КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
між роботодавцем та профспілковим комітетом
Дрогобицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка на 2014 -2015 рр.

ЗМІСТ
Загальні положення
Розділ І. Виробничі і трудові відносини. Нормування та режим праці і відпочинку
Розділ ІІ. Оплата праці та матеріальне заохочення працівників
Розділ ІІІ. Соціальні пільги та гарантії, забезпечення культурного, медичного
обслуговування, організація оздоровлення і відпочинку
Розділ ІV. Колективна угода між роботодавцем та профспілковим комітетом студентів
на 2014 – 2015 рр.
Розділ V. Умови та охорона праці
Розділ VI. Гарантії діяльності профспілкової організації
Заключні положення
Додатки до Колективного договору:
№ 1 - Угода щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, підвищення
рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму і
аваріям на 2014 р.;
№ 2 - Перелік посад працівників, яким надається основна відпустка тривалістю 56, 42
та 28 календарних днів за відпрацьований рік
№ 3 - Перелік доплат і надбавок до посадових окладів;
№ 4 - Критерії та граничні розміри одноразових премій;
№ 5 - Перелік посад навчально -допоміжного та адміністративного персоналу,
яким виплачується щорічна допомога на оздоровлення у розмірі 50 %
посадового окладу;
№ 6 - Cклад спільної комісії адміністрації та трудового колективу
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
для ведення колективних переговорів та здійснення контролю за
виконанням Колективного договору на 2014-2016 рр.;
Витяг із протоколу № 1 Конференції трудового колективу університету від
06 лютого 2014 року.
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Мета укладення Колективного договору
Цей Колективний договір укладено з метою регулювання виробничих, трудових та
соціально-економічних відносин, узгодження інтересів найманих працівників і роботодавця
з питань, що є предметом цього договору.
Колективний договір – двостороння угода між Дрогобицьким державним педагогічним
університетом імені Івана Франка та профспілковим комітетом, який виступає від імені
колективу працівників. У ньому визначаються взаємовідносини роботодавця та колективу з
питань економічного і соціального розвитку, а також встановлюються нормативні
положення, що реалізують умови використання праці і відтворення робочої сили.
Колективний договір укладається на основі Законів України “Про професійні спілки, їх права
та гарантії діяльності”, “Про колективні договори і угоди”, “Про охорону праці”, “Про
відпустки”, “Вищу школу”, Кодексу Законів про працю України, Конституції України та
інших нормативних актів законодавства, Генеральної, Галузевої і Регіональної угод.
2. Сторони договору та їх повноваження
2.1. Договір укладено між Дрогобицьким державним педагогічним університетом
імені Івана Франка в особі ректора, з однієї сторони (далі – роботодавець), і профспілковим
комітетом працівників Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана
Франка (далі – профком).
2.2. Роботодавець
підтверджує, що він має повноваження, визначені чинним
законодавством та Статутом університету, на ведення колективних переговорів, укладання
Колективного договору і виконання зобов’язань сторони власника, визначених цим
договором .
Роботодавець зобов’язується фінансувати виконання Колективного договору та
Угоди щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, підвищення рівня охорони праці,
запобіганню випадкам виробничого травматизму і аваріям (далі – Угода з охорони праці)
(Додаток № 1), дотримуватися нормативних положень, забезпечувати їх виконання, двічі на
рік інформувати профком про хід виконання Колективного договору, окремих його пунктів
на основі поданих відповідних документів. Роботодавець звітується на Конференції
трудового колективу про виконання Колективного договору за рік.
2.3. Профком має повноваження, визначені чинним законодавством та Статутом
профспілок, на ведення колективних переговорів, укладання Колективного договору,
виконання зобов’язань профспілкової сторони, визначених цим договором.
Профспілковий комітет сприяє виконанню Колективного договору, здійснює поточний
контроль за своєчасним виконанням заходів, передбачених договором, періодично
заслуховує інформацію про хід виконання Колективного договору, а також спільно з
роботодавцем звітує на Конференції трудового колективу про виконання договору за рік.
2.4. Сторони визнають взаємні повноваження і зобов’язуються дотримуватися
принципів соціального партнерства, паритетності представництва, рівноправності сторін,
взаємної відповідальності, у вирішенні усіх питань, що є предметом цього договору.
3. Сфера дії договору
3.1. Положення Колективного договору поширюються на усіх працівників
університету, незалежно від того, чи є вони членами профспілки.
Положення договору є обов’язковими для сторін, що його уклали.
3.2. Жодна із сторін упродовж дії Колективного договору не може в односторонньому
порядку призупиняти, розірвати або змінити виконання прийнятих зобов’язань за договором.
3.3. Невід’ємною частиною договору є додатки до нього.
4. Термін дії Колективного договору та набуття ним чинності
4.1. Договір укладено на 2014 – 2015 рр., він набирає чинності із січня 2014 р. і діє до
укладення нового або перегляду цього договору.
4.2. Сторони розпочинають переговори з укладання нового Колективного договору не
пізніше, ніж за два місяці до закінчення дії цього договору.
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5. Порядок внесення змін та доповнень до Колективного договору
Зміни і доповнення до Колективного договору вносяться тільки за взаємною згодою
Сторін, а у зв’язку зі змінами чинного законодавства з питань, що є предметом договору без
проведення переговорів.
Сторона, яка ініціює внесення змін і доповнень до договору, письмово повідомляє іншу
сторону, надсилає свої пропозиції, які спільно розглядаються у десятиденний термін.
6. Порядок і сторони доведення змісту Колективного договору до працівників
університету
Роботодавець зобов’язується в десятиденний термін після підписання Колективного
договору забезпечити його тиражування у кількості 50 примірників, ознайомити з ним усіх
працівників, а також новоприйнятих працівників під час укладення з ними трудового
договору. Текст Колективного договору та Правила внутрішнього розпорядку мають бути
у кожному структурному підрозділі університету.
7. Повідомна реєстрація Колективного договору
Роботодавець подає Колективний договір на повідомну реєстрацію до Дрогобицької
міської ради упродовж трьох днів з дня підписання його сторонами.
Розділ І. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ
Роботодавець зобов’язується:
1.1. Встановити в університеті п’ятиденний робочий тиждень з нормальною тривалістю
робочого часу працівників 40 годин на тиждень та з двома вихідними днями (субота, неділя).
Скорочувати на одну годину тривалість робочого часу напередодні святкових і неробочих
днів.
Відповідальні: ректор університету, начальник відділу кадрів
Термін: упродовж дії договору

1.2. Укладати трудові договори з працівниками у порядку, передбаченому
законодавством України. Застосувати контрактну форму трудового договору лише у
випадках прямо передбачених чинним законодавством. Під розписку ознайомлювати
працівників із наказом про їх прийняття на роботу. Форма, термін і умови трудових відносин
з деканами факультетів, директорами інститутів, директором Центру перепідготовки та
післядипломної освіти визначаються контрактом.
Відповідальні: ректор університету, начальник відділу кадрів
Термін: упродовж дії договору

1.3. Робочий час науково-педагогічного працівника визначається Кодексом законів про
працю України .
Час виконання навчальних, методичних, наукових, організаційних та інших трудових
обов’язків у поточному навчальному році не повинен перевищувати річний робочий час.
Максимальне навчальне навантаження науково-педагогічних працівників не може
перевищувати 900 годин на навчальний рік (ст. 49 Закону України “Про вищу освіту”) з
урахуванням можливих змін у законодавстві України.
Мінімальне навчальне навантаження науково-педагогічних працівників встановлюється
щороку ректором за погодження з профкомом університету.
Диференціювати навчальне навантаження науково-педагогічних працівників у межах
вилки, залежно від значимості наукової та методичної роботи (написання підручників,
посібників, монографій за планами видавництв, підпорядкованих Міністерству освіти і науки
України тощо).
Відповідальні: ректор університету, начальник навчально-методичного відділу, начальник
відділу кадрів
Термін: упродовж дії договору
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1.4. Обсяг навчального навантаження викладача затверджувати наказом ректора за
погодженням з профкомом університету. Розподіл навчальної роботи між викладачами
кафедри проводити за погодженням з головою профбюро працівників інституту, факультету.
Відповідальні: проректор університету з науково-педагогічної роботи, начальник навчальнометодичного відділу, голова профкому працівників, директори інститутів, декани факультетів,
завідувачі кафедр, голови профбюро працівників інститутів, факультетів
Термін: упродовж дії договору

1.5. Знаходити можливість працевлаштування на кафедрах висококваліфікованих
педагогічних працівників пенсійного віку (докторів наук, професорів, кандидатів наук,
доцентів) на 0,25 ставки на термін, передбачений контрактом, за умови обґрунтування
кафедрою доцільності такого працевлаштування, викликаного відсутністю фахівців із даної
спеціальності.
Відповідальні: ректор університету, начальник відділу кадрів, завідувачі кафедр
Термін: постійно

