
Вартість навчання оприлюднюється у засобах масової інформації. 
Плата за навчання вноситься щорічно, посеместрово, одноразово за 

весь час навчання, або помісячно на спеціальний реєстраційний рахунок 
обліку коштів інституту від власних надходжень. 

У разі, якщо строк надання платної освітньої послуги перевищує один 
календарний рік, а замовник бажає здійснювати оплату частинами, у договорі 
про надання освітніх послуг зазначаються всі поетапні суми та строки 
оплати. 

Перерахунок оплати здійснюється за винятком випадків порушення 
замовником умов договору. 

Облік надходжень коштів від надання цих послуг та видатків на їх 
реалізацію покладається на бухгалтерію інституту. 

Відділом кадрів за поданням приймальної комісії готуються проекти 
наказів про рекомендацію до зарахування, відрахування студентів. 

3.1.4. Проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, 
підвищення професійної компетентності в іншій форміу що не потребує 
отримання відповідної ліцензії; 

3.1.5.Підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до 
зовнішнього незалежного оцінювання; 

3.1.6. Підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів за 
замовленням центрів зайнятості 

Надання цієї послуги здійснюється відповідним структурним 
підрозділом інституту. 

Розмір вартості цієї послуги встановлюється на підставі кошторису, а 
після завершення навчання - складається виконавчий кошторис. 

Послуга надається на підставі договору між інститутом та Центром 
зайнятості з зазначенням всіх слухачів. 

Плата вноситься на підставі підписаного сторонами акту виконаних 
робіт на реєстраційний рахунок інституту за спеціальним фондом бюджету. 

3.1.7. Навчання студентів із числа іноземців та осіб без громадянства, 
які постійно проживають в Україні; осіб, яким надано статус біженця в 
Україні;осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту; осіб, 
яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на 
законних підставах; стажування іноземців та осіб без громадянства, крім 



випадків, коли право на безоплатне здобуття ними вищої освіти 
передбачено законодавством. 

Надання цієї послуги здійснюється відповідно до п.п.1.1-1.3 цього 
розділу положення. 

Вартість навчання встановлюється на весь період навчання у гривнях 
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №136 від 26.02.1993 
«Про навчання іноземних громадян в Україні» та інших чинних нормативних 
актів. 

Послуга надається на підставі договору про надання освітніх послуг 
між інститутом та замовником. 

3.1.8. Проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з 
видачею або без видачі відповідних документів про освіту тренінгів курсів, 
занять у гуртках, факультативів, семінарів, практикумів. 

3.1.9. Організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі 
канікули, святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим, технічним, 
художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та 
гуманітарним напрямами, крім тих, гг/о фінансуються за рахунок коштів 
загального фонду державного та місцевих бюджетів. 

3.1.10. Надання доступу до бібліотечних фондів для осіб, які не 
працюють і не навчаються в інституті. 

3.1.11. Видання та реалізація навчальної літератури, методичних, 
науково - методичних, наукових, науково - технічних видань, друкованих 
засобів масової інформації (газети, часописи, альманахи тощо). 

3.1.12. Розроблення, впровадження та супроводження електронних 
навчальних матеріалів, курсів дистанційного навчання. 

3.2. У сфері наукової діяльності. 
3.2.1 Проведення науково — дослідних, пошукових робіт. 
3.2.2. Проведення курсів, консультацій, семінарів, практикумів, 

тренінгів, стажування. 
3.2.3. Інформаційно- аналітичне забезпечення наукової діяльності. 
3.2.4 Проектування, розроблення, налаштування, впровадження, 

тестування, реалізація, модифікація, технічна підтримка та супроводження 
програмного забезпечення (зокрема системного, прикладного, баз даних). 

3.2.5 Організація та проведення наукових заходів (з'їздів, семінарів, 
конференцій тощо), якщо це не передбачено навчальними планами з 
підготовки кадрів і не належить до діяльності, яка фінансується за рахунок 
коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів. 

Організація надання цієї послуги покладається на керівника 
структурного підрозділу, який ініціює проведення заходу, про що видається 
відповідний наказ. 

До бухгалтерії надається перелік витрат на проведення заходу, на 
підставі якого складається калькуляція витрат та визначається вартість 
участі у заході. 

Плата за послугу вноситься на реєстраційний рахунок інституту за 
спеціальним фондом бюджету. 



3.2.6. Розроблення комп 'ютерних програм (систем) для забезпечення і 
організації процесів створення, редагування, поповнення і керування вмістом 
веб-сайтів. 

3.3. У сфері міжнародного співробітництва. 
3.3.1. Надання допомоги студентам, курсантам з числа іноземців в 

отриманні віз. 
3.3.2. Надання організаційних, протокольно-інформаційних, 

консультаційних послуг, послуг з перекладу, крім випадків, коли такі послуги 
надаються особі, яка працює або навчається в інституті і направлена 
інститутом на навчання, стажування або роботу за кордон за бюджетні 
кошти. 

Плата за послуги вноситься на розрахункові рахунки інституту за 
спеціальним фондом бюджету. 

3.4.У сфері охорони здоров'я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, 
туризму, фізичної культури та спорту. 

3.4.1. Проведення групових та індивідуальних занять з фізичної 
культури та спорту з використанням відповідної матеріально-технічної 
бази навчальних закладів, якщо це не передбачено навчальними планами та 
не належить до діяльності, що фінансується за рахунок загального фонду 
бюджету. 

3.4.2. Надання у тимчасове користування спортивного інвентарю та 
обладнання, речей особистого користування, предметів для відпочинку, якщо 
це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що 
фінансується за рахунок коштів загального фонду державного або місцевого 
бюджетів. 

3.4.3. Організація, проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих (у 
тому числі міжнародних) з використанням відповідної матеріально — 
технічної бази навчальних закладів, якщо це не передбачено навчальними 
планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів 
загального фонду державного та місцевого бюджетів; 

3.4.4. Організація, проведення концертно-видовищних заходів. 
3.5. У сфері житлово-комунальних послуг 
3.5.1. Надання спеціально облаштованих приміщень будинків і 

приміщень, що перебувають на балансі інституту для тимчасового 
проживання. 

3.5.2. Надання під час канікул вільних спеціально облаштованих 
приміщень гуртожитків для тимчасового проживання. 

3.5.3. Надання спеціально об лаштованих приміщень гуртожитків 
навчальних закладів для проживання: 

- осіб, які навчаються або працюють в інституті; 
- абітурієнтів інституту та коледжу під час вступних іспитів; 
- осіб, які направлені у відрядження до інституту; 
- осіб, які навчаються в інших навчальних закладах і проживають у 

гуртожитках інституту згідно з рішенням його керівника; 
- працівників інших навчальних закладів, установ та організацій. 



3.5.4. Надання громадянам, які користуються послугами, зазначеними 
у підпунктах 3.5.1-3.5.3 цього пункту, комунальних послуг, послуг з 
експлуатації та господарського обслуговування будинків і приміщень. 

3.5.5. Заміна сантехнічних виробів, газового, електротехнічного та 
іншого обладнання: 

- у разі пошкодження або знищення з вини користувачів; 
- на вимогу громадян, які користуються послугамиЗ. 5.1-3.5.3 цього 

пункту, у встановленні: 
^ поліпшеного обладнання; 
^ нового обладнання до закінчення строку експлуатації 

встановленого обладнання, визначеного технічними 
нормативами. 

3.5.6. Надання на вимогу осіб, які проживають у спеціально об 
лаштованих будинках і приміщеннях, що перебувають на балансі інституту, 
послуг з облаштування та утримання будинків,крім тих, що визначені 
підпунктом 3.5.5. 

