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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
 

Колективний договір є основним юридичним документом, який відповідно 

до чинного законодавства регулює трудові й соціально-економічні відносини 

між адміністрацією Західноукраїнського національного університету (ЗУНУ) в 

особі ректора і трудовим колективом в особі профспілкового комітету і гаран-

тує захист прав та інтересів усіх працівників. 

Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, зокре-

ма, в першу чергу, Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про 

порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»; «Про освіту», 

«Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про опла-

ту праці», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про охо-

рону праці», «Про захист персональних даних», Кодексу законів про працю 

України, житлового законодавства України, Генеральної тарифної угоди, Галу-

зевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК профспілки пра-

цівників освіти і науки України, інших нормативно-правових актів, статуту За-

хідноукраїнського національного університету. 

Колективний договір укладено на 5 років, він набирає чинності від дня йо-

го підписання і діє до укладення нового договору.  

Трудовий колектив уповноважує профспілковий комітет представляти йо-

го інтереси під час переговорів, розробки і укладання колективного договору, 

проведення контролю за виконанням зобов’язань сторін у період його дії. 

Адміністрація визнає профспілковий комітет єдиним і уповноваженим 

представником профспілкової організації і трудового колективу. 

Положення колективного договору поширюються на всіх працівників Уні-

верситету незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов’язковими 

як для адміністрації, так і для всіх працівників. 

На час чинності цього договору сторони будуть довіряти одна одній і ви-

являти взаємоповагу. Кожна з них має право подавати пропозиції щодо змін і 

доповнень до тексту договору з наступним їх затвердженням на засіданнях по-

годжувальної комісії, яка працює постійно у період між зборами (конференці-

ями) трудового колективу. Ці зміни оформляються як доповнення до колектив-

ного договору. 

За невиконання зобов’язань колективного договору при відсутності 

об’єктивних причин сторони несуть відповідальність у порядку, встановленому 

Законом України «Про колективні договори і угоди». 
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1. НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

 

З метою забезпечення потреб економіки України кваліфікованими фахів-

цями трудовий колектив зобов’язується: 

1.1. Сумлінно виконувати свої службові обов’язки відповідно до контрак-

тів, індивідуальних планів науково-педагогічних, педагогічних працівників та 

посадових інструкцій персоналу Університету. Дотримуватися правил внутрі-

шнього розпорядку. 

1.2. Забезпечити збереження, правильну експлуатацію та раціональне ви-

користання обладнання, будівель. 

З метою створення необхідних умов для стабільної і ефективної діяльності 

трудового колективу адміністрація зобов’язується: 

1.3. Забезпечити працівникам умови для успішного виконання ними своїх 

обов’язків. 

1.4. Розвивати матеріально-технічну базу для освітнього процесу за раху-

нок бюджету Університету. Виділяти щорічно з бюджету Університету на при-

дбання навчальної та наукової літератури. 

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, директор бібліотеки. 

1.5. Забезпечити належний рівень організації освітнього процесу в Універ-

ситеті, в т.ч. у навчально-наукових інститутах, навчально-науково-виробничих, 

навчально-наукових центрах, філіях і факультетах Університету. Для цього: 

 дотримуватись законодавства України про мови;  

 якщо у населених пунктах, де функціонують навчально-наукові інститу-

ти, навчально-науково-виробничі центри, філії і факультети Університету, від-

сутні заклади громадського харчування, готельне господарство, передбачити 

організацію харчування та поселення відряджених викладачів у відповідно об-

ладнаних відомчих закладах, у т.ч. санаторно-курортного типу. Оплату забез-

печувати у повному розмірі за рахунок бюджету Університету, відрядженим 

відшкодовувати витрати згідно з чинним законодавством. 

Відповідальні: ректор, проректори, головний бухгалтер, голова профкому. 

1.6. Сприяти високому рівню методичного забезпечення освітнього проце-

су, постійно удосконалювати і впроваджувати нові форми і методи. 

Відповідальні: перший проректор, декани факультетів, директори інститу-

тів. 

1.7. Удосконалювати систему та критерії оцінювання знань студентів з 

урахуванням принципів Болонської декларації. 

Відповідальні: перший проректор, начальник навчально-методичного від-

ділу. 
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1.8. Постійно оновлювати та поповнювати комп’ютерний парк у навчаль-

них лабораторіях Університету. 

Відповідальний: ректор, головний бухгалтер, директор центру інформацій-

но-технічного забезпечення, начальник планово-фінансового відділу, декани 

факультетів, директори інститутів. 

1.9. Оптимізувати залучення власних інвестицій Університету в освіту, у 

тому числі для працівників Університету. 

Відповідальний: ректор, головний бухгалтер, начальник навчально-

методичного відділу. 

1.10. Штати професорсько-викладацького складу між кафедрами розподі-

ляти відповідно до розрахунку педагогічного навантаження і контингенту сту-

дентів денної і заочної форм навчання.  