1.6. При виникненні необхідності звільнення працівників на підставі п.1 ст.40 Кодексу
законів про працю України використати усі можливості забезпечення їх роботою на іншому
робочому місці, у тому числі за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення і т.д.
Відповідальні: ректор, начальник відділу кадрів
Термін: упродовж дії договору

1.7. Звільнення працівників за ініціативою роботодавця здійснювати за погодженням з
профкомом згідно з чинним законодавством. Начальник відділу кадрів зобов’язаний
ознайомлювати працівника під розпис з наказом про його звільнення.
Відповідальні: ректор університету, начальник відділу кадрів, голова профкому працівників
Термін: упродовж дії договору

1.8. Погоджувати питання скорочення персоналу з профкомом університету.
Звільнення педагогічних працівників у зв’язку зі скороченням обсягу роботи здійснювати
лише після закінчення навчального року. Припинити укладання нових трудових договорів, у
т. ч, строкових на період, коли планується звільнення.
Відповідальні: ректор університету, проректор з науково-педагогічної роботи, начальник
відділу кадрів
Термін: упродовж дії договору

1.9. При переведені на іншу посаду, у інший структурний підрозділ начальник відділу
кадрів зобов’язаний під розпис ознайомити працівника з наказом про його перевід.
Відповідальні: начальник відділу кадрів
Термін: упродовж дії договору

1.10. Працівникам університету, відповідно до їх посад, надається основна відпустка
тривалістю 56, 42 та 28 календарних днів за відпрацьований рік (Додаток № 2).
Відповідальні: начальник відділу кадрів , керівники структурних підрозділів
Термін: упродовж дії договору

1.11. Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням з
профкомом не пізніше 11 січня поточного року і доводити до відома працівників у
структурних підрозділах університету.
Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за два тижні до
встановленого графіком терміну. Чітко дотримуватися ст. 74 – 84 Закону України “Про
відпустки”.
1.12. Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускати на прохання
працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14
календарних днів.
Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівникові до кінця
робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається
відпустка.
1.13. Перенесення терміну щорічної відпустки на інший період на вимогу працівника
проводити лише у випадках, передбачених ст. 11 Закону України “Про відпустки”.
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Заборонити ненадання щорічних відпусток повної тривалості упродовж двох років
поспіль.
1.14. Надавати відпустку або її частину поза графіком у зв’язку з необхідністю
санаторно-курортного лікування.
Відповідальні: начальник відділу кадрів, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів
Термін: упродовж дії договору

1.15. Надавати працівникам соціальні відпустки у порядку і на умовах, передбачених
чинним законодавством.
1.16. Продовжити практику надання за рішенням вченої ради творчих оплачуваних
відпусток.
Відповідальні: ректор університету
Термін: упродовж дії договору

1.17. Перенесення робочих днів у навчальному році на інші дні визначає ректор
університету у погодженні з профкомом до початку навчального року. Змінити
розпорядження ректора про такі перенесення можуть лише Постанови Уряду або Укази
Президента.
Відповідальні: ректор університету
Термін: упродовж дії договору

1.18. Дотримуватися закону України «Про відпустки» в частині надання додаткової
відпустки одиноким матерям, батькам та іншим особам.
Відповідальні: ректор університету, начальник відділу кадрів
Термін: упродовж дії договору

1.19. Продовжити практику наукових міжнародних зв’язків та співпраці з навчальними
закладами країн далекого та близького зарубіжжя. Інформувати трудові колективи про
результати закордонних відряджень та про зміст підписаних Угод. Передбачити у Кошторисі
спеціального фонду кошти на представницькі витрати.
Відповідальні: ректор університету,
міжнародної співпраці, головний бухгалтер
Термін: упродовж дії договору

проректор

з

науково-педагогічної

роботи

та

1.20. Розроблені локальні нормативні документи з питань трудових відносин, оплати
праці, соціальних та побутових питань набувають чинності після погодження з профкомом
згідно з чинним законодавством.
Відповідальні: ректор університету, начальник відділу кадрів
Термін: упродовж дії договору

1.21. Включати представника профкому до складу тарифікаційної та атестаційної
комісій. Забезпечити участь голови профкому у засіданнях виробничих нарад ректорату,
вченої ради, на яких заслуховуються виробничі питання захисту трудових і соціальноекономічних прав членів колективу. Погоджувати з профкомом акти на списання майна, що
підлягає списанню або передачі.
Відповідальні: ректор університету, головний бухгалтер
Термін: упродовж дії договору

1.22. Режим роботи, графіки роботи, розклади занять погоджувати з профкомом.
Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів
Термін: упродовж дії договору

1.23. Клопотання перед державними органами України, Міністерством освіти і науки
України, про відзначення Подяками, Грамотами, Почесними званнями та урядовими
нагородами працівників університету за вагомий внесок у розвиток університету, наукові
досягнення та підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів проводити через відділ
кадрів.
Відповідальні: ректор університету, нагородна комісія, начальник відділу кадрів
Термін: упродовж дії договору

1.24. Зобов’язати відділ кадрів вести окремо персоніфікований облік нагородження
працівників державними та освітянськими нагородами, преміювання та оголошення подяк
ректором університету.
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Відповідальні: начальник відділу кадрів
Термін: упродовж дії договору

1.25. Не допускати відволікання педагогічних працівників та студентів від виконання
ними професійних обов’язків (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством).
Відповідальні: ректор університету, директори інститутів, декани факультетів
Термін: упродовж дії договору

1.26. Забезпечити своєчасне (не рідше одного разу на п’ять років) підвищення
кваліфікації науково-педагогічних працівників відповідно до планування кафедр і
“Положення про стажування професорсько-викладацького складу університету”, схваленого
вченою радою університету.
Відповідальні: проректор з наукової роботи, завідувачі кафедр
Термін: упродовж дії договору

Профком зобов’язується:
1.27. Сприяти зміцненню трудової та виробничої дисципліни працівників університету.
1.28. Здійснювати контроль за дотриманням трудового законодавства: правильністю
ведення трудових книжок, видання наказів про прийняття, звільнення, переведення на іншу
роботу, дотримання графіків відпусток.
1.29. Розглядати подання роботодавця про розірвання трудового договору з
працівником, який є членом профспілки, у випадках, передбачених законодавством.
Повідомляти роботодавця та члена профспілки про прийняте рішення у письмовій
формі у триденний термін після його прийняття.
1.30. Надавати працівникам безкоштовну правову допомогу з чинного законодавства. У
разі порушення їхніх трудових прав представляти та відстоювати права працівників у
відносинах з роботодавцем у судових органах.
Сприяти упередженню виникнення трудових спорів.
Розділ ІІ. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАОХОЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ
Роботодавець зобов’язується:
2.1. Здійснювати виплату заробітної плати працівникам у грошових знаках, що мають
законний обіг на території України.
2.2. Виплачувати заробітну плату (12-13 числа щомісяця – аванс, 27-28 числа
щомісяця - платню) у першочерговому порядку перед іншими платежами, після сплати
обов’язкових платежів.
2.3. Не допускати затримки виплати заробітної плати після надходження відповідних
коштів з Міністерства освіти і науки України.
2.4. Здійснювати виплату заробітної плати через установи банків відповідно до чинного
законодавства лише на підставі особистих заяв працівників.
Відповідальні: головний бухгалтер
Термін: постійно

2.5. Нарахування відпускних проводити згідно з діючим законодавством і виплачувати
їх за весь час щорічної відпустки
2.6. Виплачувати ректорові університету надбавку до посадового окладу з
позабюджетних коштів у розмірі, встановленому Контрактом Міністерства освіти і науки
України.
Відповідальні: головний бухгалтер
Термін: постійно

2.7. Встановлювати і виплачувати надбавки науковим працівникам, у яких упродовж
календарного місяця виникло право на виплату або підвищення розміру надбавки за стаж
наукової роботи, з початку наступного місяця.
Відповідальні: головний бухгалтер, начальник відділу кадрів
Термін: упродовж дії договору
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2.8. Здійснювати оплату праці працівникам, які виконують обов’язки інших
працівників з дня перебування останніх у відпустці по тимчасовій непрацездатності або у
відпустці по догляду за дитиною.
Відповідальні: головний бухгалтер
Термін: упродовж дії договору

2.9. Здійснювати додаткову оплату у розмірі до 40 % тарифної ставки працівникам
університету за роботу в нічний час (з 2200 до 0600 години) (Додаток № 3).
2.10. Виплачувати доплати і надбавки до посадових окладів працівникам згідно з
Додатком № 4.
2.11. Забезпечити виплату премій відповідно до особистого внеску працівника у
загальні результати роботи в межах затвердженого фонду в Кошторисі згідно з “Положенням
про преміювання“ та за погодженням з профкомом (Додаток № 4).
2.12. За рахунок коштів спецфонду виплачувати щомісячно професорам, яким за
рішенням вченої ради університету присвоєно почесне звання “Заслужений професор
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка”, грошову
винагороду в розмірі 50 % посадового окладу та дозволити їм працювати в університеті без
обмеження віку.
Право укладання контракту з даними особами на подальшу роботу, перебування їх на
адміністративних посадах залишити за ректором університету.
Відповідальні: ректор університету, головний бухгалтер
Термін: упродовж дії договору.