Плата за проживання у гуртожитках вноситься на розрахункові 
рахунки інституту. 

3.6. Інші послуги, які надаються інститутом: 
3.6.1. Надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних 

приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що 
тимчасово не використовується у освітній, навчально-виховній, навчально-
виробничій, науковій діяльності, у разі коли це не погіршує соціально — 
побутових умов осіб, які навчаються або працюють у навчальному закладі. 

Забезпечення надання цієї послуги покладається на заступника 
директора з АГР. 

Вартість цієї послуги визначається згідно з чинним законодавством, яке 
регулює питання оренди. 

Контроль за використанням орендованих приміщень та дотриманням 
договірних умов оренди та термінів дії договорів покладено заступника 
директора з АГР, бухгалтерію. 

Договори оренди укладаються КП «Регулювання орендних відносин» 
Житомирської обласної ради та погоджуються з інститутом як 
балансоутримувачем. 

3.6.2. Виробництво та реалізація продукції громадського харчування, 
організація її споживання. 

Організація приготування та забезпечення належної якості продукції 
харчування, дотримання санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, 
реалізації продукції та умов її споживання, облік та потребу у продуктах 
харчування покладається на їдальню. 

Загальний облік надходжень та видатків здійснюється бухгалтерією 
інституту. Видатки здійснюються у межах обсягу надходжень коштів на 
рахунок інституту від реалізації продукції та послуг громадського 
харчування. 



Кошти за реалізовану продукцію вносяться на реєстраційний рахунок 
інституту за спеціальним фондом бюджету (код доходів 25010200 - кошти, 
що отримуються бюджетними установами від господарської та/або 
виробничої діяльності); 

3.6.3. Надання поліграфічних послуг. 
3.6.4. Друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис 

інформації на носії. 
3.6.5. Забезпечення оформлення студентських квитків, залікових 

книжок осіб, як/ навчаються відповідно до договорів, укладених з фізичними 
та юридичними особами, /х дублікатів для всіх категорій осіб, и/о 
навчаються в інституті та коледжі інституту. 

3.6.6. Забезпечення оформлення документів про освіту державного 
зразка в установленому законом порядку. 

3.6.7. Забезпечення оформлення інших документів про освіту, їх 
дублікатів в установленому законом порядку. 

3.6.8. Надання послуг банківським установам ьиляхом розміщення на 
депозитних рахунках тимчасово вільних власних надходжень в 
установленому законодавством порядку. 

3.6.9. Здійснення заходів, пов'язаних із провадженням виставково-
ярмаркової діяльності згідно із законодавством. 

3.6.10. Здійснення доступу до Інтернету, локальних і корпоративних 
комп'ютерних мереж, автоматизованих баз даних та пошукових систем, 
користування електронною поштою для осіб, які не працюють і не 
навчаються в інституті. 

3.6.11. Здійснення палітурних, брошурувальних робіт. 
3.6.12. Виготовлення та реалізація продукції навчально-виробничих 

майстерень,підсобних господарств, інших навчальної виробничих, 
дослідницьких підрозділів, що виготовлена у поза навчальний час та не за 
рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, які забезпечують 
провадження освітньої діяльності. Надання навчально-виробничими, 
виробничими, дослідницькими підрозділами послуг, що відповідають профілю 
підготовки кадрів. 

3.6.13. Надавати у короткострокове (на строк до одного тижня) 
користування фізичним, юридичним особам площ та/або окремих приміщень, 
що тимчасово не використовуються в освітній, навчально-виховній, 
навчально-виробничій, науковій діяльності, для проведення освітніх, 
наукових, спортивних, урочистих, культурних та інших заходів (крім заходів, 
що проводяться з релігійною метою, або заходів політичних партій), а 
також іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, у разі, коли 
це не погіршує умов навчання або соціально-побутових умов осіб, які 
навчаються або працюють в Інституті. 

3.6.14. Розроблення, впровадження та обслуговування проектів 
мультимедійних аудиторій, конференц-залів, Інтернет — кафе. 



3.6.17. Надання послуг з редагування, перекладу наукової, довідкової, 
технічної\ навчальної, навчально-методичної\ художньої літератури, 
комп 'ютерного набору, верстання текстів. 

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1. Положення набирає чинності з моменту реєстрації Колективного 
договору. 

4.2. Послуги, передбачені п.п. 3.1.5., 3.1.8., 3.1.9., 3.4.1., 3.4.2., 3.5.3. 
(абзац 2,3), 3.5.4. цього положення надаються на безоплатній основі дітям-
сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з числа 
дітей, які знаходяться на повному державному забезпеченні. 



КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ 
щодо поліпшення безпеки життєдіяльності 

Житомирського медичного інституту 

№ 
п/п Назва заходу 

Термін 
виконання 

Відповідальні 
за виконання 

Примітка 

1 2 3 4 5 
І. ОХОРОНА ПРАЦІ 

. Переглядати розроблені раніше і 
чинні в університеті правила, 
положення, Інструкції, методичні 
вказівки з охорони праці і 
вносити при необхідності у них відповідні зміни 
та уточнення. 

До 20.04 
кожного 
року 

Інженер з ОП, 
керівники 
підрозділів, 
лабораторій, 
кабінетів 

1. Затверджувати переглянуті, 
доповнені та уточнені правила, 
положення, Інструкції і Т.П. 3 
охорони праці і доводити їх до 
відома співробітників. 

До 16.04 
кожного 
року 

Адміністрація, 
інженер з ОП, 
керівники 
підрозділів 

Керівникам всіх структурних підрозділів 
інституту інформувати учасників навчально-
виховного процесу про стан безпеки 
життєдіяльності, використовуючи для цього 
засідання старостів, внутрішньо інститутське 
радіомовлення, стінну пресу тощо. 

Постійно Зав. 
відділеннями, 
голови циклових 
комісій, 
керівники 
інших 
підрозділів 

і Направляти відповідних співробітників 
інституту на 
підвищення кваліфікації з питань охорони праці. 

Постійно Адміністрація 

5. Проводити виміри опору 
заземлення електроприладів, 
пристроїв і т.п. в усіх об'єктах 

Січень 
кожного 
року 

Електрики 

6. Поповнювати службу з охорони праці наочними 
засобами (схемами, плакатами, стендами і т.д.). 

Протягом 
року 

Інженер з ОП 

7. Проводити контроль стану електромережі в усіх 
спорудах, будівлях, приміщеннях інституту, 
звертаючи особливу увагу на наявність оголеної, -
пошкодженої електропроводки, негайно вживати 
заходи для усунення виявлених недоліків. 

Постійно Помічник 
ректора з АГР, 
інженер з ОП, 
керівники 
структурних 
підрозділів 

1 Забезпечувати працівників інституту спецодягом, 
інструментарієм 313 і т.п., які б повністю 
відповідали вимогам техніки безпеки. 

Протягом 
року 

Помічник 
ректора з АГР 



Зварювальні роботи проводити тільки за 
наявністю відповідного дозволу. 

Постійно Помічник 
ректора з АГР 

р. Проводити навчання та переатестацію на 1 групу 
допуску з електробезпеки працівникам інституту, 
які працюють з електроприладами . 

Січень 
кожного 
року 

Інженер з ОП 

11. Проводити навчання та переатестацію з питань 
охорони праці працівників, зайнятих на роботах з 
підвищеною небезпекою. 

Квітень 
кожного 
року 

Інженер з ОП 

12. Організувати проведення медичного огляду: 
- працівників з шкідливими умовами праці; 
- працівників їдальні; 
- працівників гуртожитку та спорткомплексу, 
кастелянш, прибиральниць гуртожитків. 

Протягом 
року 

Інженер з ОП 

13. Забезпечити підрозділи інституту 
медичними аптечками. 

