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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Мета укладення Колективного договору
1.1.
Даний Колективний договір (далі - «договір»), укладений відповідно
до Закону України «Про колективні договори й угоди» і містить в собі
зобов’язання адміністрації і трудового колективу коледжу, спрямовані на
забезпечення ефективної діяльності коледжу і задоволення економічних та
соціальних інтересів і потреб працівників.
1.2. Умови даного договору є обов’язковими для ссторін, що його уклали. Ці
умови у випадку будь-яких суперечок і розбіжностей не можуть трактуватися
як погіршуючи, у порівнянні з чинним законодавством України, положення
працівників, інакше вони визнаються недійсними.
2. Сторони договору та їх повноваження
2.1. Договір укладено між адміністрацією Комунального закладу
«Маріупольський медичний коледж» в особі в.о. директора Колди Т.С., за
дорученням власника, з однієї сторони, та профспілковим комітетом коледжу
в особі Стельникович Н.С., від імені трудового колективу, з другої сторони.
2.2. Сторони визнають повноваження одна одної і зобов’язуються
дотримуватися
принципів соціального
партнерства:
паритетності
представництва, взаємної
відповідальності,
конструктивності
та
аргументованості при проведенні переговорів (консультацій), щодо
укладення договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення всіх
питань, що є предметом договору.
3. Сфера дії положень договору
3.1. Положення договору поширюється на всіх працівників незалежно від
членства в профспілці, а також на звільнених працівників профспілкових
органів, які працюють на виборних та штатних посадах у профспілковій
організації коледжу.
3.2. Сторони визнають договір нормативним актом, його норми і положення
діють безпосередньо і є обов’язковими для виконання адміністрацією,
працівниками і профспілковим комітетом коледжу.
3.3. Сторони домовились враховувати норми та положення генеральної,
регіональної та галузевої угод.
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4. Порядок внесення змін до договору
4.1. Зміни і доповнення до договору вносяться у разі потреби тільки за
взаємною згодою сторін і в обов’язковому порядку у разі зміни чинного
законодавства, генеральної, галузевої чи регіональної угод з питань, що є
предметом Колективного договору.
4.2. Внесення змін чи доповнень до договору, зумовлених зміною чинного
законодавства, колективних угод вищого рівня, які поліпшують раніше діючи
норми та положення договору, запроваджуються спільним рішенням
адміністрації коледжу та профспілкового комітету в обов’язковому порядку.
У інших випадках рішення про внесення змін чи доповнень до договору
вносяться після проведення попередніх консультацій і переговорів та
досягнення взаємної згоди, схвалюється зборами (конференцією) трудового
колективу.
Зацікавлена сторона письмово повідомляє іншу сторону про початок
проведення переговорів (консультацій) та надсилає свої пропозиції, які
мають бути спільно розглянути у 10-денний термін з дня їх отримання іншою
стороною.
5. Термін дії договору
5.1. Договір укладено на 3 роки і діє до укладення нового договору. Договір
набуває чинності з дня його прийняття загальними зборами (конференцією)
трудового колективу.
5.2. Після підписання договору повноважними представниками, договір
доводиться до відома всіх працівників протягом одного місяця, а також
протягом всього терміну дії договору з ним ознайомлюють щойно прийнятих
працівників під розписку.
5.3. Договір подається на реєстрацію до місцевого органу державної
виконавчої влади після підписання уповноваженими сторонами.