Профком зобов’язується:
2.13. Здійснювати контроль за дотриманням в університеті законодавства з питань
оплати праці, своєчасної виплати заробітної плати.
Представляти і захищати інтереси працівників з питань оплати праці.
2.14. Проводити перевірки правильності нарахування працівникам заробітної плати,
розмірів і підстав відрахувань з неї.
Розділ ІІІ. СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ ТА ГАРАНТІЇ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КУЛЬТУРНОГО, МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ
ОЗДОРОВЛЕННЯ І ВІДПОЧИНКУ ПРАЦІВНИКІВ
Сторони домовилися спільно формувати, розділяти кошти на соціальні, культурномасові заходи, виходячи з фінансових можливостей університету.
Роботодавець зобов’язується:
3.1. Сформувати та затвердити на спільному засіданні ректорату та профкому план
заходів щодо соціального розвитку університету на 2014 – 2016 рр.
Відповідальні: ректор університету, проректор з науково-педагогічної роботи та стратегії
соціально-економічного розвитку, голова профкому працівників, головний бухгалтер
Термін: до 1 січня 2014 р.

3.2. Надавати одноразову матеріальну допомогу працівникам за рахунок коштів
спецфонду з прив’язкою до розміру встановленої мінімальної зарплати: на розв’язання
соціально-побутових питань – до 30 %, витрат на похорон працівника та членів сім’ї
працівника першого ступеня спорідненості – від 20 %, при виході на пенсію по старості
працівникам при стажі роботи в університеті понад 5 років – до 50 %.
Відповідальні: ректор університету, головний бухгалтер, начальник відділу кадрів

3.3. Надавати цільову благодійну безготівкову допомогу закладам охорони здоров’я для
оплати вартості лікування працівника університету у випадках особливо важких
захворювань та складних операційних втручань.
Відповідальні: ректор університету, головний бухгалтер

8

3.4. За рахунок коштів спецфонду виплачувати допомогу на оздоровлення у розмірі
50 % посадового окладу навчально-допоміжному та адміністративному персоналу при
наданні їм щорічної відпустки за графіком (Додаток № 5).
Відповідальні: ректор університету, головний бухгалтер
Термін: упродовж дії договору

3.5. Надавати щорічну грошову винагороду педагогічним працівникам університету за
зразкове виконання службових обов’язків за умови досягнення ними успіхів у навчанні,
вихованні, професійній підготовці студентів, методичному забезпеченні та відповідно до
Положення “Про надання щорічної грошової винагороди” від 12.10.2009 і за погодженням із
профкомом працівників університету.
Відповідальні: ректор університету, директори інститутів, декани факультетів, головний
бухгалтер
Термін: упродовж дії договору

3.6. Бухгалтерії університету перерахувати профспілкові внески на рахунок профкому
не пізніше трьох днів після виплати заробітної плати.
Відповідальні: головний бухгалтер
Термін: упродовж дії договору

3.7. Редагування авторефератів, монографій, навчальних посібників проводити за
кошти університету; друк авторефератів, монографій, наукової літератури, а також авторські
примірники посібників і підручників оплачують, як правило, автори відповідно до
калькуляції затрат. За кошти університету видавати ту кількість примірників, яка необхідна
для обов’язкової розсилки та поповнення бібліотечних фондів.
Відповідальні: проректор з наукової роботи, начальник видавничого відділу
Термін: упродовж дії договору

3.8. Сприяти забезпеченню усіх працівників та студентів університету гарячим
харчуванням за місцем роботи та навчання.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та стратегії соціально-економічного
розвитку, голова профкому працівників, голова профкому студентів
Термін: упродовж дії договору

3.9. Забезпечити своєчасне оформлення документів на представлення працівників до
призначення пенсій.
Відповідальні: начальник відділу кадрів, архіваріус

3.10. Забезпечувати працівників університету санаторно-курортним лікуванням з
оплатою працівником від 10% до 50% його вартості.
Відповідальні: ректор університету, головний бухгалтер, голова комісії соцстрахування
Термін: упродовж дії договору
3.11. Щоквартально перераховувати профспілковій організації кошти на культурно-

масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі до 0,2% фонду оплати праці відповідно до
чинного законодавства.
Відповідальний: головний бухгалтер
Термін: щоквартально упродовж дії договору

3.12. Передбачити у річних Кошторисах до 2 % від фонду зарплати на розвиток
соціальних об’єктів університету, гуртожитків, утримання та оновлення аудиторного фонду,
проведення медичного огляду працівників.
Відповідальні: ректор університету, головний бухгалтер
Термін: упродовж дії договору

3.13. Перераховувати своєчасно та у повному обсязі єдиний соціальний внесок на
рахунки, відкриті Пенсійним фондом.
Відповідальні: головний бухгалтер
Термін: упродовж дії договору

3.14. Завершити капітальний ремонт однієї з квартир готельного призначення в
реконструйованому гуртожитку № 6 по вул. Грушевського, 4.
Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, голова профкому працівників
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3.15. Організувати роботу щодо реконструкції та відкриття спортивно-оздоровчого
табору «Смерічка»
Відповідальні: ректор, головний бухгалтер
Термін: упродовж дії договору

Профком зобов’язується:
3.16. Контролювати цільове використання коштів на виплату соціальних пільг.
3.17. Здійснювати контроль за розподілом путівок, забезпечити гласність в організації
санаторно-курортного лікування та відпочинку членів колективу, їхніх сімей, наданням
соціальних послуг працівникам за усіма видами страхування.
3.18. Організовувати проведення культурно-масових, спортивних і оздоровчих заходів
для працівників університету та членів їх сімей.
3.19. Здійснювати контроль за роботою та утриманням об’єктів соціальної сфери
(їдальні, медпункту, санаторію-профілакторію спортивно-оздоровчого табору «Смерічка»).
Відповідальні: голова профкому працівників
Термін: упродовж дії договору

Розділ IV. КОЛЕКТИВНА УГОДА МІЖ РОБОТОДАВЦЕМ
ТА ПРОФСПІЛКОВИМ КОМІТЕТОМ СТУДЕНТІВ
Конференція трудового колективу університету доручає профкому первинної
профспілкової організації студентів ДДПУ імені Івана Франка представляти та
захищати інтереси студентів університету.
1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
Роботодавець зобов’язується:
4.1.1. Визнавати пріоритетне право профспілкового комітету студентів на укладання
Колективного договору.
Відповідальні: ректор університету
Термін: упродовж дії договору

4.1.2. Включати представників студентської профспілкової організації та Ради
студентського самоврядування до стипендіальних комісій та комісій, на яких розглядаються
(розв’язуються) питання, що стосуються студентів.
Відповідальні: ректор університету, проректор з науково-педагогічної роботи
Термін: упродовж дії договору

4.1.3. Планування та розподіл коштів університету, які безпосередньо стосуються
інтересів студентів, проводити за участю представників профкому студентів та Ради
студентського самоврядування.
Відповідальні: ректор університету, проректори , головний бухгалтер
Термін: упродовж дії договору

4.1.4. За погодженням із профспілковим комітетом студентів:
• затверджувати правила внутрішнього розпорядку університету, правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках;
• заохочувати студентів за успіхи у навчальній, науковій та громадській роботі;
• надавати матеріальну допомогу;
• видавати накази про відрахування студентів з університету за одноразове грубе
порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку, за скоєння
аморального вчинку, не сумісного з продовженням навчання в університеті;
• видавати накази та розпорядження, що стосуються умов навчання, проживання та
побуту студентів.
Відповідальні: ректор університету, проректори, директори інститутів, декани факультетів
Термін: упродовж дії договору

10

4.1.5. Університет виділяє профкому студентів, Раді студентського самоврядування
безкоштовно приміщення з обладнанням, освітленням, опаленням обслуговуванням для
їхньої роботи.
Роботодавець надає право профкому студентів на безкоштовне користування засобами
зв’язку, транспортом, копіювальною технікою для розповсюдження оперативної інформації
для студентів університету.
Відповідальні: ректор університету, проректори, керівники структурних підрозділів
Термін: упродовж дії договору

4.1.6. Не накладати дисциплінарні стягнення на студентів, обраних до складу профкому
студентів, Ради студентського самоврядування, а також голів профбюро факультетів/
інститутів без погодження з профспілковим комітетом студентів.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, директори інститутів, декани
факультетів
Термін: упродовж дії договору

4.1.7. Відповідно до Галузевої угоди, за особистими заявами членів профспілки,
проводити безготівкову оплату членських внесків та перераховувати їх упродовж 3 днів
після виплати стипендій на розрахунковий рахунок профкому студентів.
Відповідальні: головний бухгалтер
Термін: упродовж дії договору

4.1.8. Сприяти діяльності органів студентського самоврядування.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, керівники підрозділів
Термін: упродовж дії договору.

