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I. ЗАГЛЛБН1 ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Цей догов1р укладено м1ж адм1н1страц1ею Харювського ордена «Знак 
Пошани» електромехан1чного техжкуму транспортного буд1вництва, 1менованою 
дал1 «Адм1жстрашя»та профсп1лковим ком1тетом пражвниюв техникуму, 
1менованим дал1 «Профком».

1.2 Адм1н1страц1я признае повноваження Профкому представляти жтереси 
трудового колективу техжкуму.

II. TEPMIH ДИ ДОГОВОРУ

2.1 Догов1р вступае в силу з дня його гпдписання сторонами i д1с до 
укладання нового колекгивного договору i д!е протягом 2015-2017 p.p.

2.2 За домовлежстю Сторш до договору можна вносите доповнення i 
зм1ни, яю не попрш ують умови ripaui i не порушують трудов! та сощальж 
гаранта прац1вник1в, передбачен1 законодавством про працю стор1н та цим 
договором.

III. СФЕРА ДИ ДОГОВОРУ

3.1 Догов1р направлений на забезпечення стабшьноТ робота техн1куму 
зг1дно його Статуту, покрагцення умов npaui та сощального захисту прац1вник1в.

3.2 Нормативн1 документа, прийняД в подальшому Урядом УкраТни, як1 
забезпечують б 1льш високч гарантй', ж ж  закр1пленн1 у цьому договоров!, мають 
прюритет перед в!дпов!дними положениями договору.

IV. ЗО Б О В Я ЗА Н Н Я  CTOPIH  
В ОБЛАСТ1 НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧ()1 Д1ЯЛБНОСТ1

4.1 Адм!н1страц!я та Профком, враховуючи стан економжи держави, 
сп!льно вживатимуть необхщних заход1в для забезпечення стабшьно!' роботи 
техжкуму, виконання навчальних план!в, збереження обсягу ждготовки 
фах!вжв.

4.2 Адм!н!страц!я зджснюватиме формування стратег!!' та прогнозування 
джерел отримання позабюджетних коигпв для ждтримки на необх!дному piBHi 
навчально-матер!ально1 бази, додаткового матер!ального стимулювання 
продуктивно!' npaui.

4.3 Адмшютражя зобов'язуеться при наданж платних послуг населению на 
вщдшенж курсово!' та п!дготовчо!' роботи надати право безкожговного навчання 
д! гям сжвробптжкчв техн!куму з надання послуг з загал ьн о освтп х  предмеДв.

4.4 Адм!н!страц!я та Профком розгортають роботу щодо економп тепла, 
води, електроенерг!!', зменшення часу користування телефоном, залучають до 
Hie!’ роботи ycix прац!вник!в та студенззв з метою збереження грошових кошт!в.

4.5 3 метою утримання у належному стан! матер!ально!' бази прац!вники за 
участю студент!в залучаюгься до поточного ремонту прим!щень, мебл!в, 
обладнання.
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4.6 Адмшютращя та Профком вживатимуть необхщних заход1в, що 
гарантують дотримання принцишв гендерно'У piBHOCTi в сошально-виробничих 
питаниях.

4.7 Адмзшстрашя та Профком вживатимуть необхщних заход1в для 
попередження виникнення колективних трудових cnopiB (конфлжт1в), а в раз1 Ух 
виникнення запобшатимуть зупинщ навчального процесу.

4.8 Адмппстрашя та Профком зобов'язуеться забезпечити необхщш умови 
для ефективноУ роботи KOMici i  по трудових спорах.

4.9  Зберегти у техшкум1 безптпвкову систему с плати членських 
профспшкових B H e c x iB .  Перерахування внесюв на розрахунковий рахунок 
профкому здшснюеться щомюяця.

4.10 Правила внутртшнього розпорядку для прац1вник1в та студенев 
Харк1вського ордена «Знак Пошани» електромехашчного техн1куму 
транспортного буд1вництва визначен1 в додатку № 1.

з оплати npani
4.11 Адмппстрашя забезпечуе виплату заробггноУ плати на гпдстав1 

шструкшУ «Про порядок обчислення заробптю'У плати прац!вник1в осв1ти» в1д 
15.04.1993 р. № 102 (з1 змшами та доповненнями) та постанови КМУ вщ 
30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату npani пращвниюв на ochobI единоУ тарифноУ 
с1тки розряд!в i коефщ 1ен'пв з оплати npani пращвниюв установ, заклад1в та 
оргашзацш окремих галузей бюджетно!' сфери» (3i зм1нами). Виплата зароб1тноУ 
плати здшснюеться 2 рази на мюяць, 15 -  перша половина та 30 -  друга 
половина, не допускаючи затримки виплати зарплати при ГУ надходженш до 
районного казначейства. У випадку, якщо день виплати заробНно'У плати 
зб1гаеться з вих1дним днем виплата проводиться напередодш цього дня.

Пращвникам гарантована м1н1мальна зароб1тна плата в po3Mipi  не нижче 
передбаченого законодавством м1н1муму за неквал1ф 1ковану працю при повн1й 
м1сячн1й HopMi n p a n i .

4.12 Встановити доплати i надбавки прац1вникам:
-  у p03Mipi 50 % вщ  посадового  окладу  в щ су тн ь о го  n p a n iвника або за 

вакан тн о ю  посадою ;
-  як\ використовують у робозз дез1нф1куюч1 засоби та зд1йснюють 

прибирания туале™  у p o 3 M i p i  10 % посадового окладу;
-  за розщирення зони обслуговування або зб1льшення обсягу виконуваних 

роб1т;
-  за висою досягнення у ripani;
-  за виконання особливо важливоУ роботи (на термш ГУ виконання);
-  за складн1сть, напружен1сть у робот1;
-  за класн1сть вод1ям на час очжування виУзду i доплати за ненормований

робочий день у p03Mipi  25 % тарифноУ ставки за вщпрацьований час;
-  за особлив’1 умови npani у граничному p03Mipi 50 % посадового окладу;
-  за престижшсть npani педагопчним npaniBHHKaM у граничному po3Mipi 20 

% посадового окладу;
-  за вислугу роклв педагоглчним та науково-педагопчним пращвникам 

щомюячно у Bi/icoTKax до посадового окладу залежно вщ стажу 
педагопчноУ роботи у таких po3Mipax: понад 3 роки -  10 вщсотюв, понад 10
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роюв -  20  вщсотюв i понад 20 роюв -  30 вщсотюв;
-  за роботу у шчний час;
-  за роботу у гуртожитку у p 0 3 M i p i  10 %.

4.13 Роботу у вихщний день компенсувати за домовлен1стю сторш 
наданням в1дгул1в або подв1йною оплатою.

4.14 Роботу у святков1 дш оплачувати у подв1йному po3Mipi.
4.15 Проводити прем1ювання прац1вник1в за рахунок економй' фонду 

зарплати вщповщно до дпочого у техн1кум1 положения, а також медичних 
прашвниюв медпункту за рахунок позабюджетних коп_тв (додаток № 2 ).

4.16 Адмшютрашя техшкуму один раз у твр1ччя шформуе колектив про 
надходження позабюджетних кош пвтаУх використання.