РОЗДІЛ І
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПРАЦІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗАЙНЯТОСТІ
Сторона адміністрації зобов’язується:
6. Організація праці, забезпечення продуктивної зайнятості
6 1. Трудові відносини між керівництвом коледжу і працівниками
заступають з моменту укладення трудового договору (контракту), який
оформлюється наказом при прийомі на роботу.
Працівник повинен ознайомитися з Положеннями колективного
з:говору і Правилами внутрішнього трудового розпорядку коледжу під час
розпису у персональній картці Т-2.
- Адміністрація коледжу не вправі вимагати від працівника виконання
роботи, не обумовленої трудовим договором (контрактом). Адміністрація
зобов'язана передбачити в контракті чи розробити і затвердити для кожного
працівника його функціональні обов’язки, ознайомити його з ними і
вимагати лише їхнього виконання.
6.3. У випадках тимчасової відсутності працівника в зв’язку з хворобою чи
відпусткою або з інших важливих причин, обов’язки можуть покладатися на
іншого працівника тільки за додаткову плату і з урахуванням його
професійної підготовки і зайнятості при виконанні безпосередніх обов’язків.
: -. Всім працівникам і відділенням створити умови для творчої і якісної
праці, що сприятимуть виконанню навчального плану (оснащення
технічними засобами навчання, науковими посібниками, матеріалами та ін.).
6.5. Всіляко підтримувати ініціативу і надавати допомогу завідуючому
відділенням по удосконаленню і впровадженню передових форм роботи,
матеріально-технічному оснащенню кабінетів та лабораторій.
6.6. Визначати і витримувати фіксовану річну навчальну навантаженість на
кожного викладача, накази, що регламентують річну навчальну
назантаженість.
6 ”. Забезпечити проходження курсів підвищення кваліфікації викладачами
коледжу не рідше одного разу на 5 років за рахунок коледжу (при наявності
коштів).
6.8. У випадку зміни в організації коледжу, при скороченні чисельності чи
штату працівники можуть бути звільнені. У цих випадках вони персонально
попереджаються адміністрацією про майбутнє звільнення не пізніше як за
два місяці. При цьому працівнику пропонується інша робота за
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спеціальністю, а у випадку неможливості цього або при відмовленні
працівників від неї, останній працевлаштовується самостійно. При звільненні
працівника по зазначеній підставі, йому виплачується вихідна допомога в
розмірі середнього місячного заробітку за один місяць із дня звільнення.
6.9. Звільнення працівників допускається тільки після використання всіх
наявних і додатково створених можливостей для забезпечення зайнятості з
дозволу профспілки.
6.10. Щомісячно подавати в Маріупольський міський центр зайнятості
інформацію про наявність вільних робочих місць (вакантних посад).
7. Режим праці та відпочинку
Тривалість денної роботи встановлюється згідно з Правилами
внутрішнього розпорядку і графіками роботи, затвердженими адміністрацією
за погодженням з профспілковим комітетом з урахуванням специфіки
навчального закладу. Режим роботи структурних підрозділів встановлюється
із розрахунку нормальної тривалості робочого дня - 8 годин при 5-денному
тобочому тижні (40 годин на тиждень).
7.2. Загальні вихідні дні встановлюються у суботу та неділю.
7.3. Зміни або запровадження нових режимів роботи в коледжі та окремих
підрозділах для категорій або окремих працівників вносяться після
погодження з профспілковим комітетом.
~ 4. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників
: коронується на одну годину.
8. Відпустки:
в і- Надавати щорічні відпуски працівникам згідно з графіками, які
татзерджуються спільно з профспілковим комітетом, у термін до 1 січня послуговуючому і технічному персоналу і до 1 червня - викладачам.
З 2 Встановити щорічну основну відпустку тривалістю:
- викладачам - 56 календарних днів;
- технічному і обслуговуючому персоналу - 24+4 календарних дня;
- технічному і обслуговуючому персоналу, прийнятому на роботу після 1
січня 1997 року, згідно із Законом України «Про відпустки» 2- календарних дня.
З З Викладачам щорічні основні відпустки надавати у період літніх канікул,
незалежно від прийняття їх на роботу, з оплатою за фактично відпрацьований
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8.4. Працівникам за їх заявою можуть бути надані короткочасні відпустки
без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між
працівником і адміністрацією коледжу, тривалістю не більш 15 календарних
днів.
8.5. При визначенні черговості відпусток враховувати сімейні й особисті
обставини кожного працівника. Керуватися переліком категорій працівників,
що мають право на надання відпустки в зручний для них час, визначеним
статтею 10 Закону України «Про відпустки».
8.6. Робітникам з ненормованою робочою добою надавати додаткову
відпустку:
- головному бухгалтеру - 7 діб.
8.7. Встановити додаткову відпустку в розмірі 4 календарних днів за роботу
на комп’ютері наступним робітникам:
- головному бухгалтеру;
- бухгалтеру;
- інженеру-програмисту ЄДЕБО;
- старшому інспектору відділу кадрів;
- секретарю--друкарці.
9. Профспілковий комітет зобов’язується :
9.1. Здійснювати контроль за виконанням положень цього розділу,
своєчасним внесенням записів до трудових книжок, виданням наказів про
прийняття, звільнення, переведення на іншу роботу, зміни режиму праці і
відпочинку та ознайомлення з цими наказами працівників.
9.2. Здійснювати контроль за виконаннями законодавчих та нормативних
актів з питань праці та зайнятості.
9.3. Виділяти матеріальну допомогу гостро потребуючим працівникам
коледжу з коштів профспілкового бюджету.
9.4. Здійснювати постійний контроль за роботою буфету.
9.5. Здійснювати контроль за трудовою дисципліною.
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РОЗДІЛ II
ОПЛАТА ПРАЦІ
Сторони домовились про таке:
10. Форми і системи оплати праці
10.1. При укладенні трудового договору до відома працівника доводяться
розміри, порядок, термін виплати заробітної плати, умови, відповідно до яких
можуть проводитися утримання з неї.
10.2. Виплати заробітної плати та інші готівкові виплати здійснювати в
безготівковій формі через вкладні карткові рахунки кожного працівника.
10.3. Установлювати розміри посадових окладів (ставок заробітної плати)
працівників коледжу відповідно до встановленої тарифікації на рік,
керуючись Наказами МОН України від 29.03.2001р. № 161 «Про
затвердження розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати)
працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»; від
05.05.2005р. № 275 «Про внесення змін до наказу № 161 від 29.03.2001р.»;
від 24.02.2005р. № 118 «Про внесення змін в Інструкцію», від 15.04.1993р.
№ 102 «Про порядок нарахування заробітної плати працівників освіти»;
Інструкцією від 15.04.1993р № 102.
10.4. Конкретні розміри тарифних ставок визначаються згідно з діючими
Положеннями у строгій відповідності з професією, кваліфікацією
працівників і встановлюються в кожному конкретному випадку не нижче
визначених галузевими (регіональними) угодами (з доплатою до мінімальної
заробітної плати, згідно з Законом України «Про Державний бюджет
України на 2018 рік» (законопроект № 7000).
10.5. Мінімальна тарифна ставка (оклад) для працівників, які виконують
просту некваліфіковану роботу (гардеробник, кур’єр, прибиральник
службових приміщень), встановлюється в розмірі не нижче установленого
законодавством мінімуму з урахуванням доплат і надбавок, згідно з нормами
чинного законодавства, у разі відпрацювання повної місячної норми
робочого часу та виконання виробничих завдань (норм праці).
10.6. Робота у святкові і неробочі дні, якщо вони не компенсуються іншим
часом відпочинку, оплачується в подвійному розмірі.
10.7. Виплата заробітної плати здійснюється двічі на місяць: за першу
половину місяця 22 числа, у розмірі не менш оплати за фактично
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відпрацьований час із розрахунку тарифної ставки (посадового окладу)
робітника, за другу половину місяця 7 числа.
10.8. Забезпечити виплату заробітної плати та відпускних працівникам, що
йдуть у відпустку, не пізніше ніж за 3 робочих дні до її початку.
10.9. У випадку неодноразового підвищення посадових окладів (ставок)
працівників, розрахунок середньої заробітної плати при виплаті відпускних
робити за два місяці, передуючих події, чи індексувати заробітну плату
відповідно до Постанови КМ України від 17.07.2003р. № 1078 «Про
затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення»
(зі змінами).
10.10. Провадити нарахування та виплату компенсації частини заробітної
плати у зв’язку з порушенням строків її виплати.
11. Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів:
11.1. Виплачувати щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки
заробітної плати), залежно від стажу педагогічної роботи, надбавки за
вислугу років в обсязі 100% до розмірів, визначених абзацом восьмим
частини першої статті 57 Закону України «Про освіту» (підстава: Постанова
Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001р. «Про реалізацію окремих
положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту»).
11.2. За роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо
шкідливих умовах праці встановити такі види доплат до тарифної ставки
(окладу): 10% - прибиральницям.
11.3. Працівникам, що виконують поряд зі своєю основною роботою
додаткову роботу іншої професії (посади) або обов’язки тимчасово
відсутнього працівника,
проводити доплати до 50% тарифної ставки
(окладу) відсутнього працівника.
11.4. За розширену зону обслуговування чи збільшення обсягу робіт доплати
визначати наявністю отриманої економії по тарифним ставкам (окладам).
11.5. Водіям легкових автомобілів встановити надбавки за класність: водіям
2-ого класу - 10%, 1-ого - 25% встановленої тарифної ставки за
відпрацьований час.
11.6. Працівникам надавати надбавки до тарифного окладу (ставки) за
складну та напружену працю до 50%.
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12. Матеріальне заохочення за результатами праці:
12.1. За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків
педагогічним працівниками надавати щорічну грошову винагороду в розмірі
одного посадового окладу.
12.2. На оздоровлення провадити виплату допомоги в розмірі 100%
місячного посадового окладу.
12.3. З метою посилення матеріальної зацікавленості працівників коледжу
щодо підвищення ефективності та якості роботи, в коледжі застосовувати
системи преміювання згідно з Положенням.
12.4. Один раз у календарний рік працівникам може бути виплачена
матеріальна допомога в межах прожиткового мінімуму при наявності
отриманої економії фонду заробітної плати, та за рахунок позабюджетних
коштів за узгодженням між адміністрацією та профспілковим комітетом.
13. Профспілковий комітет зобов’язується:
13.1. Представляти і захищати на всіх рівнях управління інтереси працівників
коледжу у сфері оплати праці.
13.2. Регулярно контролювати розподіл та використання коштів фонду
оплати праці, вносити пропозиції до найбільш раціонального використання
його для потреб колективу.
13.3. Здійснювати контроль за дотриманням законодавства з питань оплати
праці, своєчасною виплатою заробітної плати.
13.4. Проводити перевірки нарахування працівникам заробітної плати,
розмірів і підстав відрахувань з неї.