Профком студентів зобов’язується:
4.1.9. Спільно діяти у заходах, запланованих Колективним договором, інформувати
студентів про хід її виконання.
Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів
Термін: упродовж дії договору.

4.1.10. Організовувати та проводити виховну роботу серед членів профспілки.
Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів
Термін: упродовж дії договору.

4.1.11. Брати участь у розподілі та раціональному використанні коштів, які виділяються
на соціально-побутові потреби студентів, проведення культурно-виховної, спортивнооздоровчої роботи, здійснювати заходи щодо їх додаткового залучення.
Відповідальні: голова профкому студентів
Термін: упродовж дії договору

4.1.12. Брати участь у обговоренні та розробці нормативних актів університету, що
стосуються студентських проблем.
Відповідальні: голова профкому студентів
Термін: упродовж дії договору

4.1.13. Діяти спільно з органами студентського самоврядування університету по
напрямках діяльності.
Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів
Термін: упродовж дії договору.

2. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Роботодавець зобов’язується:
4.2.1. Утворювати та використовувати згідно з Положенням, затвердженим
роботодавцем та профспілковим комітетом студентів, фонд матеріальної допомоги
студентам, аспірантам, у розмірі до 10 % стипендіального фонду. Передбачити у зведеному
кошторисі Фонду матеріальної допомоги студентам фінансування цільових програм
соціальної підтримки студентства (надання матеріальної допомоги, преміювання,
оздоровлення, пільгове харчування, медичне обслуговування, культура і спорт тощо).
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Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з науково-педагогічної
роботи та стратегії соціально-економічного розвитку
Термін: упродовж дії договору

4.2.2. У випадках залучення студентів до робіт, не пов’язаних з виконанням
навчального плану, укладання угод на дані роботи проводити за участю профспілкового
комітету студентів із додержанням належних умов праці, проживання та відпочинку.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з науково-педагогічної
роботи та стратегії соціально-економічного розвитку, директори інститутів, декани факультетів
Термін: упродовж дії договору

4.2.3. При формуванні розкладу занять дотримуватись норм навчального навантаження
і рівномірного розподілу годин упродовж тижня.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, директори інститутів, декани
факультетів
Термін: упродовж дії договору

4.2.4. Здійснювати своєчасне матеріальне забезпечення студентів-сиріт і студентів, які
позбавлені батьківського піклування, відповідно до чинного законодавства, створювати
умови для поліпшення їхнього навчання і відпочинку.
Відповідальні: ректор університету, проректори, головний бухгалтер
Термін: упродовж дії договору

4.2.5. За рахунок позабюджетних коштів проводити преміювання студентів, які
навчаються за контрактом. Премія надається за особливі досягнення у науковій роботі,
відмінне навчання, активну участь у культурно-громадському житті університету, високі
спортивні досягнення та за зайняті призові місця на всеукраїнських, обласних,
університетських олімпіадах, фестивалях, змаганнях, конкурсах.
Розмір премії визначається в індивідуальному порядку, але не менший від розміру
мінімальної стипендії.
Відповідальні: ректор університету, проректори, головний бухгалтер
Термін: упродовж дії договору

4.2.6. За рахунок позабюджетних коштів надавати матеріальну допомогу студентам, які
навчаються за контрактом. Допомога надається у випадку смерті батьків студента, при
необхідності стаціонарного лікування важких захворювань, а також при нанесенні
матеріальних збитків сім’ї студента внаслідок стихійного лиха.
Розмір матеріальної допомоги визначається в індивідуальному порядку, в межах від
однієї до чотирьох мінімальних стипендій.
4.2.7. Своєчасно забезпечувати студентів освітніми документами (студентський квиток,
залікова книжка, диплом).
Відповідальні: ректор університету, проректор з науково-педагогічної роботи, головний
бухгалтер
Термін: упродовж дії договору

Профком студентів зобов’язується:
4.2.8. Брати участь у роботі стипендіальних комісій університету, факультетів та
інститутів при призначенні стипендій та розподілі коштів Фонду соціальної допомоги
студентам, аспірантам та докторантам.
Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів
Термін: упродовж дії договору.

4.2.9. Здійснювати облік студентів пільгових категорій. Забезпечити їм реалізацію усіх
пільг, передбачених законодавством.
Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів
Термін: упродовж дії договору.
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3. ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВО-ПОБУТОВИХ УМОВ
Роботодавець зобов’язується:
4.3.1. При формуванні плану підготовки університету до нового навчального року
Департаменту стратегії соціально-економічного розвитку забезпечити пріоритетне
виконання робіт з ремонту життєво необхідних комунікацій та інженерних мереж
гуртожитків, навчальних корпусів силами відповідних підрозділів університету,
студентськими бригадами та будівельними загонами студентів. Спільно з профспілковим
комітетом студентів та органами студентського самоврядування формувати перелік
першочергових робіт для забезпечення безпечних та поліпшення житлово-побутових умов у
гуртожитках.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та стратегії соціально-економічного
розвитку, коменданти гуртожитків, голова профкому студентів
Термін: упродовж дії договору

4.3.2. Використовувати житловий фонд гуртожитків для проживання в них винятково
студентів денної форми навчання, аспірантів, сімейних студентів, слухачів підготовчого
відділення, учнів педагогічного ліцею.
Відповідальні: ректор університету, проректор з науково-педагогічної роботи та стратегії
соціально-економічного розвитку, коменданти гуртожитків, голова профкому студентів
Термін: упродовж дії договору

4.3.3. Забезпечити роботу душових кімнат у гуртожитках упродовж календарного року.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та стратегії соціально-економічного
розвитку, коменданти гуртожитків
Термін: упродовж дії договору

Профком студентів зобов’язується:
4.3.4. Брати участь у розробці та обговоренні проектів поточного та капітального
ремонту корпусів та гуртожитків, у формуванні студентських бригад та загонів з ремонту і
благоустрою території університету.
Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів
Термін: упродовж дії договору.

4.3.5. Сприяти розвитку закладів громадського харчування у навчальних корпусах та
гуртожитках університету, контролювати їхню роботу.
Відповідальні: голова профкому студентів

4.3.6. Проводити виховну роботу з мешканцями гуртожитків.
Відповідальні: голова профкому студентів, начальник виховного відділу, заступники деканів
(директорів) з виховної роботи, голови профбюро інститутів, факультетів
Термін: упродовж дії договору.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТІВ
Роботодавець зобов’язується:
4.4.1. Безкоштовно надавати приміщення в навчальних корпусах і гуртожитках для
організації культурно-масових заходів.
Відповідальні: ректор університету, директори інститутів, декани факультетів
Термін: упродовж дії договору

4.4.2. Із позабюджетних надходжень виділяти кошти профкому студентів на
проведення культурно-масових заходів у розмірі 1000 гривень на півріччя.
Відповідальні: ректор університету, головний бухгалтер
Термін: упродовж дії договору.

Профком студентів зобов’язується:
4.4.3. Розвивати і всіляко підтримувати різноманітні форми роботи з організації
дозвілля студентів (студентські клуби, кафе, дискотеки, творчі та художні колективи,
туристичні клуби тощо).
Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів
Термін: упродовж дії договору.
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5. ОЗДОРОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ТА СПОРТИВНА РОБОТА
Роботодавець зобов’язується:
4.5.1. Сприяти проведенню спортивних змагань із різних видів спорту в університеті,
на факультетах, інститутах, у студмістечку.
Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів
Термін: упродовж дії договору.

4.5.2. Забезпечити своєчасне фінансування витрат санаторію-профілакторію згідно із
затвердженим кошторисом на його утримання згідно з “Положенням про санаторійпрофілакторій Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка”.
Передбачити кошти на ремонт приміщень, оновлення медичної апаратури, твердого і м’якого
інвентаря та обладнання санаторію-профілакторію.
Відповідальні: ректор університету, проректор з науково-педагогічної роботи та стратегії
соціально-економічного розвитку
Термін: упродовж дії договору

4.5.3. Із стипендіального фонду виділяти кошти на літнє оздоровлення студентів.
Відповідальні: ректор університету, головний бухгалтер
Термін: упродовж дії договору.