Відповідальні: перший проректор, начальник навчального відділу, началь-

ник планово-фінансового відділу, голова профкому. 

1.11. Факультети, навчально-наукові інститути, навчально-науково-

виробничі центри та філії Університету забезпечувати комп’ютерною технікою 

з урахуванням чинних норм. 

Відповідальні: ректор, директор навчально-наукового центру інформацій-

них технологій, начальник планово-фінансового відділу, декани факультетів, 

директори інститутів. 

1.12. Передбачити зменшення обсягу навчального навантаження настав-

никам академічних груп. 

Відповідальні: ректор, начальник навчально-методичного відділу, голова 

профкому, завідувачі кафедрами. 

1.13. Сприяти технічному забезпеченню лекційних курсів. 

Відповідальні: ректор, проректор з питань соціально-економічного розви-

тку, головний бухгалтер, голова профкому, коменданти корпусів. 

1.14. Забезпечувати навчально-методичними матеріалами факультети, ін-

ститути і територіально відокремлені структурні підрозділи Університету. 

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, директор бібліотеки, керівни-

ки територіально відокремлених структурних підрозділів. 

1.15. Удосконалювати матеріальну базу для дистанційного навчання. 

Відповідальні: проректори, директор бібліотеки, начальник навчально-

методичного відділу. 

1.16. Завершити внутрішню оптоволоконну комп’ютерну мережу управ-

ління закладом вищої освіти (ЗВО). 

Відповідальні: ректор, проректори, головний бухгалтер, директор навча-

льно-наукового центру інформаційних технологій. 



 6 

1.17. Розподіляти навчальні дисципліни між кафедрами відповідно до їх 

профілю. 

Відповідальні: перший проректор, завідувачі кафедр. 

1.18. Дотримуватися ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

та інших нормативно-правових актів у сфері вищої освіти. 

Відповідальні: перший проректор, завідувачі кафедр. 

1.19. Контролювати об’єктивний розподіл навчального навантаження між 

викладачами кафедр. Заслуховувати це питання на засіданні вченої ради факу-

льтету (інституту). 

Відповідальні: перший проректор, декани факультетів, директори інститу-

тів, завідувачі кафедр, голови профбюро факультетів. 

1.20. Розширити використання працівниками Університету інформаційної 

мережі INTERNET, створити спеціалізовані лабораторії «INTERNET» для сту-

дентів в усіх навчальних корпусах. 

Відповідальні: ректор, проректор з наукової роботи, декани факультетів, 

директори інститутів. 

1.21. Визнати НДВГ «Наука» базовим господарством для Навчально-

наукового інституту біоресурсів і природокористування. Для цього Універси-

тету необхідно сприяти створенню належної матеріально-технічної бази для 

проведення освітнього процесу. 

Відповідальні: ректор, проректор з наукової роботи, директор Навчально-

наукового інституту біоресурсів і природокористування. 

1.22. Забезпечити періодичне (не рідше одного разу на п`ять років) підви-

щення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників, гаран-

туючи їм при цьому відповідні пільги та компенсації згідно з законодавством.    

Відповідальні: ректор, декани факультетів, директори навчально-наукових 

інститутів, навчально-науково-виробничих, навчально-наукових центрів та фі-

лій, завідувачі кафедр, голова профкому. 

 

2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 
 

З метою підвищення наукової та науково-технічної діяльності трудовий 

колектив Університету  зобов’язується: 

2.1. Брати активну участь у наукових, науково-технічних проектах з пріо-

ритетних напрямів розвитку науки і техніки. 

З метою забезпечення необхідних умов для науково-дослідної роботи  

професорсько-викладацького колективу Університету адміністрація зо-

бов’язується: 
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2.2. Визначити пріоритетні напрями наукових досліджень в Університеті, 

залучити провідних вчених до виконання комплексних наукових досліджень з 

найважливіших проблем розвитку економіки України. 

Відповідальні: проректор з наукової роботи, декани факультетів, директо-

ри центрів наукових досліджень, начальник науково-дослідної частини. 

2.3. Забезпечити виконання тематичного плану науково-дослідних робіт, з 

використанням механізму багатоканального фінансування. 

Відповідальні: проректор з наукової роботи, головний бухгалтер, началь-

ник науково-дослідної частини. 

2.4. Застосовувати систему конкурсного відбору проектів для отримання 

коштів державного бюджету на фундаментальні дослідження і прикладні прое-

кти згідно з Положенням про конкурсний відбір і експертизу при формуванні 

держбюджетної тематики науково-дослідних робіт і розглядати їх на науково-

технічній раді. 

Відповідальні: проректор з наукової роботи, начальник науково-дослідної 

частини. 

2.5. Забезпечувати оплату наукових відряджень, публікацій, а також участь 

у наукових конференціях і симпозіумах осіб, які працюють над дисертаціями, 

згідно з планом відряджень. 