РОЗДІЛ III
СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ТА ПІЛЬГИ
Сторони адміністрації зобов’язується:
14. Гарантії, компенсації, пільги
14.1. Своєчасно надавати працівникам гарантії і компенсації відповідно з
чинним законодавством України:
- оплата щорічних відпусток;
- компенсація за невикористану відпустку при звільненні;
- оплата при проходженні підвищення кваліфікації;
- переведення на більш легку нижче оплачувану роботу за станом здоров'я;
- пільги для вагітних жінок і жінок, що мають двох і більш дітей до 14-ти
років;
- інші.
14.2. Оплачувати дні тимчасової непрацездатності згідно із Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та
легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014р. № 77-УІН (із змінами,
внесеними згідно з Законами від 02.03.2015р. № 219-УІІІ, від 02.06.2016р.
№ 1403-VIII), Постанови КМУ від 26.06.2015р. № 440, Постанови КМУ від
26.09.2001р. № 1266, комісія із соціального страхування коледжу здійснює
контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального
забезпечення, а також приймає рішення про надання матеріального
забезпечення.
14.3. Надавати працівникам допомогу за рахунок страхових внесків,
сплачених до Фонду соціального страхування по тимчасовій утраті
працездатності у розмірах, передбачених Постановою правління Фонду від
24.12.2001р. № 49 (із змінами, внесеними згідно з Постановами ФСС від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань від
25.12.2012р. №40, від 11.12.2014р. № 21).
14.4. Матеріальну відповідальність за збиток, заподіяний підприємству в разі
порушення покладених на працівника трудових обов’язків, працівники
можуть нести тільки у випадках і порядку, передбачених статтями 130 - 138
КЗпП України.
14.5. Забезпечувати працівників коледжу санаторно-курортним лікуванням.
14.6. Розподіляти кошти на соціально-культурні заходи та використовувати
їх, виходячи з пріоритетів і реальних фінансових можливостей коледжу'
відповідно до затвердженого кошторису.
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14.7. Надавати працівникам вільний час для проходження медичних оглядів,
одержання медичної допомоги, явки в державні органи для рішення
необхідних житлово-побутових проблем працівників без проведення якихнебудь відрахувань із заробітної плати чи інших необгрунтованих санкцій.
15. Профспілковий комітет зобов’язується:
15.1. Здійснювати контроль за використанням коштів Фонду соціального
страхування,
своєчасною
виплатою
у
зв’язку
з
тимчасовою
непрацездатністю.
15.2. Щорічно (наприкінці року) проводити облік працівників, які
потребують лікування у санаторіях і пансіонатах України.
15.3. Сприяти проведенню оздоровлення, відпочинку та лікування
працівників.