Протягом 
року 

Інженер з ОП 

II. ПОЖЕЖНА БЕЗ ІПЕКА 
Здійснювати контроль за наявністю 
протипожежного інвентарю та його станом. У 
випадку необхідності поповнювати, поновлювати 
і замінювати його: 
- вогнегасниками; 
- пожежними рукавами в комплекті. 

Постійно Помічник 
ректора з АГР 

1, Заборонити використання електронагрівальних 
приладів і пристроїв у навчальних корпусах, 
гуртожитках, допоміжних і технічних 
спорудах, крім тих лабораторій, кабінетів, 
технічних приміщень, де їх використання 
передбачено технологією навчання чи 
обслуговування. 

Постійно Помічник 
ректора з АГР, 
інженер з ОП, 
керівники 
підрозділів 

1. Провести дослідження і виміри ізоляції 
електромережі усіх об'єктів інституту. 

Січень 
кожного 
року 

Електрик 

і Проводити у строки відповідно до вимог 
обробку дерев'яних конструкцій 
вогнезахисною сумішшю. У випадку ремонту, 
що тягне за собою заміну і дерев'яних 
конструкцій, просочувати їх вогнезахисною 
сумішшю до вводу в експлуатацію 
(навчальний корпус № 1, № 2, № 3, агробіостанція, 
їдальня підсобні приміщення, гуртожиток, 
бібліотека). 

Постійно Помічник 
ректора з АГР 

Застраховувати, членів добровільної пожежної 
дружини. 

Кожного 
року 

Інженер з ОП 

і. Перезарядка вогнегасників, які введені в 
експлуатацію. 

Кожного 
року 

Помічник 
ректора з АГР 

III. ПОБУТОВИИ ТРАВМАТИЗМ 
І Кураторам академічних груп під, час виховних 

(годин проводити бесіди, на теми безпеки 
дорожнього руху, користування домашніми 
електроприладами (прасками, телевізорами і 

Протягом 
року 

Куратори 
академічних груп 



т.п.) тощо. 
1 Здійснювати читання лекцій, проведення бесід 

протиалкогольного змісту, наркогенного впливу, 
небезпеки СНІДу як під час виховних 
годин, так і у поза навчальний час у гуртожитку 
інституту 

Протягом 
року 

Куратори 
академічних 
груп, циклова 
комісія фіз. 
виховання 

і Проводити рейди-перевірки у гуртожитках метою 
попередження порушень техніки безпеки, 
пожежної безпеки, побутового травматизму. 
Результати рейдів висвітлювати у стінній пресі, до 
порушників застосовувати заходи громадського та 
адміністративного впливу. 

Протягом 
року 

Зав. 
відділеннями, 
інженер з ОП, 
коменданти 
гуртожитків, 
профком 
студентів, 
студради 
гуртожитків. 

1 Здійснювати навчання технічному мінімуму 
кожного студента, який поселяється у гуртожитки 
інституту. Ознайомити з порядком надання 
допомоги потерпілим від нещасних випадків на 
виробництві залежно від ступеня провини їх 
внаслідок порушення нормативних актів про 
охорону праці( згідно існуючих рекомендацій) 

Протягом 
року 

Комендант 
гуртожитку 
інженер з ОП, 

ІУ.ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ 
1, Заслуховувати й обговорювати на засіданні вченої 

ради, ректорату, зборах колективу питання стану 
техніки безпеки, пожежної безпеки, травматизму і 
т.п. 

Один раз 
в рік 

Адміністрація 

Г Проводити 2-год, заняття з техніки безпеки, 
пожежної безпеки, виробничого і побутового 
травматизму, радіаційної безпеки зі студентами, 
які направляються на педагогічну практику у 
школи та літні дитячі табори, польову практику і 
т.п. 

Щорічно Зав. 
відділеннями, 
інженер з ОП 

3, Проводити на початку навчального року лекції 
про попередження травматизму і техніку безпеки 
під час фізкультурних занять і змагань 

Кожного 
року 

Циклова комісія 
фізичного 
виховання 

4. Заслуховувати на ректораті наслідки 
контролю за технікою безпеки за 4 ступ, 
системою адміністративно-громадського 
контролю. 

Один раз в 
семестр 

Адміністрація 



ПОГОДЖЕНО 

ПОЛОЖЕННЯ 
про помісячне преміювання за рахунок коштів отриманих від надання 

платних послуг працівників комунального вищого навчального закладу 
«Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 

1.1. Положення про преміювання працівників навчального закладу 
розроблено згідно Кодексу Законів України про працю, Закону про оплату 
праці, Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів 
України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі 
Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників 
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», п.п.5, 
п.4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. №557, 
Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 796 «Про 
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними 
закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 
державної і комунальної форми власності»,Статуту інституту, Колективного 
договору та Положення про порядок надання платних освітніх послуг та 
інших платних послуг, які надаються інститутом» з метою стимулювання 
сумлінної праці працівників та визначає порядок і розміри виплати їм 
помісячних премій. 

1.2. Положення спрямоване на піднесення матеріальної зацікавленості 
працюючих, які залучені до надання платних освітніх послуг для покращення 
якості виконання посадових обов'язків, функцій та завдань. 

1.3. Дійсне Положення може бути доповнено або змінено відповідно до 
змін чинного законодавства, до змін Статуту та до змін умов Колективного 
договору за згодою профспілкового комітету. 

І. Загальні положення 

і 



II. Порядок та умови преміювання 
2.1. Преміювання ректора інституту, директора коледжу, установлення 

їм доплат та надбавок до посадових окладів, надання матеріальної допомоги 
здійснюється за рішенням управління охорони здоров'я Житомирської 
обласної державної адміністрації у межах наявних коштів на оплату праці. 

2.2. Підставою для виплати премії працівникам навчального закладу є 
наказ ректора інституту, який видається на підставі рішення преміювальної 
комісії за погодженням з первинною профспілковою організацією 
співробітників. 

III. Виплата премії 
3.1. При визначенні премії ректору інституту, директору коледжу 

враховується: 
- організація та проведення навчально-виховного процесу в закладі на 

високому рівні; 
- організація вступної компанії та забезпечення прийому студентів з 

виконанням ліцензованого обсягу та дотриманням законодавчих вимог; 
- забезпечення якісної підготовки та випуску фахівців в межах 

ліцензованого обсягу за регіональним замовленням та на контрактних 
умовах; 

- своєчасна та якісна підготовка навчального закладу до нового 
навчального року; 

- організація чіткої роботи працівників закладу, створення сприятливого 
мікроклімату в колективі; 

-систематична робота щодо зміцнення та покращення матеріально-
технічної бази навчального закладу; 

- створення умов для здобуття викладачами інституту наукових 
ступенів; 

- створення належних умов щодо забезпечення охорони життя та 
здоров'я студентів та працівників; 

-організація та проведення навчально-виховного процесу в закладі на 
високому рівні. 

3.2. При визначенні премії проректору з навчальної роботи інституту 
враховується: 

- організація навчально-виховного процесу з використанням 
інноваційних форм; 

- організація системи роботи щодо підвищення кваліфікації та 
професійної майстерності педагогів; 



-організація та створення належних умов щодо розробки галузевих 
стандартів вищої освіти, забезпечення навчального закладу навчальними 
програмами та планами, навчально-методичною літературою та навчальною 
документацію; 

-якісний та дієвий контроль за навчально-виховним процесом, якістю 
знань, умінь, навичок студентів; 

- створення умов для здобуття викладачами інституту наукових 
ступенів; 

- організація та контроль підготовки матеріалів для своєчасного 
проведення ліцензування та акредитації спеціальностей та акредитації 
інституту в цілому; 

-чітка організація роботи і здійснення контролю щодо забезпечення 
охорони життя і здоров'я учасників навчально-виховного процесу. 