4.17 Профком техшкуму пост1йно контролюе правильшсть нарахування 
заробДноУ плати та утримань, строки виплати. У раз1 затримки виплати 
заробггноУ плати, вона шдлягае компенсацй' зг1дно д 1ючого законодавства.

4.18 А дмЫ страцп та профкому забезпечити гласшсть умов оплати npani, 
порядку призначення доплат, винагород, заохочувальних та компенсацшних 
виплаг. Сшвробггникам видаюгься розрахунков1 листки.

4.19 Заробггна плата шдлягае шдексашУ зпдно д1ючого законодавства.
4.20 Умови оплати npani директора техшкуму обумовлюються контрактом.

режим роботи, трива/йсть  робочого часу i вщпочинку, встановлення гарантш ,
компенсаций, ш л ы

4.21 Для npaniвник1 в техникуму установлюеться гйятиденний робочий 
тиждень з двома вихцшими днями. При п ’ятиденному робочому тижш 
тривал1сть щоденноУ роботи (змши) визначаеться правилами внутр1шнього 
розпорядку або графжами 3MiHHOCTi, як1 затверджуе директор техшкуму за 
погодженням з профсшлковим ком^етом техн!куму з додержання тривалосЗ 
робочого тижня.

Початок роботи 8.15
Закшчення роботи 17.00.
Общня перерва 1 2 .3 0 -  13.00
В межах робочого дня педагопчш прашвники техн1куму повинш нести Bci 

види навчально-мегодичноУ та науково-дослщницькоУ роботи в1дпов!дно до 
посади, навчального плану i плану науково-дослщноУ роботи.

Час початку i закшчення роботи i об1дньоУ перерви встановлюеться для 
r ip a n iB H H K iB  Правилами внутр1шнього розпорядку техшкуму. Для окремих 
прашвниюв умовами контракту може бути передбачений шший режим роботи.

За погодженням з профсгйлковим ком1тетом деяким структурним 
шдроздшам i окремим трупам прац1вник1в може встановлюватись час початку i 
закшчення роботи.

4.22 Напередодш святкових i неробочих дн1в тривал1сть робочого дня 
скорочуеться на одну годину.

4.23 Bi/дпустки надаються на п1дстав1 Закону УкраУни в1д 15.11.1996 р. № 
504/96-ВР «Про в1дпустки» (3i змшами та доповненнями). Г'раф1к надання 
щор!чних основних B i / u i y c T O K  затверджусться за узгодженням з профкомом не 
ni3Hime 5 с’шня поточного року, для чого такий графш не ni3Hime 1 а ч н я  
надаеться до Профкому для узгодження. При визначенн1 черговост1 вщпусток 
враховуються с1мейн1 й iHini особисД обставини кожного прац1вника. Перел1к



категорш прашвниюв, що мають право на надання вщпустки в зручний для них 
час, визначений ст. 10 Закону УкраУни «Про вщпустки».

Виплата вщпускних здшснюеться не шзшше 3 дш в до початку вщпустки 
при наявност1 фшансування.

4.24 Тривал1сть щор1чноУ основно'У вщпустки для прашвниюв техшкуму 
становить не менш шж 24 календариi днп

4.25 Тривалщть щор1чноУ основно'У вщпустки для прашвниюв техшкуму 
встановлюегься згщно з додатком № 3 до колективного договору.

4.26 Надавати щор1чну основну вщпустку:
-  швалщам 1-2 груп -  30 календарних дшв;
-  швалщам 3 групи -  26 календарних дшв.

4.27 Надавати додаткову в1дпустку зг1дно з законодавством УкраУни:
-  за ненормований робочий день та ступшь напруженост1 i складност1 

роботи (додаток № 4);
-  жш ш, яка мае двох або бщьше д1тей в1ком до 15 роюв, або дитину- 

швалща, або яка усиновила дитину, одиноюй матер1, батьку, який виховуе 
дитину без матер1 (у тому числ1 й у раз1 тривалого перебування матер1 у 
лжувальному закла/ц), а також oco6 i, яка взяла дитину п1д ошку, надаеться 
щор1чна додаткова оплачувана вщпустка тривал1стю 10 календарних д н 1в 
без урахування святкових i робочих дшв.
А жш ш , яка мае дв1 гпдстави для отримання в1дпустки надаеться додаткова 
вщпустка тривалютю 17 календарних дшв, згщно ст. 19 (2 абзац) Закону 
УкраУни «Про вщпустки»;

-  до полопв 70 календарних дш в i т е л я  иолопв 56 календарних дшв;
-  учасникам лшвщащУ наслщюв аварй' на ЧАЕС 1 та 2 категорш тривалютю 

16 календарних дшв;
-  прашвникам в зв’язку з навчанням в навчальних закладах.

4.28 Надавати вщпустки без збереження заробтноУ плати:
-  за амейним и обставинами та шшими поважним причинам прашвникам за 

Ух заявою, можуть бути надан1 вщпустки без збереження заробНноУ плати 
не бшын гпж 15 календарних дн1в на pix;

-  матер1 або 1ншим особам, зазначеним у частиш трет1й статт1 18 та частиш 
другзй статт1 19 закону «Про вщпустки», у раз1 якщо дитина потребуе 
домашнього догляду, -  тривалктю , визначеною у медичному висновку, але 
не б 1льше як до досягення дитиною шестир1чного в1ку;

-  особам, яю одружуються, -  тривалютю до 10 календарних дшв;
-  прашвникам, допущеним до вступних 1спит1в у вигц1 заклади освНи, - 

тривал!стю 15 календарних дшв без урахування часу, необхщного для 
проУзду до м1сцезнаходження навчального закладу та назад;

-  прашвнику, в зв’язку 3i смертю близьких по кров1 родич1в до 7 дшв без 
врахування часу необхщного для прибуття до м1сця поховання, шших 
родич1в -  3 календари! днц

-  прац1внику по догляду за хворим родичем, який потребуе поетшного 
нагляду -  не б!льше 30 дшв;

-  пенсюнерам по в1ку та !нвал1дам 3 групи до 30 календарних дшв щор1чно;
-  швалщам 1-2 груп до 60 календарних дшв щор1чно;
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-  сумюникам до заюнчення вщпустки за основним мюцем роботи;
-  ветеранам npaui до 14 календарних дшв щ ор1чно;
-  прашвникам, яким необхщно завершите саштарно-курортне лжування 

(тривалшть визначаеться у медичному висновку).
4.29 Дотримуватися графжу вщпусток, узгодженого з Профкомом. 

Своечасно попереджувати прашвниюв про надання вщпустки. Особам, як1 
отримують пулвки в caHaTopii, пансюнати, надавати в1дпустки поза графжом за 
рахунок тарифно!' вщпустки.