Відповідальні: проректор з наукової роботи, голова профкому, головний 

бухгалтер. 

2.6. Проводити наукові, науково-практичні конференції професорсько-

викладацького персоналу і студентів згідно з планом наукових заходів ЗУНУ. 

Відповідальні: проректор з наукової роботи, декани факультетів, началь-

ник науково-дослідної частини. 

2.7. Активніше залучати до науково-дослідної роботи студентів Універси-

тету, найбільш активних зараховувати до магістратури і спрямовувати до аспі-

рантури. 

Відповідальні: проректор з наукової роботи, декани факультетів, началь-

ник науково-дослідної частини. 

2.8. Фінансувати науково-дослідні роботи відповідно до призначення кош-

торису. 

Відповідальні: ректор, проректор з наукової роботи, головний бухгалтер, 

начальник науково-дослідної частини. 

2.9. Науково-дослідну роботу Університету та роботу наукової частини 

спрямовувати на виконання викладачами дисертацій. Використовувати меха-

нізм спрямувань до цільової аспірантури з спеціальностей, яких немає в аспі-

рантурі ЗУНУ. 

Відповідальні: ректор, проректор з наукової роботи. 
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2.10. Фінансувати видання монографій здобувачів наукового ступеня док-

тора наук та монографій авторських колективів, які є результатом завершення 

науково-дослідних робіт, а також підручників, навчальних посібників, необ-

хідних для освітнього процесу. Преміювати їх авторів згідно з Положенням про 

преміювання професорсько-викладацького складу та Положенням про наукові 

школи.  

Відповідальні: ректор, проректор з наукової роботи, головний бухгалтер, 

начальник планово-фінансового відділу. 

2.11. Підтримувати розвиток наукових шкіл, стимулюючи роботу вчених 

за підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації – докторів і кан-

дидатів наук, за передачу інтелектуальної власності, а також за виконання фун-

кцій головних редакторів наукових журналів і збірників наукових праць згідно 

з Положенням про наукові школи та Положенням про преміювання професор-

сько-викладацького складу.  

Відповідальні: ректор, проректор з наукової роботи, головний бухгалтер. 

2.12. Стимулювати виконання науково-дослідних робіт професорсько-

викладацьким персоналом відповідно до Положення про преміювання профе-

сорсько-викладацького складу і Положення про оплату праці за виконання нау-

ково-дослідних робіт. 

Відповідальні: проректор з наукової роботи, головний бухгалтер, началь-

ник науково-дослідної частини. 

2.13. Забезпечити безоплатне складання кандидатських іспитів всім пра-

цівникам Університету. 

Відповідальні: ректор, проректор з наукової роботи, голова профкому. 

2.14. Передбачити матеріальне стимулювання докторантів, аспірантів та 

здобувачів наукового ступеня, які вчасно захистили дисертації. 

Відповідальні: ректор, проректор з наукової роботи, головний бухгалтер, 

завідувач аспірантури. 

2.15. Забезпечити виконання всіма випусковими кафедрами науково-

дослідних робіт за рахунок коштів замовників на суму не менше 10 тис. грн. 

протягом календарного року. 

Відповідальні: проректор з наукової роботи, начальник науково-

дослідної частини, завідувачі випускових кафедр.  

2.16. Клопотати перед МОН України про відкриття аспірантури та докто-

рантури із нових спеціальностей за умови наявності відповідних підстав для 

цього.  

Відповідальні: проректор з наукової роботи, завідувач аспірантури. 
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2.17. Активізувати роботу молодих вчених в плані виконання ними між-

народних наукових проектів.  

Відповідальні: проректор з наукової роботи, голова Ради молодих вчених. 

2.18. Здійснювати заохочення науковців, які мають високі рейтинги щодо 

публікацій та індекси міжнародного цитування.  

Відповідальні: проректор з наукової роботи, головний бухгалтер. 

2.19. Головним редакторам наукових журналів та збірників забезпечити 

включення цих наукових видань у міжнародні науково-метричні бази даних.  

Відповідальні: проректор з наукової роботи, головні редактори наукових 

видань. 

2.20. Удосконалити систему виведення рейтингу науково-педагогічних 

працівників університету щодо результативності їх наукової діяльності.  

Відповідальні: проректор з наукової роботи, начальник науково-

дослідної частини. 

2.21. Забезпечити реалізацію Цільової комплексної програми «Молоді 

кадри» на період до 2023 року. 

Відповідальні: проректор з наукової роботи, голова Ради молодих вчених. 

 

3. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ОПЛАТА, 

СТИМУЛЮВАННЯ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ 
 

3.1. Контрактну форму трудового договору застосовувати у випадках, пе-

редбачених законодавством, у т.ч. щодо науково-педагогічних працівників. 

Відповідальні: ректор, начальник відділу кадрів, начальник юридичного 

відділу. 