3.3 При визначенні премії проректору з гуманітарної освіти та 
виховання і міжнародного співробітництва враховується: 

- організація та координування виховного процесу в інституті за 
відповідними напрямками; 

-організація роботи студентського самоврядування; організація роботи 
із соціального захисту студентів; 

- контроль дотримання студентами Статуту і Правил внутрішнього 
розпорядку інституту. 

3.4 При визначенні премії проректору з практичної роботи інституту 
враховується: 

-організація якісної практичної підготовки відповідно до навчальних 
планів та програм практик; 

- організація матеріально-технічного забезпечення практичної 
підготовки студентів відповідно до навчальних планів і програм та 
здійснення контролю за раціональним використанням матеріально-технічних 
ресурсів; 

-підбір підприємств, організацій та установ різних форм власності та 
укладання договорів для проходження практик студентами; 

- організація роботи щодо сприяння працевлаштуванню студентів 
інституту. 

3.5. При визначенні премії проректору з наукової роботи враховується: 
- здійснення контролю за організацією наукової роботи кафедр; 
- координування складання кафедрами навчальних планів, програм; 
- організація проведення наукових конференцій і семінарів. 
3.6. При визначенні розміру премії педагогічним працівникам 

враховується: 



- ефективне володіння формами і методами проведення навчально-
виховної роботи, вміле їх застосовування, що забезпечує якість підготовки 
фахівців; 

- систематичне ведення дослідницько-пошукової роботи шляхом 
запровадження педагогічного експериментування, новаторських методик, 
розробки науково-методичного матеріалу, написання підручників та 
посібників; 

- проведення відкритих занять та виховних заходів для колег на основі 
новаторських методик та власного педагогічного досвіду; 

- активна участь у роботі методичних об'єднань; 
- активна участь в громадському житті навчального закладу; 
-досягнення високих результатів у підготовці студентів до участі в 

обласних, регіональних, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах та науково-
практичних конфренціях; 

- участь у наукових конференціях, з'їздах, конгресах, виставках 
досягнень сучасної освіти та медицини; 

- ініціативність та творчість у виконанні посадових обов'язків. 
3.7. При визначенні розміру премії окремим працівникам 

враховується: 
- сумлінне ставлення до виконання функціональних обов'язків; 
-дотримання в роботі вимог діючого чинного законодавства, Статуту, 

Колективного договору, Правил внутрішнього трудового розпорядку, інших 
нормативно-правових актів, які регламентують різні сторони їх трудової 
діяльності; 

- відсутність порушень трудової дисципліни, техніки безпеки та охорони 
праці; 

-збільшення об'єму робіт, ініціативність у виробничій та професійній 
діяльності та результативність. 

3.8. Розмір премії кожному окремому працівнику встановлюється 
відповідно до особистого внеску. 

IV. Причини повного або часткового позбавлення премії 
4.1. Несвоєчасне або неякісне виконання завдань і своїх посадових 

обов'язків. 
4.2. Порушення трудової, фінансової дисципліни, відсутність ініціативи 

та творчого ставлення до навчально-виховного процесу та роботи інституту в 
цілому. 



4.3. Невиконання правомірних вимог та завдань керівника, відсутність 
результативності у виконанні окреслених задач, низький рівень виконавчої 
дисципліни. 

4.4. Несвоєчасне подання звітних та інших даних відповідно графіку або 
вимог МОН та МОЗ України, управлінь, відділів, органів місцевого 
самоврядування, податкових та контролюючих органів, казначейській 
службі, Пенсійного фонду та ін. 

4.5. Працівники, яких звільнено з ініціативи адміністрації або на яких 
накладено адміністративне чи дисциплінарне стягнення, позбавляються 
премії у повному розмірі. 

4.6. Працівників, які не забезпечили своєчасного і якісного виконання 
покладених на них завдань, допустили суттєві помилки та упущення в роботі, 
порушення трудової дисципліни, може бути позбавлено премії частково. 

V. Джерела преміювання 
5.1. Премія працівникам інституту виплачується за рахунок коштів 

спеціального фонду,отриманих як плата за надання платних освітніх послуг 
та інших платних послуг. В межах обрахованого і затвердженого фонду 
оплати праці. На преміювання також направляються кошти за рахунок 
економії фонду заробітної плати, що утворюється протягом року в 
навчальному закладі. 

Розглянуто і схвалено зборами 
шективу 
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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО КОМІСІЮ ПО ТРУДОВИМ СПОРАМ 
ЖИТОМИРСЬКОГО МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ 

І. Загальні положення. 
1.1. Комісія по трудовим спорам (надалі - КТС) утворюється з метою 

вдосконалення організації роботи по розгляду трудових спорів (суперечок), 
що виникають між працівниками з одного боку, та адміністрацією закладу з 
другого боку, а також між адміністрацією та первинною профспілковою 
організацією, або іншим уповноваженим трудовим колективом органом з 
приводу застосування законодавства про працю та встановлення умов праці. 

1.2. Комісія по трудовим спорам обирається загальними зборами 
(конференцією) трудового колективу закладу із числа працюючих. 
Чисельність, склад і строк повноважень комісії визначають загальні збори. 

1.3. Комісія по трудовим спорам обирає із свого складу голову, його 
заступника і секретаря. 

1.4. Організаційно-технічне забезпечення КТС (надання обладнаного 
приміщення, друкарської та іншої техніки, необхідної літератури, 
організація діловодства, облік та зберігання заяв працівників і справ, 
підготовка та видача копій рішень і та ін.) здійснюється власником. 

1.5. Комісія по трудових спорах може мати печатку встановленого 
зразка. 

II. Компетенція комісії по трудовим спорам. 
2.1. Комісія по трудовим спорам є органом по розгляду та 

вирішенню індивідуальних трудових спорів, які виникають між 
працівником і роботодавцем або уповноваженим ним органом, з приводу 
порушення прав та законних інтересів працівників. Трудовий спір підлягає 
розглядові в КТС, якщо працівник самостійно або з участю профспілкової 
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організації, що представляє його інтереси, не врегулював розбіжності при 
безпосередніх переговорах з адміністрацією закладу. 

2.2. Комісія по трудовим спорам розглядає трудові спори з питань: 
- виконання обов'язків передбачених трудовим договором; 
- переведення на іншу роботу та оплату праці при переведенні; 
- розірвання договору; 
- оплати праці в надурочний і нічний час; 
- виплати компенсації за роботу у вихідні, святкові та неробочі дні. 
- виплати компенсацій при відрядженні, переведенні або 
направленні на роботу в іншу місцевість; 
- оплати праці при невиконанні норм виробітку, простої, та 

виготовленні продукції, що виявилася браком; 
- оплати праці при суміщенні професій та заміщенні; 
- виплати вихідної допомоги; 
- виплати заробітної плати за час вимушеного прогулу (за винятком 

спорів, коли це питання вирішувалося при розгляді спору про поновлення на 
роботі); 

надання щорічної відпустки встановленої тривалості, оплати 
відпустки та виплати грошової компенсації за невикористану відпустку при 
звільненні; 

- повернення грошових сум, утриманих із заробітної плати для 
покриття шкоди, заподіяної працівником закладу; 

накладення дисциплінарного стягнення; 
виплати премій передбачених системою оплати праці; 
виплати грошової винагороди за вислугу років; 
видавання та використання спецодягу, спецвзуття, засобів 

індивідуального захисту, лікувально-профілактичного харчування; 
інші питання передбаченні законодавством. 