з умов i охорони npau i
4.30 Адмгшстращя зобов'язусться:

-  постшно проводите роботу щодо покращення умов npaui, забезпечення 
технжи безпеки;

-  витрати на охорону npaui передбачити в po3Mipi 0,2 % вщ суми фонду 
оплати npaui за попереднш pi к (додаток № 5);

-  при укладенш трудового договору проводити шструктаж пращвниюв з 
техн1ки безпеки;

-  не допускати до роботи oci6 , що не пройшли перев1рки знань з охорони 
npaui;

-  забезпечити примщ ення засобами пожежегасшня та аптечками;
-  своечасно забезпечувати пращвниюв спецодягом вщповщно до шнуючих 

норм;
-  при складанш розкладу навчальних занять передбачити найбшьш 

сприятлив1 умови npaui та вщпочинку викладач!в без попршення умов 
навчання студент!в;

-  провести атестащю робочих мшць для визначення таких, що зв'язаш 3i 
шюдливими умовами npaui, встановити передбачеш законом для них умов 
додатков! оплати, вщпустки, mini пшьги.
4.31 Пращвники зобов'язуються:

-  знати i виконувати вимоги нормативних докум енлв з охорони npaui, 
сшвпрацювати з Адмшштращею у cnpaei створення безпечних умов npaui;

-  виконувати правила BHyTpimHboro трудового розпорядку;
-  проходите у встановлеш термши медичш огляди. Пращвники, як! не 

пройшли черговий медичний огляд, вщ роботи вщсторонюються без 
збереження заробптюТ плати;

-  забезпечувати на робочих мшцях саштарний порядок, виконувати правила 
безпеки i протипожежн '1 правила.
4.32 Профком зобов'язусться:

-  здшснювати контроль за станом охорони npaui, виконанням вимог КЗпП 
У краУн и;

-  добиватися полшшення умов npaui, своечасно ставити перед 
Адмшштращею питания щодо усунення виявлених недолжчв.

з сощ ального  розвитку
4.33 Адмшштращя зобов'язусться:

-  надавати пращвникам матердальну допомогу при наявносл кош лв зпдно 
д!ючого в техн!кум1 положения (додаток № 6 );

-  забезпечити роботу медичного пункту;



-  при стацюнарному Л1куванн1 пращвника, якии працюе на умовах 
контракту, виплачувати йому грошову допомогу, а також оплачувати 
придбання л iKiв за рецептом;

-  вести разом з Профкомом роз'яснювальну роботу щодо трудових прав i 
сощального захисту прашвниюв.
4.34 Профком зобов'язуеться:

-  здшснювати постшний контроль за реал1защею сощальних гарантш;
-  надавати пунвки в санаторп, дитяч1 табори для д 1тей пращвниюв на 

умовах, встановлених нормативними документами з сощального 
страхування;

-  контролювати своечасшсть перерахувань встановлених законодавством 
к о ц т в  до фонду сощального страхування;

-  видшяти кошти на вщвщування хворих пращвниюв та пенсюнер1в;
-  здшснювати контроль за оформлениям та оплатою листюв 

непрацездатнос'п;
-  раз на ш вр 1ччя проводити анал!з захворювань пращвниюв, заслуховувати 

на засщаннях Профкому i приймати заходи щодо зниження р1вня 
захворювання.

V. З А К Л Ю Ч И Л  Ч А С Т И Н А

5.1 Доповнення та зм!ни до цього договору протягом терм1ну його дй‘ 
можуть бути внесенi сторонами за умовами схвалення загальними зборами 
: рудового колективу техникуму.

5.2 Адмппстращя узгоджуе з Профкомом розпод1л к ош тв  на розвиток 
матер1ально-техгпчноТ бази техшкуму.

5.3 Адмпдстращя та Профком зобов'язуеться один раз на швр1ччя 
проводити перев!рку виконання даного колективного договору на спшьному 
шс1данн1 Адм1н 1стращ 1 та Профкому.

5.4 Адмшютращя безкоштовно надае Профкому техшкуму необхщш для 
а 1йснення його повноважень обладнане прим1щення, засоби зв'язку.

5.5 Адмшютрашя не застосовуватиме дисциплшарш стягнення до 
зиборних прац1вник1в (члешв Профкому, профгрупорпв) без попередньоУ згоди 
профсп1лкового ком1тету, а стосовно голови Профкому без попередньоУ згоди 
Харкпвського територ1ального ком1тету профсп1лки П 1вденно1 зал1зницп

5.6 Зв1льнення з iniuiaTHBH Адмшютрацй’ прац1вник1в, обраних до складу 
Профкому та профгрупорпв, може здшснюватися лише за попередньою згодою 
Профкому, а голови Профкому -  без попередньоУ згоди Харювського 
:еритор1ального ком1тету профсшлки ГЛвденноУ зал1зниц1.
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Додаток 1

ПРАВИЛА
нього розпорядку для пращвникзв та студенНв  

рк1вського ордена «Знак Пошани» електромехашчного техшкуму
транспортного буд1вництва

ом технжуму 
фкому 

Л.М. Колюник

технжуму 
В.М. Немченко

2 0 #  р.
2 0 ^ р .

I. ЗАГАЛЬН! ПОЛОЖЕНИЯ

1. щ  правила розроблеш на шдстав5 „Типових правил внутрпннього 
тчпорядку для пращвниюв навчально-виховних заклад1в системи Мшютерства 
■свДи УкраТни”, затверджених наказом MiHicTpa освДи УкраТни № 455 вщ 

I 2.1993 року (i3 3MinaMH внесеними зпдно з наказом М Ы стерства освНи i 
чауки УкраТни № 73 вщ 10.04.2000).

2. В1дпов1дно до Конституцп УкраТни громадяни УкраТни мають право на 
храню, тобто на одержания гарантованоТ роботи з оплатою npani вщповщно до ТТ 
хщькоеп та якосД i не нижче встановленого державою м 1н1мального розм1ру, 
ьключаючи право на виб1р професп, роду занять i роботи в1дпов1дно до

окликання, з;пбностей, професшноТ п1дготовки, осв1ти та з урахуванням 
^успшьних потреб.

В техшкум! трудова дисцишпна грунтуеться на свщомому виконанн1 
щшвниками своТх трудових обов’язюв i е необх1дною умовою оргашзацп 

с ЬективноТ npaui i навчального пронесу.
Трудова дисципл1на забезпечуеться методами переконання та заохочення до 

~ млшно'Т npani. До порушниюв дисциплши застосовуються заходи 
шснишпнарного га громадського впливу.

3. Метою них Правил с визначення обов'язюв педагопчних та шших 
гашвниюв заклад1в освНи, передбачених нормами, як\ встановлюють

rpiuiHm розпорядок в техшкумп Зазначеш норми закршлеш в Типових 
оавилах внутршшього розпорядку, у вщповщносД з якими трудовий колектив 

ч-хшкуму затверджуе за поданням власника або уповноваженого ним органу i 
эофсшлкового комНету своТ правила внутр1шнього розпорядку.

4. Уci питания, пов'язаш i3 застосуванням правил внутршшього розпорядку, 
гозв'язус K e p i  вник закладу осчйти в межах наданих йому повноважень, а у 
зипадках, передбачених дпочим законодавством i правилами внутр1шнього 
:чгшорядку, cпiльнo або за погодженням з профсгплковим комНетом.

II. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ I ЗВ1ЛБНЕННЯ ПРАЦШНИКШ

5. Громадяни УкраТни вшьно обирають види д1яльностр не 3a6opoHeHi
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л-конодавством, а також п р о ф е с т ,  мюце роботи вщповщно до своУх зд1бностей.
Прашвники приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами 

або на конкурен т  o c h o b I вщповщно до чинного законодавства.
6 . При прийнятп на роботу кер1вник зобов’язаний зажадати вщ особи, що 

: рацевлаштовуеться:
подання трудовоУ книжки, оформлено!- у встановленому порядку, 

лред’явлення паспорта, а також диплома або шшого документа про оевщу чи 
лрофесшну пщготовку. Вшськовослужбовш, звшьнеш i3 Збройних Сил УкраУни, 

лужби безпеки УкраУни, Прикордонних вшськ УкраУни, ЦивтьноУ оборони 
УкраУни, Управлшня охорони вигцих посадових oci6 УкраУни, шших вшськових 
оормувань, створених вщповщно до законодавства УкраУни, та 

лськовослужбовш, звшьнеш i3 Збройних Сил колишнього Союзу РСР i 
■; Зройних Сил держав учасниць СНД, пред’являють вшськовий квиток;

Особи, як\ влаштовуються на роботу, що вимагае спещальних знань, 
юбов’язаш подати вщповщш документа про оевпу  чи професшну пщготовку 
• ллплом, атестат, поевщчення), когпУ яких зав1ряються кер1вником закладу осв1ти i 
ллишаються в особовш enpaei прашвника.

■ Особи, якл приймаються на роботу в дитяч1 заклади освши, зобов’язаш 
подати медичний висновок про вщеутшеть протипоказань для роботи в дитячш 
;• становп

При укладанш трудового договору забороняеться вимагати вщ oci6 , як\ 
поступають на роботу, вщ омосп про Ух партшну та нацюнальну приналежнють, 
лоходження та документи, подання яких не передбачено законодавством. (Пункт 
6 i3 змшами, внесеними зпдно з Наказом Млнютерства оевпи i науки N 73 вщ 
i 0.04.2000)

7. Посади педагопчних пращвниюв зампцуються вщповщно до вимог 
Закону УкраУни про оевпу, Положения про порядок наймання та звшьнення 
ледагопчних пращвниюв заклад1в оевпи, що е у загальнодержавнш власностр

гвердженого наказом М ш оевпи УкраУни вщ 5 серпня 1993 року N 293.
8 . I lpan iвники техшкуму можуть працювати за сумюництвом вщповщно до 

чинного законодавства.
9. Прийняття на роботу оформляеться наказом директора техшкуму, який 

полошуеться пращвнику гид розписку.
10. На oci6 , як\ працювали понад п ’ять дшв, ведуться трудов} книжки.
На тих хто працюе за сумюництвом, трудов1 книжки ведуться за основним 

'•нсцем роботи. На ocio, яю працюють на умовах погодинноУ оплати, трудова 
книжка ведеться за умови, якщо ця робота е основною.

Запис у трудову книжку вщомостей про роботу за сумюництвом 
проводиться за бажанням npaniвника власником або уповноваженим ним органом 
л: \iicneM основноУ роботи.

Ведения трудових книжок необхщно здшенювати зпдно з 1нструкщею про 
порядок ведения трудових книжок на пщприемствах, в установах i opгaнiзaцiяx, 
затвердженоУ епшьним наказом M iH npani, Минюсту i MiHicTepcTBa сощального 
захисту населения УкраУни вщ 29 липня 1993 року N 58.

Трудов1 книжки npani вниктв збершаються як документи сувороУ 3BiTH0 CTi в 
закладах i установах oceiTH.
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Вщповщальшсть за оргашзащю ведения облшу, збершання i видачу 
трудових книжок покладаеться на кер1вника закладу освпи.

1 1. Приймаючи прашвника або переводячи його в установленому порядку 
iHmy роботу, власник або уповноважений ним орган (кер1вник) зобов’язаний: *

а) роз’яснити пращвников1 його права i обов’язки та icT O T H i умови npani, 
лявшсть на робочому m i c t i ,  де вш буде працювати, небезпечних i шюдливих

ьнробничих фактор1в, як\ ще не усунуто, та можлив1 наслщки Ух впливу на 
•доров’я, його права на пшьги i компенсаш'У за роботу в таких умовах вщповщно 
до чинного законодавства i колективного договору;

б) ознайомити пращвника з правилами внутрш нього розпорядку та 
к мективним договором;

в) визначити пращвников1 робоче Micne, забезпечити його необхщними для 
гоботи засобами;

г) прошструктувати n p a n iвника з техшки безпеки, виробничоУ caHiTapii, 
:.сни npani та протипожежноУ охорони.

- Ознайомлення допшьно проводили в письмовш формг

12. Припинення трудового договору може мати Micne лише на пщставах, 
тередбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в контракт.

13. Роз1рвання трудового договору з Ы щ ативи  власника або 
> повноваженого ним органу допускаеться у випадках, передбачених чинним 
законодавством та умовами контракту.

Звшьнення педагопчних пращвниюв у зв ’язку i3 скороченням обсягу 
роботи може мати Micne тшьки в KiHni навчального року.

Звшьнення педагопчних пращвниюв здшснюеться за результатами 
лтестащ'У, а також у випадках лжвщащУ техшкуму, скорочення юлькост1 або штату 
чращвниюв у вщповгдносзд з чинним законодавством.

14. Припинення трудового договору оформляеться наказом директора 
техникуму.

15. Адмппстращя зобов'язана в день звшьнення видати пращвников1 
надежно оформлену трудову книжку i провести з ним розрахунок у вщповщносп

чинним законодавством. Записи про причини звшьнення у трудовш книжщ 
озинш проводились у вщповщност1 з формулюванням чинного законодавства i3 

аосиланням на вщповщний пункт, статтю закону. Днем звшьнення вважаеться 
>сганнш день роботи.

III. OCHOBHI ПРАВИЛА ТА О БО В’ЯЗКИ ПРАЦ1ВНИК1В

16. Педагопчш  пращвники мають право на:
А захист професшноУ чесп, пдностц
А вшьний виб1р форм, метелив, засоб1в навчання, виявлення педагопчноУ

ininiaTHBn;
А щдивщуальну педагопчну /пяльшсть;
А участь у громадському самоврядуванш;
А користування подовженою оплачуваною вщпусткою;

л3
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л  пшьгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;
А п щ ви щ ен н я  квал1ф1ка1П1, п ереп щ готовку , вш ь н и й  Bn6ip зм ю ту, п рограм ,

форм навчання, оргашзацш та установ, як! здшснюють пщвищення
квал!ф1кац!У i перепщготовку.
17. Прашвники техшкуму зобов'язаш:
а) працювати сумл1нно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту 

техшкуму i правила внутрппнього розпорядку, дотримуватись дисципл1ни npani;
б) виконувати вимоги з охорони npani, техшки безпеки, виробничоУ 

.аштарп, протипожежноУ безпеки, передбачен1 вщповщними правилами та 
нструкшями;

в) берегти обладнання, швентар, матер1али, навчальш пошбники тощо, 
■шховувати у студешпв бережливе ставлення до майна техшкуму;

Прашвники техшкуму в установлен! строки повинш проходите медичний 
огляд у в!дпов!дност! з чинним законодавством.