3.2. Дотримуватися схеми посадових окладів, визначених за розрядами 

єдиної тарифної сітки, тарифними коефіцієнтами і коефіцієнтами підвищення 

згідно з постановою Кабінету Міністрів України. Університету відраховувати 

профспілковій організації з коштів спеціального фонду на оздоровлення, куль-

турно-масову і фізкультурну роботу кошти у розмірі не менше як 0,3 відсотка 

фонду оплати праці. 

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, голова профкому. 

3.3. Час простою не з вини працівника на період карантину, запроваджено-

го Кабінетом Міністрів України, оплачувати із розрахунку не менше 2/3 тари-

фної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). 

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, голова профкому. 

3.4. Виконувати у повному обсязі кошторис фонду оплати праці. 

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, голова профкому. 
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3.5. Виплачувати заробітну плату професорсько-викладацькому, навчаль-

но-допоміжному і адміністративно-господарському персоналу у період 1 та 15 

чисел календарних днів кожного місяця.  

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, голова профкому. 

3.6. У день виплати заробітної плати обов’язково видавати кожному пра-

цівникові розрахунок заробітної плати з визначенням суми нарахування та від-

рахувань із вказівкою підстав (податки, аліменти, внески тощо). 

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, голова профкому. 

3.7. Додатковими джерелами підвищення заробітної плати вважати кошти 

спеціального фонду. 

Працівникам Університету можуть встановлюватися премії, доплати і над-

бавки до тарифних ставок і посадових окладів професій (посад), за розширену 

зону обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, за виконання 

обов’язків тимчасово відсутнього працівника, за роботу у важких, шкідливих і 

особливо шкідливих умовах праці, за складність, напруженість у роботі, за ро-

боту в нічний час, за керівництво бригадою, за класність водіям легкових і ван-

тажних автомобілів, автобусів, за високі досягнення у праці, за виконання осо-

бливо важливої роботи на певний термін. Вищеназвані премії, доплати і надба-

вки, а також передбачені контрактом фінансуються за рахунок коштів спеціа-

льного фонду. 

Встановлювати персональні премії за передачу інтелектуальної власності 

докторам наук, професорам, доцентам, за активну науково-дослідну та навча-

льно-методичну роботу і стаж роботи у вищій школі, за високу якість роботи 

викладача. Розмір доплат, надбавок і премій встановлюється ректоратом за по-

годженням з профспілковим комітетом на кожен рік, квартал, місяць з ураху-

ванням фінансових можливостей Університету. 

Працівникам, яким присвоєно звання «Почесний професор Університету» 

та «Почесний працівник Університету», виплачується надбавка до окладу за 

високі досягнення у праці в розмірі до 20 відсотків за умови наявності коштів 

спеціального фонду.  

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, голова профкому, начальник 

планово-фінансового відділу. 

3.8. Надавати разову премію працівникам Університету при досягненні 

ними ювілейних дат: 50, 60, 70 років». 

Відповідальні: ректор, голова профкому, головний бухгалтер. 

3.9. Відпустки працівників за графіком або за заявою, поданою за три ти-

жні, оплачувати не пізніше, ніж за три дні до початку відпустки. У випадках 

несвоєчасної виплати початок відпустки, за вимогою працівника, може бути 
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зміщений. Середню заробітну плату для оплати щорічної відпустки, додатко-

вих відпусток у зв’язку з навчанням, творчих відпусток, додаткових відпусток 

працівникам, які мають дітей, або для оплати компенсації за невикористані ві-

дпустки обчислювати відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної 

плати. 

Відповідальні: ректор, начальник відділу кадрів, головний бухгалтер, го-

лова профкому. 

3.10. Профком зобов’язується контролювати дотримання законодавства 

про працю, чинних систем оплати праці і положень про преміювання. 

Відповідальні: голова профкому, начальник планово-фінансового відділу. 

3.11. Встановити тривалість щорічної відпустки: 

 для науково-педагогічних працівників – 56 календарних днів; 

 для всіх інших категорій працівників – 24 календарні дні; 

 для осіб з інвалідністю 1 і 2 груп – 30 календарних днів; 

 для осіб з інвалідністю 3 групи – 26 календарних днів; 

 для працівників, які працюють (перебувають у відрядженні) на території 

радіоактивного забруднення, у зоні посиленого радіоекологічного контролю – 

30 календарних днів (пропорційно відпрацьованому на цих територіях часу). 

Загальна  тривалість  відпустки  не повинна перевищувати 42 календарних днів 

(ст. 47 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслі-

док Чорнобильської катастрофи»). Зазначені відпустки надаються без ураху-

вання додаткової відпустки, передбаченої законодавством України;  

 для осіб віком до 18 років – 31 календарний день; 

 працівникам університету, посади яких належать до посад з ненормова-

ним робочим днем, надається додаткова відпустка тривалістю 7 календарних 

днів (додаток 1). 