III. Порядок роботи комісії по трудовим спорам. 
3.1. Працівник може звернутися до комісії по трудовим спорам у 

тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про 
порушення свого права (стаття 225 КЗпП України), а у випадках про 
виплату належної йому заробітної плати - без обмеження будь яким 
строком.. У випадку пропуску цього строку з поважних причин. КТС може 
його поновити. 

3.2. Заяву працівника до комісії по трудовим спорам приймає 
уповноважена на це особа із членів КТС. Така заява підлягає обов'язковій 
реєстрації в журналі реєстрації заяв КТС. 



3.3. Комісія зобов'язана розглянути трудовий спір в десятиденний 
строк з дня подання заяви ( стаття 226 КЗпП України) . Він обчислюється з 
наступного дня після подання заяви. Цей строк включає вихідні, святкові та 
неробочі дні. Якщо останній (десятий) день збігається з неробочим днем, 
комісія розглядає заяву в перший робочий день. 

Протягом зазначеного десятиденного строку КТС робить попередню 
підготовку справи до слухання. Вона повинна бути ретельною та всебічною, 
щоб забезпечити повноту доказів і сприяти прийняттю правильного та 
об'єктивного рішення по суті спору. 

КТС має право викликати на засідання свідків, доручати спеціалістам 
проведення технічних, бухгалтерських та інших перевірок, вимагати від 
власника необхідні розрахунки та документи. Власник зобов'язаний 
задовольнити вимоги КТС про надання документів, розрахунків, проведення 
перевірок тощо. 

3.4. Про день та час розгляду справи в КТС сповіщаються всі особи, 
що мають бути викликані на її засідання ( представники сторін, свідки, 
експерти та ін.). Засідання КТС проводиться в неробочий час. 

3.5. Всі спори КТС розглядає в присутності працівника, який подав 
заяву, а також представників адміністрації. Заочний розгляд спору 
допускається тільки за письмовою заявою працівника. За бажанням 
працівника, при розгляді спору від його імені може виступати представник 
профспілкового комітету або за вибором працівника інша особа, в тому 
числі і адвокат. 

3.6. При нез'явленні працівника або його представника на засідання 
комісії, розгляд його заяви відкладається до наступного засідання. При 
повторному нез'явленні працівника без поважних причин комісія по 
трудових спорах виносить рішення про зняття заяви з розгляду, що не 
позбавляє працівника права подати заяву знову в межах тримісячного 
строку з дня, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про 
порушення свого права. 

3.7. Засідання КТС вважається правомочним, якщо на ньому були 
присутні не менше 2/3 обраних до її складу членів. 

3.8. На початку засідання КТС працівник або власник (чи 
уповноважений ним орган) мають право заявити мотивований відвід будь-
якому члену комісії. 

Комісія розглядає викладені причини відводу і приймає рішення 
більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. Член комісії, якому 
заявлено відвід не бере участі у вирішенні питання про відвід. Все це 
заноситься до протоколу. 



3.9. Після всебічного розгляду заяви та вивчення обставин справи, 
члени КТС висловлюють свої думки і вносять пропозиції по суті спору. 

Рішення приймається більшістю голосів членів комісії присутніх на 
засіданні. 

3.10. В рішенні КТС зазначається: 
- повна назва закладу; 
- прізвище, ім'я, по-батькові працівника, який звернувся до КТС або 

його представника; 
- дата звернення до КТС та дата розгляду спору; 
- суть спору; 
- прізвища членів КТС, власника або уповноваженого ним органу; 
- результати голосування; мотивоване рішення КТС. 
3.11. Прийняте КТС рішення будь-якого затвердження не потребує. 
3.12. В рішенні КТС по грошових вимогах зазначається точна сума, 

належна працівникові. Комісія не має права переглядати свої рішення. Якщо 
при підрахунку належних працівникові грошових сум була допущена 
помилка, комісія уточнює суму, яку потрібно йому виплатити, про що 
зазначається у додатковому рішенні по даному спору. 

3.13. Копії рішення КТС (чи витяг із протоколу) не пізніше, як у 
триденний строк (не враховуючи дня засідання), вручається працівникові і 
власникові або уповноваженому ним органу. 

3.14. У разі незгоди з рішенням КТС працівник чи власник або 
уповноважений ним орган можуть оскаржити рішення до суду в 
десятиденний строк з дня вручення їм копії рішення КТС ( чи витягу з 
протоколу). У випадку пропуску цього строку з поважних причин суд може 
поновити його і розглянути спір по суті. Якщо пропущений строк не буде 
поновлено, заява не розглядається і залишається в силі рішення КТС. 

3.15. Рішення КТС про поновлення на роботі незаконно звільненого 
або переведеного на іншу роботу працівника підлягає негайному виконанню. 
В усіх інших випадках рішення КТС підлягає виконанню власником або 
уповноваженим ним органом у триденний строк по закінченні десяти днів, 
що передбачені для його оскарження. 

3.16. Якщо власник або уповноважений ним орган не виконає 
рішення КТС у встановлений строк, то КТС видає працівникові посвідчення, 
що має силу виконавчого листа. 

У посвідченні вказується: 
найменування органу, який виніс рішення щодо трудового спору, 

дата прийняття рішення та дата видачі посвідчення; 
прізвище, ім'я та по-батькові працівника; 



рішення комісії по суті спору. 
У посвідченні на примусове стягнення грошової суми обов'язково 

зазначається точний розмір цієї суми. 
Посвідчення підписується головою або заступником голови КТС та 

скріплюється (при наявності) печаткою КТС 
Посвідчення не видається, якщо працівник чи власник або 

уповноважений ним орган звернувся; десятиденний строк із заявою про 
вирішення трудового спору до суду. 

На підставі посвідчення, пред'явленого не пізніше тримісячного строку 
до органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю, 
державний виконавець чи приватний виконавець виконує рішення комісії по 
трудових спорах у примусовому порядку. 



ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ЖИТОМИРСЬКОГО МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ 

1. Загальні положення. 
1.1. Комісія з питань охорони праці профспілкової організації закладу 

(далі - комісія) створюється на строк дії колективного договору з метою 
здійснення громадського контролю за додержанням в інституті законодавчих 
та інших нормативних актів з охорони праці, створенням безпечних і 
нешкідливих умов праці, належного виробничого побуту для працівників та 
забезпечення їх засобами колективного та індивідуального захисту при 
перебуванні в закладі. 

1.2. Кількість та склад комісії визначається загальними зборами 
трудового колективу та затверджується наказом ректора закладу. 

1.3. Голову комісії обирає комісія зі свого складу. 
1.4. Комісія у своїй роботі керується Законом України "Про охорону 

праці", Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності", Статутом профспілок, Положенням про представників 
профспілок з питань охорони праці. Положенням про громадського 
інспектора з охорони праці, іншими нормативними документами з питань 
охорони праці та цим Положенням. 

1.5. Комісія працює під керівництвом профспілкового комітету за 
планом роботи, що ним затверджується та погоджується ректором інституту. 

Засідання комісії проводяться за необхідністю, але не менше як один 
раз на квартал. 

1.6. Засідання комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть 
участь більше половини її членів. 
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1.7. Рішення комісії оформляється протоколом довільної форми. 
1.8. Члени комісії взаємодіють з представниками адміністрації, 

уповноваженими виконувати заходи з питань охорони праці. 
1.9. Про свою роботу комісія періодично, але не менше одного разу 

на півріччя, звітує на засіданні профспілкового комітету. 

2. Зміст роботи комісії. 
Комісія з питань охорони праці сприяє профспілковому комітету 

інституту у виконанні його повноважень згідно з Законом України "Про 
охорону праці" та статутом профспілки. 

З цією метою комісія: 
2.1. Перевіряє стан умов і безпеки праці, виробничого побуту, 

забезпечення працівників засобами колективного та індивідуального 
захисту, молоком, милом тощо. Домагається від адміністрації закладу 
усунення недоліків з цих питань. 