РОЗДІЛ IV
ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ’Я
16. З метою створення здорових та безпечних умов праці в коледжі,
сторона адміністрації зобов’язується:
16.1. При укладенні трудового договору (контракту):
1)
проінформувати працівника під розпис про умови праці, наявність на
робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не
усунуті, а також можливий вплив на їх здоров'я, його права, пільги і
компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства;
2) ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового
розпорядку і Колективним договором;
3) проінструктувати працівника по техніці безпеки, виробничої санітарії,
гігієни праці і протипожежній охороні.
16.2. Розробити і затвердити на початку року комплексний план заходів
щодо проведення в коледжі заходів охорони праці, побуту, відповідно до
нормативних вимог і забезпечити їхнє виконання (Додаток 1).
16.3. У термін до 15 жовтня виконати заходи щодо підготовки до роботи в
осінньо-зимовому періоді.
16.4. Забезпечити безкоштовне проведення попередніх і періодичних оглядів
працівників, а також виконання рекомендацій висновків медичної комісії за
результатами огляду працівників.
16.5. Не допускати працівників коледжу (в тому числі за їхньою згодою) до
роботи, яка їм протипоказана за результатами медичного огляду.
16.6. Не допускати співробітників до праці на важких роботах і роботах із
шкідливими або небезпечними умовами праці, не залучати жінок до
підіймання і переміщення речей, вага яких перевищує встановлені для жінок
граничні норми відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я.
16.7. Забезпечити згідно з існуючими нормами безкоштовну видачу
спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, а також безкоштовне
отримання мила та інших миючих засобів у зв’язку с тим, що їх робота
пов’язана с забрудненням (Додаток 2, 3).
16.8. Щорічно проводити перевірку знань по охороні праці по професіях.
16.9. Працівники, робота яких пов’язана з ризиком, підлягають
обов’язковому страхуванню, відповідно до законодавства України.
16.10. Створити комісію з питань охорони праці у рівній кількості осіб від
адміністрації і трудового колективу, сприяти її роботі.
16.11. Відшкодувати працівникам шкоду, заподіяну їм каліцтвом або іншим
ушкодженням здоров'я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язків, у
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повному розмірі втраченого заробітку, а також одноразову допомогу в разі
стійкої втрати професійної працездатності на умовах і порядку,
передбачених статтею 173 КЗпП України, статтями 1 1 - 1 3 Закону України
«Про охорону праці», Законом України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».
16.12. Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий
договір за власним бажанням з виплатою вихідної допомоги в розмірі не
більш трьохмісячного середнього заробітку, якщо законодавство про охорону
праці не виконується.
16.13. Відповідно до Програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції,
лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих на СНІД у Донецькій
області, розробити і затвердити на початку року комплексний план щодо
проведення в коледжі заходів, акцій, пропагування здорового способу життя,
безпечних стосунків, забезпечувати дотримання прав ВІЛ-інфікованих.
16.14. Забезпечити виділення коштів на охорону праці у розмірі 0,2% фонду
оплати праці згідно ст. 19 Закону України «Про охорону праці» (при
наявності фінансування).
17. Профспілковий комітет зобов’язується:
17.1. Здійснювати контроль за дотриманням законодавства про охорону
праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних
виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників
спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного
захисту.
17.2. У разі загрози життю або здоров'ю працівників вимагати негайного
припинення робіт на робочих місцях на час, необхідний для усунення загрози
життю або здоров'ю працівників.
17.3. Брати участь у розробці комплексних заходів з питань охорони праці
та прийнятті локальних нормативних актів про охорону праці.
17.4. Проводити перевірки становищ умов та безпеки праці, приймати
заходи щодо усунення порушень нормативних актів з питань охорони праці.