18. Педагопчш  та науков! прашвники техшкуму повинн!:
а) забезпечувати умови для засвоення студентами, навчальних програм на 

г!вш обов’язкових державних вимог, сприяти розвитков! зд1бностей студенев;
б) настановленням та особистам прикладом утверджувати повагу до 

принципов загальнолюдсько'У морали правди, справедливости вщданости 
патрютизму, гумашзму, доброти, стриманосп, працелюбства, шших 
доброчинностей;

в) виховувати повагу до батьюв, жшки, культурно-нац!ональних, духовних, 
!сторичних ц!нностей УкраУни, цившзашУ, в1дм!нних вщ власних, дбайливе 
ставлення до навколишнього середовигца;

г) готувати до свщомого життя в душ взаеморозум!ння, миру, злагоди м 1ж 
у а м а  народами, етшчними, нац!ональними, рел!г!йними трупами;

д) додержувати педагопчноУ етики, морали поважати гщшсть студента;
е) захищати молодь вщ будь-яких форм ф1зичного або псих!чного 

часильства, запобшати вживанню нами алкоголю, наркотиюв, !ншим шкщливим 
звичкам;

ж) поспйно пщвигцувати профес!йний р!вень, педагопчну майстершсть i 
загальну культуру.

19. Коло обов’язюв (робгг), що Ух виконуе кожний прац!вник за своею 
спешальшстю, квал!ф!кац!ею чи посадою, визначаеться посадовими i нструкшями

положениям, затвердженими в установленому порядку квал!ф!кац!йними 
довщниками посад службовщв i тарифно-квал!ф!кац!йними дов!дниками po6 iT i 
профес!й роб!тникчв, положениями i правилами внутр1шнього розпорядку 
техшкуму та умовами контракту, де ni обов’язки конкретизуються.

IV. OCHOBHI О БО В’ЯЗКИ АДМ1Н1СТРАЦН

2 0 . Адм!н!страц!я техшкуму зобов’язана:
а) забезпечити необхщш орган!зац!йн! та економ!чш умови для проведения 

навчально-виховного процесу на piвн! державних стандарт!в якос'п осв!ти, для 
ефективноУ роботи педагопчних та !нших прац!вник!в техшкуму вщповщно до 
УхньоУ спешальносп чи квал!ф!кашУ;

Jo
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б) визначити педагопчним прашвникам робоч1 мюця, своечасно доводити 
до вщома розклад занять, забезпечувати Ух необхщними засобами роботи;

в) удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику 
кращий досвщ роботи, пропозищУ педагопчних та шших пращвниюв, спрямоваж 
на полшшення роботи техжкуму;

г) оргашзовувати пщготовку необхщноУ юлькосп науково-педагопчних, 
нженерно-педагопчних та педагопчних кадр1в, Ух атестащю, правове i 

професшне навчання як у своему техжкумп так i вщповщно до угод в жших 
чавчальних закладах;

д) укладати i розривати угоди, контракти з кер1вниками пщ роздш в, 
тедагопчними та науковими прашвниками вщповщно до чинного законодавства, 
Закону УкраУни wTIpo освщу” та Положения про порядок наймання i звшьнення 
ледагопчних пращвниюв техжкуму, що е у загальнодержавнш власностр 
штвердженого наказом Мппстерства освДи УкраУни вщ 5 серпня 1993 року №293;

е) доводити до вщома педагопчних пращвниюв у юнщ навчального року 
що надання вщпустки) педагопчне навантаження в наступному навчальному 
poni;

• е) видавати заробпну плату педагопчним та шшим прашвникам у 
встановлеж строки. Надавати вщпустки в а м  прашвникам техжкуму вщповщно 
до графша в1дпусток;

ж) забезпечити умови техжки безпеки, виробничоУ санггарй', належне 
техн1чне обладнання Bcix робочих м1сць, сгворювати здоров1 га безпечж умови 
npaui, необхщж для виконання прашвниками трудових обов’язюв;

з) дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби 
щодо вдосконалення управлшня, змщнення догов!рноУ та трудовоУ дисциплши;

и) додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до 
повсякденних потреб пращвниюв техжкуму, студент!в, забезпечувати надання Ум 
установлених пшьг i прившеУв;

i) оргажзувати харчування студенпв, пращвниюв техжкуму;
У) своечасно подавати центральним органам державноУ виконавчоУ влади 

встановлену статистичну i бухгалтерську звп ж сть , а також mini необхщж 
вщомосп про роботу i стан техжкуму;

к) забезпечувати належне утримання прим1щення, опалення, освщлення, 
вентиляшУ, обладнання, створювати належж умови для збершання верхнього 
одягу пращвниюв техжкуму та студент!в.

V. РОБОЧИЙ ЧАС I ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

21. Для пращвниюв техжкуму установлюеться шятиденний робочий 
тиждень з двома вих1дними днями. При п'ятиденному робочому тижж тривалшть 
щоденноУ роботи (змши) визначаеться правилами внутр1шнього розпорядку або 
графжами зм ш носп, як! затверджуе директор техжкуму за погодженням з 
профстплковим комщетом техжкуму з додержання тривалосп робочого тижня.

Початок роботи 8.15
Заюнчення роботи 1 7.00
Общня перерва 12.30-13.00.

5



/ л
я

В межах робочого дня педагопчш прашвники техшкуму повинш нести Bci 
види навчально-методичноУ та науково-дослщницькоУ роботи вщповщно до 
юсади, навчального плану i плану науково-дослщноУ роботи.

Час початку i заюнчення роботи i общньоУ перерви встановлюсться для 
пращвниюв Правилами внутр1шнього розпорядку техшкуму. Для окремих 
пращвниюв умовами контракту може бути передбачений шший режим роботи.

За погодженням з профсшлковим комНетом деяким структурним 
пщроздшам i окремим трупам пращвниюв може встановлюватись час початку i 

•дюнчення роботи.
22. При вщсутносД педагога або шшого пращвника техшкуму кер1вник 

юбов’язаний термшово вжити заход1в щодо його замши шшим педагогом чи 
пращвником.

23. Надурочна робота га робота у вихщш та святков1 дш не допускасться.
Залучення окремих пращвниюв до роботи в установлен! для них вихщш дш

допускасться у винягкових випадках, передбачених законодавством, за 
лисьмовим наказом (розпорядженням) директора техшкуму дозволу 
лрофсшлкового компету. Робота у вихщний день може компенсуватися за 
погодженням стор1н наданням i H m o r o  дня вщпочинку або у грошовш форм1 у 
лодв1йному p o 3 M i p i .

Прац1вникам, якими за умовами роботи не може бути додержана 
встановлена для даноУ KaTerop i i  прагпвник!в поденна або тижнева тривалють 
робочого часу, допускасться за погодженням з профсшлковим комНетом закладу 
запровадження гпдсумкового обл1ку робочого часу з тим, щоб тривал1сть 
робочого часу за облшовий пер1од не перевигцувала нормального числа робочих 
годин.

Пращвники n ic i  KaTeropi i  залучаються до роботи в загально-встановлеш 
вих1дн1 та святков1 дн1. Цей час включаеться в м1сячну норму робочого часу. 
Вихщш дш передбачаються для них графжом роботи. Робота в святков1 дн1 
оплачусться в цьому випадку в розм!р1 одинарноУ годинноУ або денноУ ставки 
понад м!сячний оклад (ставку). На бажання прац1вника, який працюс в святковий 
день, йому може бути наданий шший день вщпочинку.

24. Директор техшкуму залучае педагопчних пращвниюв до чергування в 
закладг Графж чергування i його тривалшть затверджуе директор техн1куму за 
погодженням з педагопчним колективом i профсп1лковим ком1тетом.