2.2. Бере участь у формуванні розділу "Охорона праці" колективного 
договору, а також в опрацюванні власником комплексних заходів щодо 
підвищення рівня безпеки праці, поліпшення умов, гігієни праці та 
виробничого середовища. Проводить перевірки їх виконання. 

2.3. Готує для профспілкового комітету пропозиції щодо визначення 
розмірів одноразової допомоги потерпілим або членам сімей загиблих на 
виробництві працівників, якщо нещасний випадок трапився внаслідок 
невиконання потерпілим вимог нормативних актів про охорону паці, а 
також встановлення додаткових (порівняно з чинним законодавством) пільг, 
компенсацій за роботу з шкідливими і важкими умовами праці, які разом з 
власником вносить на затвердження трудового колективу. 

2.4. Протидіє безпідставному звинуваченню потерпілих, а також 
відмові власника скласти акт за формою Н-1 або внести до його змісту 
необхідні зміни. 

Домагається усунення причин нещасних випадків та професійних 
захворювань, визначених комісіями по їх розслідуванню. 

2.5. На основі аналізу причин виробничого травматизму і 
професійних захворювань виробляє і вносить власнику або профспілковому 
комітету відповідні пропозиції. 

2.6. Контролює додержання адміністрацією законодавства про 
робочий час і час відпочинку, охорону праці жінок та неповнолітніх. 

2.7. Бере участь у роботі атестації робочих місць за умовами праці. 
2.8. Контролює наявність та повноту інструкцій з техніки безпеки, 

ведення відповідної документації (журналів інструктажу працюючих з 



техніки безпеки, періодичних оглядів обладнання на відповідність його 
вимогам нормативних документів, засобів підвищеної небезпеки тощо). 

2.9. Організовує і контролює роботу громадських інспекторів з 
охорони пращ. 

2.10. Захищає права та інтерес» членів профспілки при вирішенні 
будь-яких питань охорони праці. 

3. Права комісії з питань охорони праці. 

Комісія має право: 
3.1. Безперешкодно перевіряти стан умов і безпеки праці, санітарно-

побутового обслуговування і забезпечення працюючих засобами 
колективного та індивідуального захисту, а також молоком, милом тощо. 

3.2. Вносити адміністрації подання з будь-якого питання охорони 
праці та одержувати від неї аргументовану відповідь. 

3.3. Заслуховувати і обговорювати звіти відповідних представників 
адміністрації з питань охорони праці. 

3.4. Отримувати від адміністрації необхідну інформацію (дані) з усіх 
питань, які входять до компетенції комісії. 

За створення перешкод для діяльності комісії винні працівники 
притягаються до відповідальності згідно із законодавством. 
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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО КУРСИ «ОСНОВИ ЛІКУВАЛЬНОГО МАСАЖУ» 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної 
ради, що є юридичною особою і діє на підставі Статуту, відповідно до 
розділу XII ст. 73 Закону України "Про вищу освіту", наказу Міністерства 
освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства 
фінансів України №736/902/758 від 23.07.2010р. «Про затвердження порядків 
надання платних послуг державними та комунальними навчальними 
закладами», Постанови КМУ від 27.08.2010р. "Про затвердження переліку 
платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами іншими 
установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 
комунальної форми власності" із змінами , окрім освітніх послуг 
передбачених Статутом надає платні послуги по проведенню курсів 
лікувального масажу. 

На платні курси лікувального масажу зараховуються всі бажаючі, 
незалежно від віку, статі та професійної діяльності, які подали письмові заяви 
на ім'я ректора Житомирського медичного інституту з проханням зарахувати 
їх на курси. До заяви обов'язково додається квитанція про проведену за курси 
оплату. 

Періодичність курсів масажистів залежить від формування групи 
бажаючих навчатися лікувальному масажу. 

Зарахування на курси проводиться на підставі наказу ректора КВНЗ 
«Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради. 

План навчання на курсах лікувального масажу затверджується наказом 
ректора інституту і складається із теоретичних та практичних занять. 

Для проведення курсів лікувального масажу залучаються викладачі 
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради, які 
мають вищу медичну освіту, спеціальну підготовку по проведенню 



лікувального масажу та володіють необхідними навиками його проведення та 
навчання цього інших. 

На кожну групу осіб, які навчаються на курсах лікувального масажу, 
ведеться журнал відвідувань та необхідна документація, відповідальність за 
ведення та оформлення якої покладається на викладачів КВНЗ 
«Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради, які 
проводять навчання та на завідуючу курсами. 

Навчання на курсах лікувального масажу проводиться в приміщеннях 
учбового корпусу, які придатні для проведення навчального процесу у 
вечірній час після закінчення навчання студентів КВНЗ «Житомирський 
медичний інститут» Житомирської обласної ради. Після виконання плану 
навчання на курсах лікувального масажу курсанти здають екзамени і 
отримують свідоцтва про проходження курсів лікувального масажу. 

Одержані від проведення платних курсів лікувального масажу кошти 
спрямовуються на: 

^ оплату праці; 
^ оплату комунальних послуг; 
^ оплату послуг на утримання інституту; 
^ придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю згідно 
^ кошторису доходів і видатків; 
^ оплату інших послуг та видатків. 

Курсова підготовка здійснюється без присвоєння кваліфікації. 
Теоретичні і практичні заняття проводяться в кабінеті фізіотерапії та 

лікувального масажу. 
Заняття на курсах проводяться згідно з розкладом, 

затвердженим навчальною частиною. 
Оголошення про набір слухачів публікується в засобах 

масової інформації. 
Для студентів сиріт, які навчаються в КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» Житомирської обласної ради, навчання безкоштовне, а 
для інвалідів І та II груп - оплата 50%. 

Для співробітників та їх дітей оплата за курси становить 50%. 
Дане положення розроблене відповідно до ліцензії - Серія АА 

№133188 від 01.03.2004 р. Виданої Управлінням освіти і науки 
Житомирської обласної державної адміністрації. 

За якісну організацію і проведення курсів лікувального масажу 
виплачується премія згідно «Положення про преміювання співробітників та 
працівників КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської 
обласної ради. 



ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО КУРСИ «ОСНОВИ КОСМЕТОЛОГИ» 

1. Загальні положення 
1.1. З метою підготовки професіоналів високого рівня, здатних 

перетворити свої знання та вміння в особистий і фінансовий успіх 
створюються курси «Основи косметології» у КВНЗ «Житомирський 
медичний інститут» Житомирської обласної ради. 

1.2. При проведенні курсів «Основи косметології» навчальний заклад у 
своїй діяльності керується Законами України "Про освіту", "Про вищу 
освіту", Статутом КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської 
обласної ради, даного Положення та іншими законодавчими і нормативними 
документами з питань освіти. 

1.3. Навчання на підготовчих курсах здійснюється за денною формою. 
1.4. Адміністративне та організаційно-методичне керівництво 

діяльністю підготовчих курсів здійснює відповідальний, який призначається 
наказом ректора інституту. 

1.5. Для проведення курсів залучаються провідні фахівці з даної 
спеціальності, які мають спеціальну підготовку по проведенню курсів 
«Основи косметологія» та володіють необхідними навиками його проведення 
та навчання цього інших. 

1.6. Курсова підготовка здійснюється без присвоєння кваліфікації. 