РОЗДІЛ V
ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ
18. Організація і діяльність профспілкового комітету
18.1. Профспілковий комітет
коледжу визнається цим договором
повноважним представником інтересів працівників, на яких поширюється дія
Колективного договору.
18.2. Профспілковий комітет має право на:
- безперешкодне відвідування й огляд підрозділів коледжу і робочих місць;
- одержання від адміністрації інформації про фінансову діяльність і
соціально-економічний розвиток колективу;
- проведення при необхідності перевірки дотримання в коледжі трудового
законодавства, умов охорони праці, своєчасність нарахування зарплати і
інших виплат;
- перевірку відповідності ведення трудових книжок до вимог Інструкції і
своєчасного використання відпусток;
- участь у розробці і контроль за виконанням заходів для забезпечення
зайнятості працівників коледжу.
18.3. Адміністрація зобов’язується надавати профспілковій організації в
безкоштовне користування необхідне для її діяльності приміщення,
устатковане опаленням, освітленням, засобами зв’язку, меблями.
18.4. Надавати вільний від основної роботи час зі збереженням заробітної
плати членам профспілкового комітету для виконання своїх повноважень і
громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а також для
профспілкового навчання:
- членам профкому до 2 годин на тиждень;
- членам комісії профкому до 2 годин на тиждень.
Вільний від роботи час надається на підставі звернення відповідного
профспілкового органу: рішення профспілкового комітету, службової
записки голови профспілкового комітету.
Вільний від роботи час для проведення профспілкового навчання
надається працівникам структурного підрозділу згідно з затвердженим
профспілковим комітетом планом навчання.
Якщо виконання громадських обов’язків в інтересах трудового
колективу пов’язано з виїздом у відрядження, то витрати, зумовлені цим,
компенсуються адміністрацією
18.5. Забезпечити організацію безготівкового утримання із заробітної плати
за письмовими заявами працівників, які є членами профспілки, членських
профспілкових внесків через бухгалтерію коледжу з перерахуванням
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зібраних внесків на рахунок профкому не пізніше 3-х банківських днів після
виплати заробітної плати працівникам у будь-якій формі.
18.6. На принципах соціального партнерства проводити зустрічі, консультації
і інформувати профком про плани і напрями розвитку коледжу,
забезпечувати участь представників профкому у нарадах, засіданнях органів
управління коледжу.
18.7. Виборний орган профспілкової організації контролює виконання
Колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах
трудового колективу.