Заборонясться залучаги до чергування у вихщш i святков1 дн1 ваг1тних 
жлнок i матер1в, як1 маюгь д1тей в1ком до 3-х роюв. Ж1нки, як1 мають дНей- 
!нвал1д 1в або д 1тей вжом в\л трьох до чотирнадцяти роюв, не можуть залучатись 
до чергування у вихщш i святков1 дш без Ух згоди.

25. Пщ час кан1кул, що не збшаються з черговою в1дпусткою, директор 
техшкуму залучае педагопчних пращвниюв до педагопчноУ та оргашзацшноУ 
роботи в межах часу, що не перевищуе Ух навчального навантаження до початку 
кашкул.

26. Робота оргашв самоврядування закладу освНи регламентусгься 
Положениями про техшкум, затвердженими Каб1нетом MiHicTpiB УкраУни, та 
Статутом.

27. Графж надання гцор1чних вщпусток погоджусться з профсп1лковим
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омлетом i складаеться на кожний календарний piK.
Надання выпустки директору техшкуму оформлюеться наказом 

дповыного органу державного управлшня освлою , а шшим пращвникам -  
заказом техшкуму. Поды выпустки на частини допускаеться на прохання 
лращвника за умови, гцоб основна п частина була не менше шести дшв для 
дорослих i дванадцяти дшв для oci6 , молодше в1шмнадцяти роюв. Перенесения 
выпустки на 1нший строк допускаеться в порядку, встановленому чинним 
аконодавством.

Заборонясться ненадання mopinHOi выпустки протягом двох роюв пыряд, а 
лкож ненадання вщпустки пращвникам, молодше в1Ымнадцяти роюв, а також 
ыащвникам, яю мають право на додаткову выпустку у зв’язку з шюдливими 
■ човами npani.

28. Педагопчним пращвникам забороняеться:
а) змшювати на свш розсуд розклад занять i графжи роботи;
б) продовжувати або скорочувати тривалють занять i перерв м5ж ними;
в) передоручати виконання трудових обов’язюв.
29. Забороняеться в робочий час:

• а) выволжати педагопчних пращвниюв вы  Тх безпосередшх обов’язюв для 
учасл в р 1зних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з навчальним 
лроцесом;

б) выволжання пращвниюв техшкуму вы  виконання професшних 
обов'язюв, а також учшв, студенлв, за рахунок навчального часу на роботу i 
здшснення заход1в, не пов’язаних з процесом навчання, забороняеться, за 
винятком випадюв, передбачених чинним законодавством.

VI. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСШ ХИ В РОБОТ1

30. За зразкове виконання своТх обов’язюв, тривалу i бездоганну роботу, 
новаторство в npani i за iH in i  досягнення в po6oTi можуть застосовуватись 
заохочення:

а) подякою;
б) нагородженням Почесною грамотою
в) нагородженням щнним подарунком, грошовою пpeмieю;
г) занесениям до Книги ТрудовоУ слави технжуму;
д) занесениям на Дошку Пошани;
3 1. За досягнення високих результате у навчанш й BHXOBaHHi педагопчш 

оащвники представляються до нагородження державними нагородами, 
лисвоення почесних звань, вызначення державними прем1ями, знаками, 
рамотами, шшими видами морального i матер1ального заохочення.

32. Пращвникам, яю ycniiiiHO i cyмлiннo виконують cboi трудов} обов’язки, 
-ыдаються в першу чергу переваги i сощальш гпльги в межах своТх повноважень i 
ы рахунок власних кош лв технжуму. Таким npaniвникам надаеться також 
черевага при просувашп по роботп

Заохочення оголошуеться в наказ1 (розпорядженш), доводяться до выома 
всього колективу закладу освли  i заносяться до трудовоТ книжки пращвника.
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VII. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШ ЕННЯ ТРУДОВО! ДИ СЦ И П Л Ш И

33. За порушення трудовоТ дисциплши до прашвника може бути 
з~егосовано один з таких заход1в стягнення:

а) догана;
б) звшьнення.
Звшьнення як дисциплшарне стягнення може бути застосоване вщповщно 

п.п. 3, 4, 7, 8 ст.40, ст.41 Кодексу закошв про працю УкраУни.
34. Дисциплшарш стягнення застосовуються органом, якому надано право 

пгийняття на роботу (обрання, затвердження, призначення на посаду) даного
мшвника.

35. Прашвники, обраш до складу профсшлкових оргашв i не звшьнеш вщ 
шобничоУ д1яльностц не можуть бути пщдаш дисциплшарному стягненню без

гередньоУ згоди органу, членами якого вони е; Kepi вники профсшлкових 
: : лшв у пщроздшах закладу освНи -  без попередньоУ згоди вщповщного 
гофспшкового органу в заклад1 освНи; профоргашзатори -  органу вщповщного 
г фсп1лкового об’еднання.

• До застосування дисциплшарного стягнення адм1н1стращя повинна 
г. - адати в1д порушника трудовоУ дисциплши письмов1 пояснения. У випадку 

..лови прашвника дати письмов1 пояснения складаеться в1дпов!дний акт.
Дисциплшарш стягнення застосовуються адмшютрашею безпосередньо 

гпсля виявлення провини, але не n i 3 H i m e  одного м1сяця в'щ дня УУ виявлення, не 
гахуючи часу хвороби прашвника або перебування його у вщпустцг

Дисципл1нарне стягнення не може бути накладене шзшш е шести мюяшв з 
шя вчинення проступку.

36. За кожне порушення трудовоУ дисциплши накладаеться тшьки одне 
.нсциплшарне стягнення.

37. Дисцишпнарне стягнення оголошуеться в наказ1 (розпорядженн1) i 
в:домляеться пращвников1 гид розписку.

38. Якщо протягом року з дня накладення дисциплшарного стягнення 
прашвника не буде шддано новому дисцишпнарному стягненню, то вш 

вважаеться таким, що не мав дисциплшарного стягнення.
Якщо прашвник не допустив нового порушення дисциплши i до того ж 

гроявив себе як сумл1нний прац1вник, то стягнення може бути знято до 
...- шчення одного року. Протягом строку д1У дисциплшарного стягнення заходи 

заохочення до прагцвника не застосовуються.
Власник або уповноважений ним орган мае право замють накладання 

•гсципл1нарного стягнення передати питания про порушення трудовоУ 
иециплши на розгляд трудового колективу або його органу.

VIII. ОРГАН 13АЦШ I ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТЬ

39. Прийом студешпв проводиться в1дпов1дно з Правилами ггрийому, 
гатвердженими М 1н1Стерством освпш УкраУни.

40. Навчальгп заняття в техшкум1 проводяться за навчальним розкладом, 
атвердженим директором. Навчальний розклад складаеться на семестр!
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вив!шуеться у прим щ енш  техшкуму на видному Micui не шзшше, як за тиждень 
> чочатку занять.

41. До початку кожного навчального заняття викладач1 i лаборанти 
л! д отовлюють необхщш навчальн1 поабники, апаратуру, обладнання та 
in с грументи.