Профком студентів зобов’язується:
4.5.4. Забезпечити комплектування змін та видачу путівок студентам університету в
санаторій-профілакторій.
Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів
Термін: упродовж дії договору

4.5.5. Забезпечити лікування, оздоровлення та відпочинок студентів, аспірантів шляхом
надання путівок:
• до санаторію-профілакторію;
• на оздоровлення та відпочинок у оздоровчих таборах.
Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів
Термін: упродовж дії договору

Розділ V. УМОВИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ
З метою створення здорових та безпечних умов праці в університеті роботодавець
зобов’язується:
5.1. Розробити за погодженням з профкомом та забезпечити виконання комплексних
заходів з охорони праці.
Відповідальні: ректор університету, головний бухгалтер, начальник відділу охорони праці та
техніки безпеки (далі – ОП і ТБ)
Термін: упродовж дії договору

5.2. При прийомі на роботу (укладанні трудового договору) проінформувати під розпис
працівника про наявність на робочому місці небезпечних і особливих факторів, а також про
його права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах.
Відповідальні: начальник відділу ОП і ТБ, начальник відділу кадрів

5.3. Дотримуватись чинного законодавства щодо надання права на скорочений робочий
день, доплати та додаткової відпустки у зв’язку з особливими умовами праці.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та стратегії соціально-економічного
розвитку, начальник відділу ОП і ТБ, начальник відділу кадрів,
Термін: упродовж дії договору

5.4. Щорічно до 25 серпня виконувати роботи із забезпечення готовності навчальних
корпусів і гуртожитків до нового навчального року. Акт про готовність приміщень подавати
в комісію з охорони праці профкому.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та стратегії соціально-економічного
розвитку, начальник відділу ОП і ТБ, голова комісії профкому з охорони праці
Термін: упродовж дії договору

5.5. Виконати заходи щодо підготовки приміщень навчальних корпусів до роботи в
осінньо-зимовий період у термін до 1 жовтня (щорічно). Забезпечити упродовж цього
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періоду стійкий температурний режим у структурних підрозділах згідно зі встановленими
нормами.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та стратегії соціально-економічного
розвитку

5.6. Заборонити під час проведення занять – до 17 год. – фарбування, натирання підлоги
та виконання робіт із речовинами, які шкідливо впливають на здоров’я.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та стратегії соціально-економічного
розвитку, завгосподарством, коменданти навчальних корпусів, гуртожитків
Термін: упродовж дії договору

5.7. Проводити спільно з профкомом своєчасне розслідування та вести облік нещасних
випадків і аварій. Забезпечити безумовне виконання запропонованих комісією з
розслідування нещасного випадку організаційно-технічних заходів по кожному конкретному
нещасному випадку.
Відповідальні: начальник відділу ОП і ТБ, голова комісії профкому з охорони праці

5.8. Роботодавець зобов’язується компенсувати працівникові шкоду, заподіяну йому
каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров’я, пов’язаними з виконанням трудових
обов’язків відповідно до чинного законодавства та згідно з опосередкованою схемою:
“Роботодавець – Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України (далі – Фонд) – Потерпілий працівник”, для чого
дотримуватися:
 встановлення взаємодії з Фондом та його робочими органами, страховими
експертами й іншими спеціалістами, які діють на місцях;
 забезпечення повного, якісного й об’єктивного розслідування нещасного випадку,
установлення істинних технічних та організаційних причин цих випадків,
недопущення безпідставного звинувачення потерпілих, порушення інших прав на
соціальний захист, передбачених законодавством;
 зебезпечення безвідкладної передачі до Фонду необхідних матеріалів про нещасний
випадок та надання допомоги потерпілому в одержанні від Фонду усіх страхових
виплат і видів соціальної допомоги згідно із діючим законодавством;
 організації своєчасної і повної сплати університетом єдиного соціального внеску на
рахунки, відкриті Пенсійним фондом;
 виплати додаткової грошової допомоги згідно з розділом ІV даного Колективного
договору.
Відповідальні: ректор університету, головний бухгалтер, начальник відділу ОП і ТБ
Термін: упродовж дії договору

5.9. Завершити складом університетської комісії атестацію робочих місць категорії
працівників, що працюють в особливих умовах, надавати їм встановлені згідно з чинним
законодавством пільги і компенсації.
Відповідальні: головний бухгалтер, начальник відділу ОП і ТБ
Термін: упродовж дії договору

5.10. Контролювати стан утримання навчальних корпусів, аудиторій, гуртожитків на
предмет їх придатності до безпечної експлуатації.
Проводити періодично, згідно з нормативними актами, експертизу технічного стану
обладнання, машин, механізмів, споруд, будівель щодо їх безпечного використання.
Відповідальні: головний інженер, старший виконроб, начальник відділу ОП і ТБ
Термін: упродовж дії договору

5.11. Проводити за графіком навчання, інструктаж та перевірку знань з охорони праці
працівників університету.
Відповідальні: начальник відділу ОП і ТБ
Термін: щорічно

5.12. Щоквартально на усіх кафедрах і в структурних підрозділах проводити перевірку
заповнення журналів проведення інструктажів з охорони праці згідно з встановленими
вимогами. Щорічно проводити вступний інструктаж зі студентами перших курсів
університету.
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Відповідальні: начальник відділу ОП і ТБ
Термін: постійно

5.13. Зобов’язати керівників структурних підрозділів проводити стажування з охорони
праці і техніки безпеки на робочому місті з новоприйнятими працівниками. Допуск до
стажування оформляти розпорядженням у підрозділах. Забезпечення контролю покласти на
начальника відділу ОП і ТБ.
Відповідальні: зав. господарством, завідувачі майстернями, лабораторіями, коменданти
Термін: постійно

5.14. Організувати постійну роботу уповноважених осіб з питань охорони праці,
проводити з ними навчання, залучати до перевірок стану умов, безпеки праці (акти перевірок
подавати у відділ з ОП і ТБ).
Відповідальні: начальник відділу ОП і ТБ
Термін: постійно

5.15. Надавати один раз на тиждень (ст. 42 Закону України “Про охорону праці”)
скорочений на одну годину робочий день із збереженням середнього заробітку
уповноваженим особам з питань охорони праці для виконання громадських обов’язків і
проходження навчання з охорони праці та техніки безпеки.
Відповідальні: начальник відділу ОП і ТБ, начальник відділу кадрів
Термін: постійно

5.16. Забезпечити безумовне виконання приписів комісій з охорони праці та техніки
безпеки в університеті.
Відповідальні: начальник відділу ОП і ТБ

5.17. Представляти інтереси працівників у вирішенні питань охорони праці у випадках,
визначених законодавством, вносити ректору університету відповідні подання.
5.18. Розробити Комплексний план поліпшення стану безпеки, гігієни праці,
виробничого середовища та профілактики виробничого травматизму в гуртожитках та
навчальних корпусах на 2014 – 2015 рр. із забезпеченням контролю за його виконанням.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та стратегії соціально-економічного
розвитку, начальник відділу ОП і ТБ
Термін: постійно
5.19. Встановити доплату в розмірі 10% посадового окладу молодшим медсестрам санаторіюпрофілакторію за роботу з дезінфікуючими засобами в межах кошторису санаторію-профілакторію.
Надавати додаткову відпустку терміном 7 календарних днів для головного бухгалтера і головного
лікаря за ненормований робочий день за рахунок коштів Фонду СС з ТВП.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та стратегії соціально-економічного
розвитку
Термін: постійно

Профком зобов’язується:
5.20. Встановити контроль за виконанням вимог нормативних актів з охорони праці
силами громадських інспекторів, комісії профкому з охорони праці. Регулярно виносити на
розгляд засідань профкому, Конференцій трудового колективу питання стану умов і охорони
праці.
5.21. Брати участь у розробці відділом ОП і ТБ положень, нормативно-правових
документів з питань охорони праці в університеті, проведенні атестації робочих місць, у
розслідуванні нещасних випадків, у проведенні перевірки знань з охорони праці посадових
осіб і співробітників університету.
Відповідальні: голова профкому працівників, голова комісії профкому з охорони праці
Термін: упродовж дії договору