Відповідальні: ректор, начальник відділу кадрів, голова профкому. 

3.12. Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погоджен-

ням з профспілковим комітетом не пізніше травня поточного року. 

Відповідальні: начальник відділу кадрів, голова профкому. 

3.13. За згодою керівництва Університету надавати працівникам можли-

вість ділити щорічну відпустку на частини згідно із Законом України «Про від-

пустки», а також за бажанням отримати грошову компенсацію за частину від-

пустки, обов’язково використавши 24 календарні дні відпустки. 

Відповідальні: ректор, начальник відділу кадрів, головний бухгалтер, го-

лова профкому. 
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3.14. За виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників та сумі-

щення посад (професій) здійснювати доплату працюючому персоналу згідно з 

чинним законодавством України. 

Відповідальні: ректор, начальник відділу кадрів, головний бухгалтер, го-

лова профкому. 

3.15. Встановити, що тривалість роботи за сумісництвом не може переви-

щувати чотири години на день і повний робочий день у вихідний день. Загаль-

на тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищу-

вати половину місячної норми робочого часу. 

Працю сумісників оплачувати за фактично виконану роботу згідно із чин-

ним законодавством (додаток 2). Науково-педагогічним працівникам, які не 

працюють за сумісництвом, дозволяється проводити заняття на погодинній 

оплаті в обсязі половини навантаження, визначеного в їх індивідуальному пла-

ні згідно із Законом України «Про вищу освіту». 

Відповідальні: ректор, голова профкому, головний бухгалтер, начальник 

навчально-методичного відділу. 

3.16. Бухгалтерії Університету, за згодою працівників, щомісячно утриму-

вати із заробітної плати працівників профспілкові внески у розмірі 1% і пере-

раховувати їх профкомові Університету у розмірі 85% від загальної суми внес-

ків, а 15% – обласній Раді профспілки працівників освіти і науки протягом 3-х 

днів після виплати заробітної плати. 

Відповідальні: головний бухгалтер, голова профкому. 

3.17. Забезпечити гласність виконання кошторису Університету. 

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, голова профкому. 

3.18. Преміювати працівників Університету (табл. 1). 

Таблиця 1 

Види премій працівників Університету 
 

Види преміювання Категорії працівників 

1. За підсумками наукової, навчальної, на-

вчально-методичної, адміністративної та 

фінансово-господарської діяльності за мі-

сяць, квартал, півріччя, рік 

Працівники Університету 

2. За результатами проведених заходів, 

спрямованих на підтримку і розвиток імі-

джу і ділової репутації Університету (ор-

ганізація й участь у конференціях, симпо-

зіумах, конкурсах, олімпіадах тощо) 

Науково-педагогічні, наукові 

працівники, адміністративно-

управлінський персонал, докто-

ранти, аспіранти, студенти, інші 

категорії працівників, які залу-

чені до проведення заходів 
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3. За підсумками роботи структурних під-

розділів, що працюють на госпрозрахун-

ковій основі 

Працівники структурних підроз-

ділів, які працюють на госпроз-

рахунковій основі 

4. За якість і вчасність підготовки навча-

льних корпусів і гуртожитків до навчаль-

ного року, зимового періоду, виконання 

додаткових господарських робіт 

Працівники відповідних служб 

5. Щорічна винагорода за сумлінну працю 

і зразкове виконання обов’язків  
Працівники Університету  

6. Виплата педагогічним і науково-

педагогічним працівникам допомоги на 

оздоровлення у розмірі місячного посадо-

вого окладу (ставки заробітної плати) при 

наданні щорічної відпустки 

Педагогічні працівники та нау-

ково-педагогічні працівники  

 

Премії максимальними розмірами не обмежуються. 

Розміри премій та їх надання працівникам Університету встановлюються з 

ініціативи ректора та за поданням деканів факультетів, директорів інститутів, 

керівників підрозділів, голови профкому та голів профбюро відповідно до По-

ложення про преміювання працівників Університету. Преміюють працівників, 

які не мали протягом року дисциплінарних стягнень. 

Відповідальні: ректор, проректори, головний бухгалтер, голова профкому, 

начальник відділу кадрів, начальник планово-фінансового відділу. 

3.19. Встановлювати надбавку працівникам університету до посадового 

окладу за складність, напруженість в роботі у розмірі до 50 % посадового окла-

ду за умови наявності коштів спеціального фонду.  

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, голова профкому, начальник 

відділу кадрів, начальник планово-фінансового відділу. 

3.20. Розширювати мережу банкоматів для виплати заробітної плати. 

Відповідальні: ректор, проректори, головний бухгалтер, голова профкому. 

3.21. Встановити надбавки працівникам за знання та використання в робо-

ті іноземної мови: однієї європейської – до 10, однієї східної, угро-фінської або 

африканської – до 15, двох і більше мов – до 25 відсотків посадового окладу 

(ставки заробітної плати) за умови наявності коштів спеціального фонду. 