Належний порядок i чистоту в ycix навчальних i навчально-виробничих 
г ■тащеннях забезпечуе техшчний персонал у в1дпов1дност1 з установленим в 
1е \н 1кум1 розпорядком, а т е л я  денних занять навчальн1 примпцення 

~ юираються студентами денних груп вщповщно Положения 
стмообслуговування.

42. У кожн1й rpyni на навчальний pin призначасться староста групи 3i 
- к аду найбшын устигаючих i дисцишпнованих студент1в.

Староста групи денного вщдшення працюс п1д кер1вництвом класного 
л _ ■ вника, а на заочному в1дд1ленн1 -  п1д кер!вництвом зав1дувача вщдшення.

43. В обов’язки старости групи входить шдтримання дисципл1ни в rpyni, 
таосчасного одержання i розподтення серед студешпв групи пщручниюв та

.•зчальних пошбниюв, сприянню в оргашзацп i проведеньп масових та шших 
.*.\од! в.

44. Староста групи або його заступник призначас на кожний день занять у 
: о рядку черги чергового групп.

На чергового групи покладаються обов’язки стежити за порядком, 
истотою та збереженням майна в навчальному примшденш забезпечувати до 

лочатку занять необхщш допом1жш матер1али (raHHipxa, крейда та imne).
45. Студента повинш приходите на заняття без зашзнення до 8.25 (до 

ершого дзвоника).
46. Гйсля другого дзвоника о 8.30 студента до занять не допускаються.
47. Заходячи до аудиторй' на заняття, студенти повинн! вимкнути звуков! 

с н а ^ т и  мобшьних телефогпв.
48. На заняттях студенти повинн1 уважно слухати викладача, старанно 

та кону вата завдання, працювати з гпдручниками та 1ншою методичною
: ературою.

49. Виходити з аудиторй' гид час занять можна тшьки з дозволу викладача.
50. Пщ час занять у коридорах повинна збершатись тиша, щоб не заважати 

roooTi студент!в та викладач!в.
51. Студентам не дозволяеться на територп техн1куму курити та розпивати 

..лхогольш напоТ.
52. Студенти повинш збершати майно техн1куму та економити енергоносп.
53. За сумл!нне ставлення до навчання та громадських обов’язюв студенти 

можуть бути заохочен!:
а) подякою;
б) занесениям до книги пошани, на дошку пошани;
в) нагородженням похвальною грамотою;
г) нагородженням lhhhhm подарунком, грошовою прем1ею.
Заохочення студент!в зд!йснюеться адм!1пстрац!ею техн!куму за 

погодженням з громадськими орган!зац!ями.
54. За порушення навчальноТ дисципл!ни, правил внутрппнього розпорядку
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i правил сгпвжиття до студентов можуть бути застосоваж дисцишпнарж 
стягнення:
а) зауваження (робиться викладачем або класним кер1вником);

б) догана (оголошуеться наказом директора);
в) виключення i3 техжкуму.
Виключення студента i3 техжкуму, а також вщновлення його до техжкуму 

вщбуваеться за наказом директора. Виключення студента за неусжш жсть, за 
порушення трудовоУ дисциплши, правил внутр1шнього розпорядку i сшвжиття, а 
також в окремих випадках вщрахування студенев техжкуму вщбуваеться жсля 
обговорення на педагопчж й рад '1 з урахуванням думки громадських оргажзацж 
техжкуму.

IX. ПОРЯДОК В НАВЧАЛЬНИХ ПРИМ1Щ ЕННЯХ

55. За благоустрж в навчальних прим1щеннях (наявжсть необхщних мебл1в 
i обладнання, пщгримання чистоти i нормально)' температури, справного 
освНлення та iHuie) вщповщае заступник директора з адмжютративно- 
господарчо'У роботи.

За утримання в справносН обладнання лабораторш i кабшеНв за пщготовку 
навчальних MaTepiajiiB до занять вщповщають завщувач1 лабораторш, кабшеНв.

56. У навчальних майстернях, лаборатор1ях i кабшетах повинж 
вив1шуватись шструкцп з технжи безпеки, охорони npani та евакуацп у paai 
надзвичайних ситуацш.

57. Ключ '1 вщ ycix навчальних примшдень повинж знаходитись у чергового 
охорони техжкуму i видаватись за списком, установленим заступником директора 
з адмшютративно-господарчоУ роботи.

58. Час прийому директором, його заступниками i завщувачами вщдшень 
студенНв та вщвщувач1в установлюеться правилами внутр1шнього розпорядку 
навчального закладу i вивппуеться на дошщ оголошень.

Правила внутрйпнього розпорядку вив1шуються в закладах освп и на видному viiciji.
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п р о  иремпован ня и pa uiвникав 
Харьпвського ордена „Знак Пошани” електромехашчного  

техшкуму транспортного буд1вництва

Прем1ювання направлене на матер1альне заохочення iHiuiaTHBH 

пращвниюв, творчого вщношення до обов’язюв, активно! ynacxi у ж ито  

колективу та вщображуе конкретний особистий внесок npaniвника у роботу 

техшкуму.

Прем1я виплачуеться за рахунок економп фонду заробПно! плати.

I. Прем1ювання викладач1в.

Базовий норматив премп встановлюеться у po3Mipi 0,5 - 1,0 тарифно! 

ставки в залежното Bin загально! су ми пpeмiaльнoгo фонду, якщо npani вником 

не допущено грубих порушень дисцишпни, аморальних вчинюв.

Збшьшення премй' вщбуваеться у вщсотках до тарифно! ставки за 

наступними показниками:

1. За усшшне кер1вництво цикловою KOMicieio -  до 30%;

2. За усшшне виконання обов’язюв класного кер1вника- 10-25%;

3. За забезпечення роботи закршленого кабшету, лабораторп -  10-25%;

4. За оргашзащю та проведения значних виховних та шших заход1в -  до

20%;

5. За методичну роботу (15% за методичну розробку);

6 . За кер1вниптво реальним дипломним проектуванням -  10-20%. 

Представления на премповання викладач1в подаеться головою циклово!

KOMici! разом з завщ у в ач е м  в щ д ш ен н я м .

II. Премп-овання навчально-допом1жного персоналу та пращвниюв 

господарсько! частини.



Норматив npeMii встановлюеться у вщсотках мюячноУ тарифно! ставки у 

межах фонду економ1У зароб1тноУ плати.

Прем1я призначасться при сумлшному виконанш пращвником своУх 

обов’язюв, вщсутнос'п зауважень по якосД роботи.

Подання на прем1ювання здшснюеться кер1вником пщроздшу разом з 

профгрупоргом.

III. П рем ш вання адмшУстративно-управлшського персоналу.

Прем1я встановлюеться в межах економ11 фонду заробНноУ плати. 

Призначаеться при сумлшному виконанш пращвником своУх службових 

обов'язклв, а також за виконання додаткового об ’ему po6iT не регламентованих 

посадовими обов’язками i контрактами та пов’язаними з гпдготовкою i 

проходженням техшкумом процедур атестащУ, акредитацй', лщензування, 

становления нових спещальностей, укомплектування Ух матер1альною, 

програмно-методичною, кадровою базою тогцо.

Для пращвниюв бухгалтерй' -  при виконанш додаткових об’ем1в робН з 

формування статистичноУ та фшансовоУ звНностц пов’язаних з проведениям 

атестацш, акредитацш, лщензування тощо, додатковоУ звНносю та 

бухгалтерських розрахунюв не передбачених посадовими шструкщями.