Розділ VІ. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Роботодавець визнає профспілковий комітет повноважним представником інтересів
працівників, які працюють в університеті, і погоджує з ним накази й інші локальні
нормативні акти з питань, що є предметом цього Колективного договору.
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Роботодавець зобов’язується:
6.1. Забезпечувати реалізацію прав та гарантій діяльності профспілки, встановлених
чинним законодавством, не допускати втручання в діяльність, обмеження прав профспілки
(КЗУ ст. 36, ст. 243 Кодексу законів про працю України, ст. 12, 40 – 45 Закону про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності).
Відповідальні: ректор університету
Термін: упродовж дії договору

6.2. Для проведення діяльності профкомів викладачів та студентів, проведення зборів
трудового колективу надавати безоплатно приміщення з усім необхідним обладнанням,
зв’язком, освітленням, прибиранням, охороною, у необхідних випадках виділяти транспорт.
Забезпечувати профкомам, профбюро можливість розміщувати власну інформацію у
приміщеннях та в університетській газеті “Франківець” (ст. 249 Кодексу законів про працю
України, ст. 40, 42 Закону про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності ).
Відповідальні: ректор університету, проректор з науково-педагогічної роботи та стратегії
соціально-економічного розвитку
Термін: упродовж дії договору

6.3. За наявності письмових заяв працівників університету і студентів, які є членами
профспілки, щомісячно і безоплатно утримувати членські внески із заробітної плати і
стипендії та перераховувати у безготівковому порядку упродовж трьох банківських днів
після виплати заробітної плати/стипендії на рахунок профспілкової організації (ст.42 Закону
про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності).
Відповідальні: головний бухгалтер
Термін: упродовж дії договору

6.4. Надавати вільний від роботи час із збереженням заробітної плати виборним
членам профспілкової організації, не звільненим від своїх виробничих чи службових
обов’язків, для виконання ними повноважень та громадських обов’язків в інтересах
трудового колективу:
 встановити головам комісій профкому і головам профбюро (науково-педагогічним
працівникам) навчальне навантаження на 70 – 100 годин менше за середнє по
кафедрі, а співробітникам – один раз на тиждень скорочений на дві години робочий
день;
 на час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу профкому,
надавати додаткову відпустку до 6 календарних днів із збереженням заробітної плати
за рахунок коштів університету.
Відповідальні: ректор університету, головний бухгалтер, керівники структурних підрозділів
Термін: упродовж дії договору

6.5. Забезпечувати членам профкому та представникам профспілкових органів вищого
рівня можливість безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи в університеті,
ознайомлюватися з документами, що стосуються трудових прав та інтересів працівників
(ст. 248 Кодексу законів про працю України, ст. 40 Закону про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності).
Надавати членам профкому вільний доступ до документів усіх структурних підрозділів
університету для забезпечення контролю за дотриманням чинного законодавства з питань
охорони праці та техніки безпеки.
Включити профком до списку підрозділів університету, яким надсилаються накази,
розпорядження та інші нормативні документи від ректорату університету, Міністерства
освіти і науки, України, Кабінету Міністрів України (які стосуються умов, нормування і
оплати праці, матеріальних, соціальних, побутових та інших питань згідно з ст. 247 Кодексу
законів про працю України).
Відповідальні: ректор університету, керівники структурних підрозділів, департамент
соціально-економічного розвитку, відділ кадрів, навчально-методичний відділ, бухгалтерія
Термін: упродовж дії договору
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6.6. Поширювати на виборних членів профактиву соціальні пільги та заохочення,
встановлені цим договором (ст. 41 Закону про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності).
6.7. Розглядати упродовж семи днів подання профкому щодо порушень законодавства
про працю та Колективного договору, невідкладно вживати заходи щодо їхнього усунення
(ст. 20, 28 Кодексу законів про працю України).
6.8. Забезпечити участь профкому у підготовці змін і доповнень до Статуту
університету, Правил внутрішнього розпорядку університету, обов’язковий розгляд цих
пропозицій (ст. 9 Кодексу законів про працю України).
6.9. Брати участь у заходах профкому на його запрошення (ст. 25 Кодексу законів про
працю України).
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
З метою забезпечення реалізації положень цього Колективного договору, здійснення
контролю за його виконанням сторони зобов’язуються:
1. Забезпечити здійснення контролю за виконанням Колективного договору робочою
комісією представників сторін, яка вела переговори з його укладання в узгодженому нею
порядку.
Результати перевірки виконання зобов’язань Колективного договору оформляти актом,
який доводити до відома роботодавця і профкому та колективу працівників і студентів.
2. Надавати повноважним представникам сторін інформацію та документи, необхідні
для здійснення контролю за виконанням Колективного договору.
3. Заслуховувати осіб, відповідальних за виконання окремих положень цього
Колективного договору, на засіданнях комісій профкому.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, голова профкому працівників
Термін: упродовж дії договору

4. Періодично проводити зустрічі роботодавця та профкому з питань виконання
Колективного договору.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, голова профкому працівників
Термін: упродовж дії договору

5. Розглядати підсумки виконання Колективного договору двічі на рік:
 за півріччя – у червні поточного року на спільному засіданні профкому і ректорату;
 за рік – у січні на Конференції трудового колективу.
6. У разі порушення чи невиконання зобов’язань договору з вини конкретної посадової
особи, вона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
При відсутності фінансування окремих пунктів договору вони можуть бути перенесені
на інший термін або анульовані спільною ухвалою роботодавця і профкому.
7. Колективний договір укладено у двох примірниках, що зберігаються у кожної із
сторін і мають однакову юридичну силу.
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ДОДАТКИ
до Колективного договору
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Додаток № 1
до Колективного договору
УГОДА
щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, підвищення рівня охорони
праці, запобігання випадкам виробничого травматизму і аваріям на 2014 р.
№/
п/п

Види робіт

1
1.

2
Замінити вхідні двері в корпус
кафедри машинознавства і основ
технологій вул.Стрийській, 5,
корпус 2.
Згідно графіка провести
вимірювання опорів заземлюючих
пристроїв захисного заземлення ,
ізоляції електрообладнання та
освітлювальних електромереж
навчальних корпусів та гуртожитків.
До опалювального сезону провести
очистку димових та вентиляційних
каналів в приміщеннях з
використанням природного газу
(котельні, гуртожитки, їдальні).
Провести частковий ремонт
черепичної покрівлі навчального
корпусу №6 та приміщення
костюмерної ансамблю «Пролісок».

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1
10.

Провести частковий ремонт
складських та гаражних покрівель
на території навчального корпусу
№6, вул.Л.Українки, 29.
Провести ремонт зовнішнього
водопроводу холодної води до
навчального корпусу №7,
вул.Л.Курбаса, 2.
Замінити світильники з лампами
розжарювання на світильники з
лампами денного світла ІІ-ІV
поверхах (частково) в навчальному
корпусі №7, вул.Л.Курбаса, 2.
Провести оздоблювальні роботи в
приміщенні відділу кадрів в
навчальному корпусі №1,
вул.І.Франка, 24.
Замінити віконні блоки на коридорі
ІІ поверху в навчальному корпусі
№2, вул.Т.Шевченка, 34 в кількості
6 шт.
2
Провести заміну окремими
ділянками сталевих трубопроводів
холодної води діаметром 100 мм в
приміщеннях гуртожитку №1,

Орієнтовна
вартість
(тис.грн.)
3

Відповідальний
за виконання
4

Термін
виконання
5

Примітка

2,0

Гол.інженер
Підлужний П.П.

ІІ кв.

Господарським
способом

6

10,0

Гол.енергетик
Черхавський
Ю.Р.

ІV кв.

Підрядна
організація

7,0

Інженер І
категорії Сорока
Л.О.

Ш кв.

Підрядна
організація

ІV кв.

Господарським
способом

Ш кв.

Господарським
способом

Ш кв.

Підрядна
організація

40,0

20,0

Начальник ТЕВ
Балабан Я.Т.
Ст.виконроб
Возняк З.С.
Ст.виконроб
Возняк З.С.

25,0

Гол.інженер
Підлужний П.П.
Ст.виконроб
Возняк З.С.

15,0

Гол.енергетик
Черхавський
Ю.Р.

Ш кв.

Господарським
способом

10,0

Ст.виконроб
Возняк З.С.

ІІ кв.

Господарським
способом

Ш кв.

Господарським
способом

5

6

Ш кв.

Підрядна
організація

5,0

3
40,0

20

Гол.інженер
Підлужний П.П.

4
Начальник ТЕВ
Балабан Я.Т.
Ст.виконроб
Возняк З.С.

11.

12.

13.