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття 

посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним до-

кументом. 
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Відповідальні: ректор, перший проректор, головний бухгалтер, начальник 

відділу кадрів. 

3.22. Доплати за збільшення обсягу виконуваних робіт, за суміщення по-

сад (професій), за розширену зону обслуговування встановлювати за рахунок 

економії фонду заробітної плати, створеного сумарними вакансіями. 

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, начальник відділу кадрів. 

3.23. Адміністрації Університету надається право у межах затвердженого 

фонду заробітної плати за рахунок наявних вакантних посад приймати на робо-

ту персонал необхідної ЗВО спеціальності та кваліфікації на момент прийняття. 

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, начальник відділу кадрів. 

3.24. Відповідно до Положення доплачувати працівникам навчально-

допоміжного персоналу, які пропрацювали 20 років і не є пенсіонерами. 

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, начальник відділу кадрів, го-

лова профкому, начальник планово-фінансового відділу. 

3.25. Забезпечувати виділення коштів для оплати керівникам виробничої 

та переддипломної практик від виробництва згідно з Положенням. 

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, начальник навчально-

методичного відділу. 

3.26. Працівникам, робота яких пов’язана з важкими і шкідливими, особ-

ливо шкідливими умовами праці, виплачувати доплати за погодженням з проф-

спілковим комітетом до 12 % від посадового окладу (ставки) на підставі атес-

тації робочих місць за умовами праці, проведеної в ЗУНУ (додаток 3). 

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, начальник відділу кадрів, го-

лова профкому, начальник відділу з охорони праці. 

3.27. Надавати щорічно матеріальну допомогу працівникам Університету в 

розмірі посадового окладу. 

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер. 

3.28. Надавати одноразову матеріальну допомогу працівникам Університе-

ту на поховання рідних (батька, матері, дружини, чоловіка, сина, дочки) в роз-

мірі 1000 гривень. 

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, голова профкому, начальник 

відділу кадрів, начальник планово-фінансового відділу. 

3.29. Використовувати персональні дані працівників та забезпечувати їх 

захист відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, начальник відділу кадрів, на-

чальник навчально-методичного відділу, директор навчально-наукового центру 

інформаційних технологій. 
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4. СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТУ 
 

4.1. Розширювати оздоровчу базу Університету у санаторно-курортних мі-

сцях. 

Відповідальні: ректор, голова профкому. 

4.2. Рекомендувати адміністрації надання одноразової безпроцентної ко-

роткотермінової позики для невідкладних потреб працівникам Університету. 

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, голова профкому. 

4.3. Ректор за погодженням з профкомом, у межах коштів, передбачених 

кошторисом, може спрямовувати частину коштів спеціального фонду на на-

дання матеріальної допомоги (за поданням профкому, профбюро) багатодітним 

сім’ям і одиноким батькам і матерям, дітям з інвалідністю, дітям-сиротам і на-

півсиротам, одиноким пенсіонерам-ветеранам війни, праці Університету, які на 

даний час не працюють, але працювали в Університеті, та потребують сторон-

ньої допомоги по догляду за ними (продуктами харчування або грішми), у 

зв’язку із смертю співробітника Університету (до 10 мінімальних зарплат) або 

їх прямих родичів (до 5 мінімальних зарплат), у зв’язку з народженням дитини 

у сім’ї співробітника Університету (за наявності коштів). 

Відповідальні: ректор, проректори, головний бухгалтер, голова профкому. 

4.4. Передбачити створення в Університеті фонду службових квартир без 

права приватизації, забезпечуючи ними науково-педагогічних працівників, які 

потребують житла. 

Відповідальні: ректор, проректори, голова профкому 

4.5. З метою створення належних умов для наукової діяльності працівни-

кам, які мають науковий ступінь кандидата або доктора наук, вчені звання до-

цента і професора, стимулювання захисту дисертацій (з однієї сторони) та від-

повідно до частини двадцятої статті 24 Закону України «Про наукову і науко-

во-технічну діяльність» (з іншої сторони): 

 вважати такими, що потребують поліпшення житлових умов при взятті 

на облік для отримання житла за кошти Університету і розрахунку при цьому 

площі, що припадає на одного члена сім’ї працівника згаданої вище категорії, 

стаж роботи в Університеті яких більше, ніж 5 років, і не мають кімнати (пло-

щею не більше 20 кв. метрів) займаної заявником квартири (що складається з 

двох і більше кімнат) для використання ними як кабінету для кожного науково-

го працівника; 

 при наданні житла за кошти Університету працівникам з науковими 

ступенями надається додаткова житлова площа у вигляді кімнати (кабінету) 

або в розмірі до 20 кв. метрів; 
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 у випадку будівництва науковими працівниками житла за власні кошти 

(на умовах дольової участі, як учасниками господарських товариств чи това-

риств індивідуальних забудовників), в т.ч. з залученням коштів Університету, 

критерій наявності житлової площі не враховувати. 