РОЗДІЛ VI
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
19. Відповідальність за порушення і невиконання
Колективного договору
19.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків,
передбачених даним договором, сторони несуть відповідальність згідно з
чинним законодавством.
19.2. За вимогою профспілки, іншого уповноваженого трудовим колективом
органа керівник повинний прийняти заходи, передбачені законодавством для
виконання договору.
19.3. За ненадання інформації, необхідної для колективних переговорів і
здійснення контролю за виконанням договору, винні сторони несуть
дисциплінарну відповідальність чи підлягають штрафу, відповідно до статті
19 Закону України «Про колективні договори й угоди», статті 41 КУпАП. До
дисциплінарної відповідальності, як посадові особи, так і працівники можуть
бути притягнуті лише на підставі перевірки, у ході якої від порушника буде
одержано письмові пояснення.
19.4. Спори між Сторонами вирішуються у порядку, передбаченому
законодавством України.
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РОЗДІЛ VII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
20.1. Сторони, що підписали Колективний договір, звітують про його
виконання за кожне півріччя його дії - в червні та січні - на зборах трудового
колективу.
20.2. Колективний договір ухвалений на зборах колективу, протокол № /
від Л З .0 4 , <$МЛ3*/>. і підписаний керівництвом навчального закладу за
дорученням власника і Головою профспілкового комітету за дорученням
трудового колективу.
20.3. Цей колективний договір складено в двох екземплярах, які знаходяться
у кожної із сторін і мають рівну юридичну силу.

Додатки на

__ аркушах

ДОГОВІР ПІДПИСАЛИ:
Від адміністрації:

Від профкому:

В.о. директора
КЗ «Маріупольський

Голова профкому
КЗ «Маріупольський
медичний коледж»
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Додаток 1
Заходи щодо охорони праці, техніці безпеки і протипожежних заходів
№