Подання на прем1ювання здшснюеться директором, або за його 

дорученням кер1вниками ш дроздш в разом з профгрупоргом.

Po3Mip npeM ii  може бути знижений пращвникам, як] мали стягнення. 

Прем1я може не призначатися npani вникам, яю допустили rpy6 i порушення 

дисциплши, аморальш вчинки.

Р]шення про прем1ювання приймаеться сгпльною постановою 

адмшютращУ та профсшлкового комНету та оформлюеться наказом по 

технжуму.

Премповання пращвниюв технжуму може здшснюватися пом]сячно, 

поквартально, за пщсумками навчального року, а також по заюнченню 

фшансового року.

Дане положения розроблено адмшютращею та профкомом ХЕМТТБ на 
пщстав1 Постанови КМУ в'т 30 серпня 2002 р. № 1298.



ТРИВАЛГСТЬ 
iuopiHHOi o c h o b h o i  вщпустки п р а ш в н и ю в  техш кум у

Посада Тривалкть m o p i n H O i  o c h o b h o i  

вщпустки, календарних дн!в
Директор; заступник директора; 
кер1вник ф13ичного виховання; 
завщувач вццплення; викладач

56

Завщувач навчально-виробничих 
майстерш; завщувач навчальноУ 
лабораторй’; методист II категори; 
методист вщдшення; майстер 
виробничого навчання

42

Заступник директора з АГР; завщувач 
навчально-виробничо'У практики; 
вихователь вищоУ кате гор ii

28

Старший шспектор з кадр1в Л. А. Гундарева



ПЕРЕЛ1К
посад прашвникдв,  я к им надаггься  додаткова  вщ пустка  за роботу з 

ненормованим робочим днем, за стуш нь складностз i напруженосзз в робот1 
(лист MinicTepcTBa освгги i науки УкраУни №  1/9-96 вщ 11.03.1998 р.)

Посада Максимальна тривал1сть додатковоУ 
вщпустки, календарних дшв

Директор 2

Заступник директора з АГР 7
Головний бухгалтер 7
Провщний бухгалтер 7
Бухгалтер 7
Завщувач б1блютеки 4
Провщний 61’блютекар 4
Б1блютекар 11 кат. 4
Завщувач канцелярй' 4
Старший 1нспектор з кадр1в 4
Секретар навчальноУ частини 4
Apxieapiyc 4
Провщний 1нженер з ремонту 4
Г1ров1дний шженер з охорони ripani 4
Диспетчер 4
Старший лаборант 4
Лаборант 4
Секретар-дру карка 4
Дщовод 4
Паспортист 4
Ком1рник 4
1нженер-електрон1к 4
Зав1дувач гуртожитку 4
Завщувач господарства 4
1нженер з моб}л1зац1йноУ роботи 4
Гнженер-програмист 4

Старший шспектор з кадр1в



КОМПЛЕКС1 ЗАХОДИ  
щодо нокращення умов npaui

№
з/п

Найменування заход1в 
(роб1т)

Строк
виконан

ня

OpieHTo-
вана

варНсть,
грн.

Особи 
вщповщальш за 

виконання

1
Забезпечення прашвниюв 
спецодягом, миючими i 
з н е ш к о джу вал ь н и м и з ас об а м

LUopiHHO 9000
Заступник 

директора з АГР

2
Оргашзашя навчання 
npaniBHHKiB з питань охорони 
npani

В Mipy 
необх1д- 

HocTi
1500

Заступник 
директора з НВР

3

Забезпечення ecix 
лабораторш, кабшеНв 
медикаментами в медичних 
аптечках

IHopinHo 2000
Заступник 

директора з АГР, 
медпункт

4
Забезпечення шдготовки 
прим1щень до зимового 
перюду

Щopiчнo 20000
Заступник 

директора з АГР

5
Проведения обов'язкових 
перюдичних медичних огляд1в

Щор!чно — медпункт

Провщний шженер з охорони npaui В. О. Коломшцевnpani
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ПОЛОЖ ЕНИЯ

Додаток 6

про матертльну допомогу пращвникам  

Харк1вського ордена „Знак Пошани” електромехашчного  

техшкуму транспортного буд1вництва

1. Матер1альна допомога е формою державноТ гпдтримки пращвниюв 

техшкуму у зв 'язку 3i скрутним положениям, що складаеться в силу особистах 

трудноппв, чи трудноппв, що склалися i3-3a сощально-економ1чного положения 

в державк

2. Джерелами матер1альноУ допомоги е економ1я бюджетних к о л т в  i 

позабюджетш кошти.

3. Умови надання матер!альноУ допомоги.

Матер1альна допомога може надаватися за таких умов:

- згщно д1ючого законодавства та шших нормативних аюпв /поховання, 

допомога жшкам у зв ’язку з народженням дитини тощо/;

- за особистами заявами пращвниюв;

- за клопотанням профсгплкового ком1тету;

- за р1шенням адмп-пстращ'У.

4. При наданш допомоги згщно дш ч ого  законодавства i за особистами 

заявами. Пращвник подае письмову заяву на т 'я  директора з вказанням 

причин, при цьому розм1ри допомоги в першому випадку визначаються 

законодавством, в другому -  р1шенням адмшютращУ.

5. При наданш допомоги за клопотанням профсшлкового ком1тету 

адмшютращУ надаеться виписка з р ш ен ня профкому.



6. Для нарахування i видач1 матер1ально1 допомоги в бухгалтерш  

передасться особиста заява прашвника з резолющею директора, в якш 

вказуегься сума допомоги.

7. При наданн! матер1ально1 допомоги за рш ен ням  адмшютрацп в 

бухгалтер!ю передасться наказ або розпорядження директора в яких вказуюгься 

пр1звища i су ми допомоги. Наказ або розпорядження погоджуеться з головою 

профкому.

8. Питания не передбачеш цим Положениям регулюються д ш ч и м  

законодавством та додагковими угодами з профсшлковим комггетом.

Дане положения розроблено адмппстрашею та профкомом ХЕМТТБ на 

пщстав1 Постанови КМУ в1д 30 серпня 2002 р. № 1298 (3i змшами).
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ПЕРЕЛ1К
професш та посад, як1 мають право безкоштовного отримання спецодягу, 

спецвзуття та шших засоб1в особистого захисту у Харклвському ордена 
«Знак Пошани» електромехашчному техшкуму транспортного

буд1вницгва

№
Найменування  

професш та посад

Найменування  
спецодягу, 

спецвзуття та 
i н i uI i 3 0 3

Допустима  
за Mi на 3 0 3

Строк
ношения

( M ic . )

1
Прибиральник 
службових 
прим i т е н ь

Халат з бавовни, 
рукавички гумов1

12 мюящв 
чергов1

2

Електромонтер з 
обслуговування та 
ремонту
електроустаткування

Костюм з бавовни, 
рукавички гумов1, 
килимок 
/пелектричний

12 мюящв
чергов1
черговий

3 Слюсар-сантехшк Рукавички гумовр 
чоботи гумов!

чергов1 
до зносу

Провщний шженер з охорони npani

и

В.О. Коломшцев
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