Відповідальні: ректор, голова профкому, головний бухгалтер. 

4.6. Поліпшувати умови проживання студентів у гуртожитках. 

Відповідальні: ректор, проректор з питань соціально-економічного розви-

тку. 

4.7. Продовжити роботу з влаштування теплотраси і гарячого водопоста-

чання від дахової котельні корпусу № 12 та резервного водопостачання гурто-

житку № 5.  

Відповідальні: ректор, проректор з питань соціально-економічного розви-

тку, головний бухгалтер. 

4.8. Продовжити роботи з покращення благоустрою території ЗУНУ.   

Відповідальні: ректор, проректор з питань соціально-економічного розви-

тку, головний бухгалтер. 

4.9. Здійснити часткову заміну труб опалення та гарячого водопостачання 

центральної тепломережі на попередньо ізольовані.   

Відповідальні: ректор, проректор з питань соціально-економічного розви-

тку, головний бухгалтер. 

4.10. Розробити програму та здійснювати заходи щодо практичної реаліза-

ції концепції ЕКО-Університету.  

Відповідальні: проректор з питань соціально-економічного розвитку, го-

ловний бухгалтер, декани. 

4.11. Влаштувати системи протипожежного захисту у приміщеннях гурто-

житку № 2 і корпусу № 1. 

Відповідальні: ректор, проректор з питань соціально-економічного розви-

тку, головний бухгалтер. 

4.12. Провести капітальні ремонти частини третього поверху корпусу № 1, 

частини третього та п’ятого поверхів гуртожитку № 1, частини цокольних при-

міщень гуртожитку № 4, ремонт санвузлів на стояку № 3 гуртожитку № 5. 

Відповідальні: ректор, проректор з питань соціально-економічного розви-

тку, головний бухгалтер. 

4.13. Провести ремонт приміщень водно-оздоровчого комплексу. 

Відповідальні: ректор, проректор з питань соціально-економічного розви-

тку, головний бухгалтер. 

4.14. Продовжити виконання заходів із забезпечення доступності для мало 

мобільних груп населення на території ЗУНУ. 
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Відповідальні: ректор, проректор з питань соціально-економічного розви-

тку, головний бухгалтер. 

4.15. Провести будівництво котельні для навчальних корпусів № 1 і № 11. 

Відповідальні: ректор, проректор з питань соціально-економічного розви-

тку, головний бухгалтер. 

4.16. Завершити будівництво спортивного ядра. 

Відповідальні: ректор, проректор з питань соціально-економічного розви-

тку, головний бухгалтер. 

4.17. Модернізувати мережу освітлення території університету. 

Відповідальні: ректор, проректор з питань соціально-економічного розви-

тку, головний бухгалтер. 

4.18. Продовжити роботи з впровадження автоматизованої системи моні-

торингу температурного режиму в корпусах університету. 

Відповідальні: ректор, проректор з питань соціально-економічного розви-

тку, головний бухгалтер. 

 

5. КУЛЬТМАСОВА ТА СПОРТИВНА РОБОТА 
 

5.1. Організовувати для дітей працівників Університету новорічні ранки, 

оплачувати подарунки та запрошення на новорічні свята, квитки в театр. 

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, голова профкому. 

5.2. Проводити зустрічі з письменниками, провідними діячами культури і 

науки, мистецтва, політичними діячами. Організовувати для працівників Уні-

верситету перегляд публіцистичних та історичних фільмів з національного від-

родження України. 

Відповідальні: перший проректор, начальник відділу гуманітарної освіти 

та виховання, голова профкому. 

5.3. Надавати громадським організаціям аудиторії Університету для про-

ведення зборів, зустрічей та інших заходів за погодженням з диспетчерською 

службою навчального управління. Надавати актовий зал для зборів, зустрічей, 

концертів громадським організаціям та підрозділам Університету за поперед-

нім замовленням. 

Відповідальні: начальник навчально-методичного відділу, голова профко-

му, перший проректор. 

5.4. Організовувати і проводити спортивно-оздоровчі заходи згідно з пла-

ном спортивно-масової комісії. 

Відповідальні: профком, завідувач кафедри спорту. 

5.5. Проводити вечори, присвячені національним святам України. 
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Відповідальний: перший проректор, завідувач кафедри документознавст-

ва, інформаційної діяльності та українознавства, начальник відділу гуманітар-

ної освіти та виховання. 

5.6. Забезпечувати (в межах норми) спортивною формою команди факуль-

тетів Університету. 

Відповідальні: ректор, голова профкому, головний бухгалтер, декани. 

5.7. Видавати новорічні подарунки для дітей віком до 14 років працівників 

Університету. 