Н ай м ен уван н я за х о д ів

В ід п о від а л ь н і з а
виконання

Терм ін
виконання

Завгосп,
робітник 3
комплексного
обслуговування і
ремонту будинків

Систематично

2 Укомплектувати всі робочі місця
Завгосп
необхідним інструментом
3 Забезпечити автомашину аптечкою
Бухгалтерія
першої медичної допомоги
4 Забезпечити робітників та
Бухгалтерія
службовців, кому покладено по
нормах: миючими засобами,
спецодягом, спецвзуттям і іншими
коштами індивідуального захисту
5 Виконати всі роботи по підготовці
Завгосп
навчальних корпусів і забезпечити
до роботи в осінньо-зимовий час
2018-2021рр.
6 Завести на всіх циклових комісіях, у Голови циклових
навчальних корпусах журнали, де
комісій, завгосп
фіксується проведення інструктажів
по ТБ і протипожежного захисту
7 В усіх будівлях зробити ревізію
ДПД, завгосп
протипожежних засобів і інвентарю
і при необхідності поповнити,
давши відповідальним на
збереження
ДПД, завгосп
8 Проводити бесіди по профілактиці
травматизму у побуті, профілактиці
захворювань ВІЛ/СНІД та
туберкульозу
//

У липні І
кварталу
До 1 вересня

1 Робити огляд всіх електроприладів,
електродвигунів, щитів, пускачів,
електропроводки на ненадійність в
експлуатації і при необхідності
вчасно робити ремонт

О ц ін ка п ро
виконання

Систематично

До 1 жовтня

До 1 жовтня

До 1 лютого

1 раз у квартал

V

В.о. директора КЗ «ММК»

Колда Т.С.

Голова профкому

Стельникович Н.С.

Додаток 2
Перелік професій і посад працівників, яким видаються безкоштовно
спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту.

№

Н айм енування
п р о ф есій і п осад

Ч исельніст ь
л ю д ей за
ш т ат ним
р о зк л а д о м

Н айм енування
сп ец одягу,
спецвзут т я і
за п об іж н и х
за х о д ів

Терм ін
експлуат ації,
м іся ц і

1

Костюм
Костюм,
діелектричні
рукавиці
Халат
Халат
Халат
Халат

12

1. Водій
2. Робітник з комплексного
обслуговування
і ремонту будинків
3. Прибиральниця
4. Завгосп
5. Двірник
6. Комірник
/л ?
А <>>
'

1
4
1

12
12
12
12
12

єн«/

"V

В.о. директора

ПО У

Колда Т.С.

Стельникович Н.С.
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Додаток З
Перелік професій і посад працівників, робота яких зв’язана
з забрудненням і яким безкоштовно видається мило

№
1.

3.
4.
5.
6.

і

Н айм енування
п р о ф есій і п осад

Ч исельніст ь
л ю д ей за ш т ат ним
р о зк л а д о м

К іл ьк іст ь м ила
на м ісяць,
гр а м и

Водій
Робітник з комплексного
обслуговування і ремонту будинків
Прибиральниця
Завгосп
Двірник
Комірник

1

200

1
3
1
0,5
0,5

200
200
100
200
200

В.о. директора КЗ «ММК»

Колда Т.С.

Голова профкому

Стельникович Н.С.
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ПРОТОКОЛ № 1
збору колективу КЗ «Маріупольський медичний коледж» від 05.04.2018р.

Присутні: 34
Порядок денний:
1. Обговорення Колективного договору між адміністрацією і профспілковим
комітетом Комунального закладу «Маріупольський медичний коледж» (далі коледж) на 2018 -2021 рр.

Слухали:

Голову ПК Стельникович Н.С. про оновлений Колективний договір на
2018-2021рр. Вона ознайомила з положеннями договору. Договір укладено між
адміністрацією коледжу в особі в.о. директора Колди Т.С. з однієї сторони, та
профспілковим комітетом коледжу в особі Стельникович Н.С. від імені трудового
колективу, з другої сторони. Сторони дотримуються принципів соціального
партнерства: взаємної відповідальності, конструктивності при вирішенні всіх питань,
що є предметом договору. Положення договору поширюються на всіх працівників
незалежно від членства в профспілці. Сторони визнають договір нормативним актом,
його норми і положення діють безпосередньо і є обов’язковими для виконання
адміністрацією, працівниками і профспілковим комітетом коледжу.

Ухвалили:
- Договір укладено на 3 роки і він діє до укладення нового договору.
- Довести до відома всіх працівників протягом одного місяця, а також протягом
всього терміну дії договору з ним ознайомлюють щойно прийнятих працівників
під розписку.

Голова ПК КЗ «ММК»

Секретар зборів

Стельникович Н.С.

Цехова І.М.