вул.В.Великого, 3
Провести заміну окремими
ділянками сталевих трубопроводів
гарячої та холодної води діаметром
100 мм в підвальному приміщенні
блоку А, гуртожитку №5,
вул.В.Великого, 5.
Забезпечити усі підрозділи
університету та доукомплектувати
медикаментами медичні аптечки.
Забезпечити електромонтерів
підрозділів університету засобами
індивідуального захисту.
Витрати щодо розділу І:

35,0

10,0

5,0
224,0
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Начальник ТЕВ
Балабан Я.Т.
Ст.виконроб
Возняк З.С.
Гол.інженер
Підлужний П.П.
Гол.енергетик
Черхавський
Ю.Р.

Ш кв.

Ш кв
Ш кв

Підрядна
організація
Господарським
способом
Господарським
способом

Додаток № 2
до Колективного договору
Перелік посад
працівників, яким надається основна відпустка тривалістю 56, 42 та 28
календарних днів за відпрацьований рік

Кількість календарних днів
щорічної відпустки

Посада
Ректор

56

Проректор з науково-педагогічної роботи

56

Проректор з наукової роботи

56

Проректор з науково-педагогічної роботи

56

Проректор з науково-педагогічної роботи та стратегії
соціально-економічного розвитку
Декан, професор

56
56

Декан, доцент, кандидат наук

56

Керівник інституту Франкознавства

56

Директор ЦППО

56

Завідувач кафедри, професор, доктор наук

56

Завідувач кафедри, професор, що не має ступеня доктора
наук
Директор інституту, професор, доктор наук

56

Завідувач кафедри, доцент, кандидат наук

56

Професор, доктор наук

56

Професор, кандидат наук

56

Доцент, кандидат наук

56

Доцент, який не має ступеня кандидата наук

56

Старший викладач, кандидат наук

56

Старший викладач

56

Викладач, асистент, кандидат наук

56

Викладач, асистент

56

Провідний концертмейстер

56

Концертмейстер

56
22

56

Начальник відділу охорони праці і техніки безпеки

28

Начальник штабу ЦО

28

Головний інженер

28

Головний енергетик

28

Старший адміністратор

28

Адміністратор

28

Начальник юридичного відділу

28

Юрисконсульт
Юрисконсульт 1- категорії

28

Завідувач аспірантури

56

Керівник педагогічної практики

56

Начальник відділу кадрів
Старший інспектор відділу кадрів

28

Учений секретар спеціалізованої вченої ради

28

Учений секретар вченої ради
Технічний секретар вченої ради

28

28

28

28

Завідувач наукової лабораторії

42

Завідувач навчальної лабораторії

42

Завідувач канцелярії

28

Майстер виробничого навчання
Начальник навчально-методичного відділу

42

Методист вищої категорії

42

Методист І категорії

42

Методист ІІ категорії

42

Методист
Інспектор

42

Помічник ректора

28

Керівник екстернату

28

Начальник виховного відділу

28

Начальник НКЦ

28

42

28

23

Заступник начальника НКЦ

28

Заступник керівника відділення м. Берегово

28

Керівник навчально-методичного центру

28

Начальник техніко - експлуатаційного відділу

28

Начальник табору
Директор стадіону

28

Керівник полоністичного центру

28

Начальник планово-фінансовий відділу

28

Головний бухгалтер

28

Заст. головного бухгалтера

28

Провідний бухгалтер, провідний економіст

28

Бухгалтер ІІ категорії,економіст II категорії

28

Бухгалтер І категорії, економіст I категорії
Провідний економіст

28

28

28

Економіст I категорії

28

Бухгалтер,економіст

28

Касир-контролер

24

Провідний спеціаліст

28

Спеціаліст І категорії

28

Спеціаліст ІІ категорії

28

Спеціаліст

28

Технік І категорії

28

Технік ІІ категорії

28

Технік

28

Старший лаборант (з вищою освітою)

28

Лаборант

28

Архіваріус

28

Диспетчер факультету

28

Секретар

28

Секретар-друкарка факультету

28

Друкарка І категорії

28

Друкарка ІІ категорії

28

Настроювач музичних інструментів

28
24

Комендант

28

Завідувач складу

28

Завідувач господарства

28

Старший виконавець робіт

28

Завідувач камери схову

24

Начальник видавничого відділу

28

Провідний редактор

28

Коректор

28

Редактор І категорії

28

Редактор ІІ категорії

28

Редактор

28

Інженер І категорії

28

Інженер ІІ категорії

28

Інженер

28

Інженер-програміст І категорії

28

Інженер-програміст ІІ категорії

28

Інженер-програміст

28

Оператор ЕОМ і КРМ

28

Слюсар - сантехнік

24

Слюсар-електромонтер

24

Робітник

24

Експедитор з перевезення вантажів

24

Кухар

24

Кухар-бригадир

24

Кухар-пекар

24

Пекар

24

Мийник посуду

24

Буфетник

24

Робітник

24

Шофер вантажної машини

24

Шофер легкової машини

24

Швачка

24

Паспортист

28

Черговий гуртожитку

24
25

Кастелянка

24

Комірник

24

Вантажник

24

Сторож

24

Прибиральниця

24

Двірник

24

Балетмейстер

28

Керівник команди «Каменяр»

28

Художній керівник

28

Акомпаніатор

28

Директор бібліотеки

28

Заступник директора бібліотеки

28

Зав. відділом бібліотеки

28

Завідувач сектором

28

Провідний бібліотекар

28

Головний бібліотекар

28

Провідний бібліограф

28

Редактор ІІ категорії

28

Бібліограф

28

Бібліотекар

28

Голова спортивного клубу

28
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Додаток № 3
до Колективного договору
Перелік
доплат і надбавок до посадових окладів
Доплати і надбавки:
назва
Доплати
1. За розширення зони обслуговування
або збільшення обсягу робіт
2. За суміщення професій (посад)
3. За виконання обов’язків тимчасово
відсутніх працівників
4. За роботу в нічний час
(з 22 год. до 6 год.)
5. За керівництво
а) кафедрою – завідувач кафедри
б) заступник декана факультету,
директора інституту, Центру
перепідготовки та післядипломної освіти
6. За ненормований робочий день водія
автомобіля
Надбавки
1. За високі досягнення у праці
2. За складність і напруженість у роботі
3. За виконання особливо важливої
роботи (на термін її виконання), крім
професорсько-викладацького складу
4. За класність водіям автомобілів:
а) легкових
б) вантажних
5. За знання іноземної мови і використання у роботі (бібліотека, видавничий
відділ, відділ менеджменту проектів):
а) європейська
б) східна, угрофінська, африканська
в) двох і більше мов

розмір
30 %
30 %
30 %
до 40 %
6%
30 %

Назва документа згідно з яким
встановлена доплата, надбавка
Наказ Міністерства освіти і науки
України №557 від 26.09.2005.
“Про впорядкування умов оплати праці
та затвердження схем тарифних розрядів
працівників навчальних закладів, установ
освіти та наукових установ”
Наказ МОН України від 02.04.1993. №90
“Про затвердження Інструкції про оплату
праці та розмір ставок професорськовикладацького складу”

25 %
до 50 %
до 50 %
до 50 %

25 %
10 %

10 %
15 %
25 %
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Наказ Міністерства
освіти і науки України № 557
від 26.09.2005.
“Про впорядкування умов оплати праці
та затвердження схем тарифних розрядів
працівників навчальних закладів, установ
освіти та наукових установ”

Додаток № 4
до Колективного договору
Критерії та граничні розміри
одноразових премій
№
з/п

Критерій

Розмір премії

1

2

3

1. Захист дисертаційної роботи працівником університету:
докторської дисертації у віці до 35 років
до 50 % посадового окладу
докторської дисертації у віці до 35 до 50 років
до 40 % посадового окладу
докторської дисертації у віці до 50 до 60 років
до 20 % посадового окладу
кандидатської дисертації у віці до 30 років
до 20 % посадового окладу
кандидатської дисертації
до 25 % посадового окладу
2. Підготовка висококваліфікованих наукових кадрів:
науковому консультанту працівника університету, який
до 35 % посадового окладу
захистив докторську дисертацію у віці до 35 років
науковому консультанту працівника університету, який
до 20 % посадового окладу
захистив докторську дисертацію у віці від 35 до 50 років
науковому консультанту працівника університету, який
до 10 % посадового окладу
захистив докторську дисертацію у віці від 50 до 60 років
Керівництво науковою школою
визначає ректор
3. Опублікування наукових статей у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях:
більше 2-х публікацій упродовж року в журналах з
до 25 % посадового окладу
найвищим рейтингом ISI та IP-фактором
1 – 2 публікації упродовж року в журналах з найвищим
до 15 % посадового окладу
рейтингом ISI та IP-фактором
3 і більше статей у фахових виданнях України
до 10 % посадового окладу
1 і більше статей у зарубіжних виданнях
до 10 % посадового окладу
монографія іноземною мовою
до 25 % посадового окладу
4. Підготовка навчально-методичних та наукових розробок:
видання монографії за рішенням вченої ради, підручника до 50 % окладу професора
з грифом МОН України
на весь авторський колектив
видання навчального посібника з грифом МОН України
до 40 % окладу професора
на весь авторський колектив
5. Здобуття премій та нагород переможців міжнародних
до 20 % окладу професора
та всеукраїнських виставок
на весь колектив розробників
6. Здобуття міжнародних навчальних або наукових грантів
керівнику – до 25 %
посадового окладу
7. Розробка нового курсу лекцій (видання конспекту
лекцій, постановка лабораторних робіт з методичним
до 15 % посадового окладу
забезпеченням)
8. Підготовка студентів, аспірантів – переможців та призерів олімпіад і конкурсів:
1 – 2 студенти (всеукраїнська олімпіада, конкурс)
до 10 % посадового окладу
3 і більше студентів (всеукраїнська олімпіада, конкурс)
до 15 % посадового окладу
призера міжнародної олімпіади чи конкурсу
до 30 % посадового окладу
9. Впровадження наукових розробок у виробництво
70 % суми продажу ліцензії
та прибутку
28