2. Умови прийому та зарахування 
2.1. На платні курси «Основи косметології» зараховуються всі бажаючі, 

незалежно від віку, статі та професійної діяльності. 
2.2. Навчання на підготовчих курсах здійснюється на умовах 

госпрозрахунку за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Розмір 
оплати встановлюється на підставі кошторису витрат, який затверджується в 



установленому порядку в межах чинного законодавства. Кошти за навчання 
сплачуються на спеціальний рахунок інституту 

2.3. Для зарахування слухачі подають заяву на ім'я ректора та 
квитанцію про оплату вартості навчання на курсах. 

2.4. У разі вибуття слухачів після початку занять внесена ними оплата 
не повертається. 

2.5. Кошти витрачаються на виплату заробітної плати викладачам і 
іншим працівникам курсів, комунальні витрати, рекламу, навчальну 
літературу, послуги оргтехніки та інше. 

2.6. Зарахування до складу слухачів підготовчих курсів здійснюється 
відповідним наказом ректора. 

2.7. Періодичність курсів залежить від формування групи бажаючих 
навчатися. 

3. Методичне забезпечення курсів 
3.1. Навчально-методичне забезпечення курсів здійснюється 

провідними фахівцями з даної спеціальності, які мають спеціальну 
підготовку по проведенню курсів «Основи косметологія». 

3.2. План навчання на курсах «Основи косметології» затверджується 
ректором КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної 
ради і складається із теоретичних та практичних занять. 

3.3. Слухачам курсів надається право користуватись навчальними 
кабінетами, лабораторіями, бібліотекою тощо на умовах, визначених 
правилами внутрішнього розпорядку. 

4. Організація навчального процесу 
4.1. Навчання на курсах «Основи косметології» проводиться в 

приміщеннях учбового корпусу, які придатні для проведення навчального 
процесу у вечірній час після закінчення навчання студентів КВНЗ 
«Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради. 

4.2 Теоретичні заняття проводяться в лекційній аудиторії, а практичні 
заняття проводяться в кабінеті «Основи косметології». 

4.3. На кожну групу осіб, які навчаються на курсах «Основи 
косметології», ведеться журнал відвідувань та інша необхідна документація, 
відповідальність за ведення та оформлення якої покладається на викладачів 
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради, які 
проводять навчання та на особу, призначену наказом ректора інституту 
відповідальною за проведення курсів. 



4.4. Заняття на курсах проводяться згідно з розкладом, затвердженим 
навчальною частиною. 

4.5. Після виконання плану навчання на курсах курсанти складають 
іспити і отримують посвідчення про проходження курсів «Основи 
косметології» встановленого зразка (додаток 1). 

4.6. За якісну організацію і проведення курсів «Основи косметології» 
викладачам інституту які викладають на курсах, виплачується премія згідно 
Положення про преміювання співробітників медичного інституту. 

5. Навчальний час слухача підготовчих курсів 
5.1. Тривалість навчання на підготовчих курсах - не менше 3 (трьох) 

місяців. Заняття проводяться за розкладом, який затверджується ректором 
інституту. 

5.2. Навчальні дні та їх тривалість визначаються графіком навчального 
процесу. 

5.3. Тривалість академічної години становить 40 хвилин. Дві академічні 
години утворюють пару академічних годин (далі - пара). 

5.4. Навчальні заняття на підготовчих курсах тривають три - чотири 
пари з перервами між ними та проводяться за розкладом. 



Додаток 1 
до Положення про курси 

«Основи косметології» 

Комунальний вищий навчальний заклад 
«Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради 

ПОСВІДЧЕННЯ N 

Видано 

Прізвище 

Ім?я 

По батькові 

В 20 році закінчив(ла) курс «Основи косметології» 

За час навчання засвоїв(ла) установлений теоретичний та практичний 
курс 162 - годинної програми 

« » 20 р. 

М.П. 

Ректор В.Й.Шатило 

Керівник курсів 



ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ 

іУ ^МУ!, иіа/їгииад ?У % 

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ПІДГОТОВЧІ КУРСИ 

КОМУНАЛЬНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

1.1. Одним із головних завдань КВНЗ «Житомирський медичний 
інститут» Житомирської обласної ради є створення і запровадження системи 
конкурсного відбору та підготовки до навчання найбільш талановитої, 
здібної молоді з усіх регіонів України, забезпечення її професійної орієнтації, 
розвиток та виховання гармонійно розвиненої особистості. 

1.2. Метою підготовчих курсів є підготовка випускників 
загальноосвітніх навчальних закладів та осіб з повною загальною середньою 
освітою до складання зовнішнього незалежного оцінювання для подальшої 
участі в конкурсному відборі під час вступу до інституту та інших вищих 
навчальних закладів України, а також підготовка випускників освітнього 
ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста) з 
фахових предметів, які виноситимуться на фахові вступні випробування при 
вступі для здобуття ступеня магістра (або бакалавра відповідно). 

1.3. При проведенні підготовчих курсів навчальний заклад у своїй 
діяльності керується Законами України "Про освіту", "Про загальну середню 
освіту", "Про вищу освіту", «Правилами прийому до КВНЗ «Житомирський 
медичний інститут» ЖОР у поточному році, Статутом КВНЗ «Житомирський 
медичний інститут» Житомирської обласної ради, іншими законодавчими і 
нормативними документами з питань освіти. 

1.4. Навчання на підготовчих курсах здійснюється за денною формою. 

І. Загальні положення 



1.4. Адміністративне та організаційно-методичне керівництво 
діяльністю підготовчих курсів здійснює відповідальний, який призначається 
наказом ректора інституту. 

1.5. Навчальний процес на підготовчих курсах забезпечується 
провідними викладачами та науково-педагогічними працівниками згідно з 
діючими програмами загальноосвітніх навчальних закладів та програми 
підготовки до вступних фахових випробувань. 

II. Умови прийому та зарахування 

2.1. На підготовчі курси зараховуються особи, які мають повну 
загальну середню освіту, учні випускних класів системи загальної середньої 
освіти, випускники вищих навчальних закладів, які здобули освітньо-
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або ступінь бакалавра. 

2.2. Навчання на підготовчих курсах здійснюється на умовах 
госпрозрахунку за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Розмір 
оплати встановлюється щорічно на підставі кошторису витрат, який 
затверджується в установленому порядку в межах чинного законодавства. 

2.3. Для зарахування слухачі подають заяву на ім!я ректора та 
квитанцію про оплату вартості навчання на консультативних заняттях. 

2.4. Зарахування до складу слухачів підготовчих курсів здійснюється 
відповідним наказом ректора. 

III. Організація освітнього процесу на підготовчих курсах 
3.1. Освітній процес на підготовчих курсах органічно поєднується з 

профорієнтаційною роботою, що дозволяє майбутнім абітурієнтам 
усвідомлено обирати професію і краще адаптуватись до вимог і програм 
вищої школи. 

3.2. Учасниками освітнього процесу, що відбувається на підготовчих 
курсах, є: 

- працівники навчального закладу, які забезпечують освітній процес -
науково-педагогічні працівники (далі - викладачі); 

- адміністративно-управлінський та допоміжний персонал (далі -
персонал); 

- особи, які навчаються (далі - слухачі). 
3.3. Освітній процес на підготовчих курсах проводиться за єдиними 

базовими програмами, узгодженими з програмами для вступників до вищих 
навчальних закладів України, які враховують специфіку вимог зовнішнього 
незалежного оцінювання знань або фахових вступних випробувань з 
відповідних спеціальностей. 



3.4. На підготовчих курсах здійснюється підготовка із: 

- загальноосвітніх предметів: українська мова та література, 
математика, історія України та інших, якщо це передбачено відповідними 
нормативно-правовими (рекомендаційними, методичними) вимогами та 
побажаннями слухачів — при вступі за результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб; 

- предметів, які виносяться на фахові вступні випробування при вступі 
для здобуття освітнього ступеня бакалавра (з нормативним терміном 
підготовки) або освітнього ступеня магістра, відповідно до програм фахових 
вступних випробувань за спеціальностями. 