1

2

3

10. Проведення ефективної навчальної та науково-методичної роботи завідувачами кафедр
(за рейтингом)
І місце
до 25 % посадового окладу
ІІ місце
до 20 % посадового окладу
ІІІ місце
до 15 % посадового окладу
11. Створення матеріально-технічної бази за рахунок спонсорських коштів:
на суму до 10000 грн.
до 10 % посадового окладу
на суму понад 10000 грн.
до 20 % посадового окладу
12. Підготовка призерів універсіади або чемпіонату України:
І місце
до 25 % посадового окладу
ІІ місце
до 15 % посадового окладу
ІІІ місце
до 10 % посадового окладу
майстра спорту міжнародного класу
до 25 % посадового окладу
майстра спорту
до 20 % посадового окладу
призера міжнародної олімпіади чи конкурсу
до 30 % посадового окладу
13. Підготовка студентів (творчих колективів) – переможців та призерів олімпіад,
мистецьких конкурсів:
Гран-Прі міжнародного конкурсу
до 25 % посадового окладу
Лауреата І ступеня міжнародного конкурсу
до 20 % посадового окладу
Лауреата ІІ або ІІІ ступеня міжнародного конкурсу
до 15 % посадового окладу
Гран-Прі всеукраїнського конкурсу
до 20 % посадового окладу
Лауреата І ступеня всеукраїнського конкурсу
до 15 % посадового окладу
Лауреата ІІ або ІІІ ступеня всеукраїнського конкурсу
до 10 % посадового окладу
14. Організація та проведення міжнародних, всеукраїнських,
до 25 % окладу професора
регіональних конференцій, мистецьких конкурсів на базі
на весь оргкомітет
університету
15. Випуск авторського компакт-диску
до 20 % окладу доцента на
весь авторський колектив
16. Підготовка та проведення афішованого творчого звіту
до 15 % посадового окладу
художнього колективу чи окремого виконавця
керівника або виконавця
17. Підготовка та проведення загальноуніверситетських
до 20 % посадового окладу
урочистих концертів
керівника проекту
18. Адміністративному, навчально-допоміжному та
обслуговуючому персоналу одноразова премія
виплачується за: сумлінну працю, високі показники у
до 50 % посадового окладу
виробничій діяльності, з нагоди ювілейних дат,
державних та професійних свят (за поданням вищестоящих органів або керівників структурних підрозділів)
Примітка: Розмір премії для кожного із співавторів (співкерівників) визначається відповідно
до його участі у підготовці матеріалу (проекту).

(відповідно до Положення про матеріальне стимулювання працівників університету)
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Додаток № 5
до Колективного договору
Перелік посад
навчально-допоміжного та адміністративного персоналу, яким виплачується
щорічна допомога на оздоровлення у розмірі 50 % посадового окладу
№
Посада
з/п
1. Начальник: відділу кадрів, юридичного відділу, техніко-експлуатаційного відділу,
планово-фінансового відділу, відділу інформації
та телекомунікації, виховного відділу, відділу охорони праці та техніки безпеки,
редакційного відділу, навчально-консультаційного центру, штабу цивільної
оборони, табору «Смерічка»
2. Провідний: спеціаліст, редактор, бухгалтер, економіст
3. Головний: бухгалтер, енергетик, інженер
4. Помічник ректора університету
5. Завідувач: канцелярією, складом, господарством
6. Заступник: головного бухгалтера, начальника навчально-консультаційного центру,
завідувача відділення
7. Керівник полоністичного науково-інформаційного центру
8. Редактор усіх категорій, коректор
9. Юристконсульт
10. Бухгалтер І – ІІ категорій, економіст І – ІІ категорій
11. Інженер: І – ІІ категорій, інженер-програміст І – ІІ категорій, інженер-програміст,
інженер ОП і ТБ; інженер; оператор ЕОМ
12. Технік І – ІІ категорій, технік
13. Старший: лаборант, інспектор, виконавець робіт, адміністратор
14. Лаборант
15. Інспектор: навчально-медодичного відділу, відділу кадрів
16. Секретар, секретар-друкарка, друкарка усіх категорій, технічний секретар
17. Спеціаліст усіх категорій
18. Адміністратор
19. Диспетчер факультету
20. Комендант
21. Голова спортклубу
22. Директор стадіону
23. Художній керівник студклубу та колективів художньої самодіяльності
24. Акомпаніатор колективів художньої самодіяльності, настроювач музінструментів
25. Балетмейстер, концертмейстер колективу художньої самодіяльності
26. Паспортист
27. Архіваріус
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Додаток № 6
до Колективного договору

СПІЛЬНА КОМІСІЯ
роботодавця та трудового колективу Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка
для ведення колективних переговорів та здійснення контролю
за виконанням Колективного договору на 2014 – 2016 рр.
– з боку роботодавця:
1. КИШАКЕВИЧ Юрій Львович – проректор університету з навчально-наукової роботи,
співголова комісії;
2. ПАНТЮК Микола Павлович – проректор університету з наукової роботи, співголова
комісії;,
3. ЧЕРЕВКО Світлана Ярославівна – головний бухгалтер;
4. ГУБИЦЬКИЙ Михайло Антонович – начальник відділу охорони праці та техніки безпеки;
– з боку трудового колективу:
1. КУЦИК Олена Анатоліївна – голова профкому працівників, співголова комісії;
2. ЛУЖЕЦЬКИЙ Василь Степанович – голова комісії профкому з охорони праці;
3. ГІВЧАК Ігор Олексійович – голова профкому студентів.
4. НЕВМЕРЖИЦЬКА Ірина Михайлівна – секретар профкому працівників.
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Міністерство освіти і науки України
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

ВИТЯГ
із протоколу № 1
Конференції трудового колективу університету
від 6 лютого 2014 року
Порядок денний:
1. Про виконання Колективного договору за 2013 р.
2. Обговорення і схвалення Колективного договору на 2014 – 2015 рр. і Угоди щодо досягнення
встановлених нормативів безпеки, підвищення рівня охорони праці, запобігання випадкам
виробничого травматизму і аваріям між роботодавцем та профспілковим комітетом на 2014 рік.
2.СЛУХАЛИ: Обговорення і схвалення Колективного договору на 2014 – 2015 рр. і Угоди щодо
досягнення встановлених нормативів безпеки, підвищення рівня охорони праці, запобігання
випадкам виробничого травматизму і аваріям між роботодавцем та профспілковим комітетом на
2014 рік.
ВИСТУПИЛИ: проректор з науково-педагогічної роботи та стратегії соціальноекономічного розвитку Лук’янченко М.І., голова профкому Куцик О.А., ректор університету
Скотна Н.В., голова Конференції трудового колективу Бойчук В.І.
2.УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити Колективний договір між роботодавцем та трудовим колективом
університету на 2014 – 2015 рр. (Колективний договір додається).
2. Доручити підписати Колективний договір між роботодавцем та трудовим колективом
університету на 2014 – 2015 рр. ректору університету Скотній Н.В. та голові профкому
первинної профспілкової організації працівників університету Куцик О.А.
3. Затвердити склад спільної робочої комісії сторін з контролю за виконанням
колективного договору на 2014 – 2015 рр. (додаток № 6).
4. Спільній комісії сторін один раз на півроку аналізувати і узагальнювати хід
виконання Колективного договору, у разі невиконання окремих положень здійснювати
додаткові заходи щодо їх реалізації.
5. Контроль за виконанням колективного договору на 2014 – 2015 рр. покласти на
співголів робочої комісії Пантюка М.П. та Куцик О.А.
Рішення прийнято одноголосно.
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