3.8. Освітній процес на підготовчих курсах забезпечується штатними 
викладачами інституту на умовах погодинної оплати праці за цивільно-
правовими (трудовими) угодами. В разі потреби можуть залучатися до 
освітнього процесу викладачі інших вищих навчальних закладів та 
загальноосвітніх навчальних закладів за рекомендаціями керівництва за 
місцем основної роботи. 

3.9. Програми з предметів для слухачів підготовчих курсів визначають 
науковий зміст і структуру курсу (дисципліни); встановлюють послідовність 
вивчення тем, обсяг знань, вмінь і навичок, якими повинні оволодіти слухачі 
в процесі навчання. 

3.10. Навчальні програми у визначені терміни розробляють викладачі, 
які забезпечують освітній процес за окремими дисциплінами. Програми 
затверджуються в установленому порядку. 

3.11. Слухачам підготовчих курсів надається право користуватись 
навчальними кабінетами, лабораторіями, бібліотекою тощо на умовах, 
визначених правилами внутрішнього розпорядку. 

3.12. Іногороднім слухачам підготовчих курсів за окрему плату 
надається місце для проживання в гуртожитку. 

IV. Форми організації навчання на підготовчих курсах 

4.1. Навчання на підготовчих курсах здійснюється за денною формою. 

4.2. Навчання на підготовчих курсах здійснюється у таких формах: 

навчальні заняття; 

виконання індивідуальних і практичних завдань; 

самостійна робота. 



4.3. Основними видами занять є: 

лекції; 

практичні заняття (семінарські); 

самостійна робота; 

консультації. 

V. Навчальний час слухача підготовчих курсів 

5.1. Навчальний час слухача підготовчих курсів визначається кількістю 
облікових одиниць часу, відведених для здійснення освітньої послуги у 
сфері вищої освіти з підготовки громадян України до вступу у вищі 
навчальні заклади згідно з навчальним планом. 

5.2. Академічна година становить 40 хвилин. Дві академічні години 
утворюють пару академічних годин (далі - пара). 

5.3. Тривалість навчального курсу визначається робочим навчальним 
планом або наказом інституту. 

5.4. Навчальні дні та їх тривалість визначаються графіком навчального 
процесу. 

5.5. Навчальні заняття на підготовчих курсах тривають дві-чотири пари 
з перервами між ними та проводяться за розкладом. 

VI. Робочий час та оплата викладачів підготовчих курсів 

6.1. Робочий час викладача визначається як додаткова навчальна 
робота до обсягу його навчальних, методичних, наукових і організаційних 
обов'язків у поточному навчальному році. 

6.2. Планування й облік навчальної роботи викладачів, залучених до 
роботи на підготовчих курсах, здійснюється шляхом використання норм часу 
для планування й обліку навчальної роботи науково-педагогічних 
працівників за фактично відпрацьовані години. 

6.3. Обсяг навчальних занять, доручених для проведення конкретному 
викладачеві, виражається в облікових (академічних) годинах. 

6.4. Облік виконаної навчальної роботи викладачів здійснюється на 
основі: 

- розкладів занять; 

- журналів навчальних занять. 



ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ. 

1. Вищий колегіальний орган (конференція) трудового колективу 
доручають первинній профспілковій організації укласти Колективний 
договір з адміністрацією інституту, а також представляти його інтереси у 
вирішенні питань щодо оплати праці, зайнятості, умов та охорони праці, 
навчання. 

2. Після узгодження Колективного договору адміністрація та первинна 
профспілкова організація не пізніше як у п'ятиденний строк визначають 
відповідальних та строки виконання положень колективного договору. 

3. Конференція трудового колективу обирає узгоджувальну комісію, 
яка здійснює контроль за виконанням Колективного договору, регулярно 
інформує ректора та профкоми про хід виконання його умов, вносить 
пропозиції щодо необхідних змін та доповнень. 

4. Зміни та доповнення до Колективного договору розглядаються на 
спільному засіданні адміністрації та профкомів затверджуються на зборах 
(конференції) трудового колективу інституту. 

5. Спірні питання, що виникають в процесі виконання Колективного 
договору, розглядаються комісією, про що складається відповідний 
протокол. 



«ПОГОДЖЕНО» 
загальними зборами 
трудовог 
КВНЗ< 
медич^__, І/ 
Жито 
Голов; 
26.06.2 

йрський 

;и 
•оримська 

обласної ради 

атило 

ПЕРЕЛІК 
осіб, відповідальних за виконання норм та положень 

колективного договору та терміни їх виконання 

і 

№п/п Найменування розділів Термін виконання Прізвище, ім'я, по 
батькові відповідальних 
за виконання 

1 2 3 4 
1. Розділ І 

Загальні положення 
Протягом 2018-2023 
рр. (щороку) 

Шатило В.И. 
Боримська JI.B 

2. Розділ II Організація праці. 
Соціальний захист. 

Протягом 2018-2023 
рр. (щороку) 

VJ 
Шатило В.И. 
Боримська JI.B 

3. Розділ III 
Нормування і оплата праці. 

Протягом 2018-2023 
рр. (щороку 

Дембровська Н.В. 
Васильківська О.М. 

4. Розділ IV 
Охорона праці та здоров'я 
працівників 

Протягом 2018-2023 
рр. (щороку 

Шатило В.И. 
Боримська JI.B. 
Єфіменко К.І. 

5. Розділ V 
Трудові та виробничі відносини, 
режим праці та відпочинку. 

Протягом 2018-2023 
рр. (щороку 

Шатило В.И. 
Боримська JI.B. 
Овчиннікова Н.П. 

6. Розділ VI 
Забезпечення матеріальних 
цінностей. 

Протягом 2018-2023 
рр. (щороку 

Шатило В.И. 
Боримська JI.B. 
Лейченко М.І. 

7. Розділ VII 
Соціальні та побутові питання. 

Протягом 2018-2023 
рр. (щороку 

Шатило В.И. 
Боримська JI.B 

8. Розділ VIII 
Соціальне партнерство 

Протягом 2018-2023 
рр. (щороку 

Шатило В.И. 
Боримська JI.B 

9. Розділ IX 
Особливості умови 
взаємовідносин адміністрації та 
працівників. 

Протягом 2018-2023 
рр. (щороку 

Шатило В.И. 
Боримська JI.B 

10. Розділ X 
Контроль за виконанням 
колективного договору. 

Протягом 2018-2023 
рр. (щороку 

Шатило В.И. 
Гордійчук C.B. 
Боримська JI.B. 
Дембровська Н.В. 
Васильківська О.М. 



«ПОГОДЖЕНО» 
загальними зборами 
трудового 
КВНЗ «) 

ганізаці5Гспібооб< 
Житв̂ГрськІЇ 

медичн 
Житом 
Голова 
26.06.2і 

имська 

ДОДАТОК № 20 
УЮ» 

ькии 
» 
асної ради 
атило 

СКЛАД КОМІСІЇ 
З КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ НОРМ ТА ПОЛОЖЕНЬ 

КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ТА ТЕРМІНИ ЇХ ВИКОНАННЯ 

S від роботодавця: 

1. Шатило В.Й. - ректор 
2. Дембровська Н.В. - головний бухгалтер 
3. Гордійчук C.B. - проректор з навчальної роботи 

S від виборного органу первинної профспілкової організації: 

1. Боримська Л.В.. - голова ПК 
2. Кислюк B.C. - член ПК, скарбник 
3. Горай О.В. - член ПК 



В даному колективному договорі пронумеровано, прошнуровано та 
скріплено 

печаткою аркушів 

Ректор інстит; В.Й. Шатило 