Відповідальні: ректор, голова профкому, головний бухгалтер, голова комі-

сії соціального страхування. 

5.8. Розпочати будівництво плавального басейну.  

Відповідальні: ректор, проректор з питань соціально-економічного розви-

тку, головний бухгалтер, завідувач кафедри фізкультури і спорту. 

 

6. ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

З метою поліпшення умов праці та охорони праці, запобігання нещасним 

випадкам і професійним захворюванням на виробництві адміністрація зо-

бов’язується: 

6.1. Створити у кожному підрозділі і на робочому місці умови праці відпо-

відно до чинних норм і правил. 

Відповідальні: керівники підрозділів. 

6.2. При прийомі на роботу інформувати працівників про наявність небез-

печних і шкідливих виробничих факторів на їх робочих місцях, можливі нас-

лідки їх впливу на здоров’я та про права працівників на пільги і компенсації за 

роботу в таких умовах відповідно до Закону України «Про охорону праці». 

Відповідальні: інженер з охорони праці. 

6.3. Здійснювати постійний контроль за додержанням всіма працівниками 

вимог інструкцій з охорони праці. 

Відповідальні: проректор з питань соціально-економічного розвитку, ін-

женер з охорони праці. 

6.4. Виплачувати потерпілим від нещасних випадків на виробництві одно-

разові допомоги відповідно Закону України «Про охорону праці». 

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, голова профкому, інженер з 

охорони праці. 

6.5. Забезпечити дотримання законодавчих вимог щодо охорони праці жі-

нок та неповнолітніх, не залучати їх до важких робіт, робіт із шкідливими або 
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небезпечними умовами праці, а також переміщення речей, маса яких переви-

щує встановлені для них граничні норми (Закон України «Про охорону праці»). 

Відповідальні: проректор з питань соціально-економічного розвитку, ін-

женер з охорони праці. 

6.6. Застосовувати дисциплінарні стягнення до порушників законодавчих 

та інших нормативно-правових актів з охорони праці. 

Відповідальні: ректор, інженер з охорони праці, голова профкому. 

6.7. Своєчасно забезпечувати працівників спецодягом, спецвзуттям, інши-

ми засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засо-

бами. При необхідності додатково видавати певні засоби індивідуального захи-

сту понад встановлені норми відповідно до Закону України «Про охорону пра-

ці» та Типових галузевих норм. 

Відповідальні: проректор з питань соціально-економічного розвитку, ін-

женер з охорони праці. 

6.8. Безоплатно забезпечувати працівників, зайнятих на роботах з важкими 

та шкідливими умовами праці, лікувально-профілактичним харчуванням, мо-

локом або рівноцінними харчовими продуктами відповідно до результатів про-

веденої атестації робочих місць за умовами праці та відповідних нормативних 

актів України (додаток 4). 

Відповідальні:  ректор,  головний  бухгалтер,  начальник відділу кадрів, 

інженер з охорони праці. 

6.9. За умови виділення коштів на капітальні й поточні ремонти щорічно 

до 1 жовтня здійснювати підготовку приміщень до осінньо-зимового періоду. 

Відповідальні: проректор з питань соціально-економічного розвитку, кері-

вники підрозділів. 

6.10. Забезпечити проведення попередніх (при прийнятті на роботу) і пе-

ріодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, за-

йнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами 

праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічному обов’язковому 

медичному огляді осіб віком до 21 року відповідно до Закону України «Про 

охорону праці» й наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 

року № 246 (додаток 5). 

Відповідальні: ректор, начальник відділу кадрів, інженер з охорони праці, 

керівники підрозділів. 

6.11. Вживати заходів щодо поліпшення охорони праці при проведенні ла-

бораторних занять і науково-дослідних робіт. 

Відповідальні: керівники підрозділів. 
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6.12. З метою поліпшення умов праці, запобігання профзахворювань вста-

новлювати кондиціонери у структурних підрозділах, де є в цьому необхідність. 

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, інженер з охорони праці, кері-

вники підрозділів, директор бібліотеки, голова профкому. 

6.13. Надавати додаткову відпустку працівникам, зайнятим на роботах із 

шкідливими умовами праці відповідно до результатів проведеної атестації ро-

бочих місць за умовами праці (додаток 6). 

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, начальник відділу кадрів, на-

чальник планово-фінансового відділу, голова профкому, інженер з охорони 

праці. 

6.14. Надавати додаткову відпустку працівникам за особливий характер 

праці відповідно до результатів проведеної атестації робочих місць за умовами 

праці (додаток 7). 

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, начальник відділу кадрів, на-

чальник планово-фінансового відділу, голова профкому, інженер з охорони 

праці. 

6.15. Проводити атестацію робочих місць за умовами праці не рідше одно-

го разу на п’ять років. 

Відповідальні: ректор, начальник відділу кадрів, начальник відділу охоро-

ни праці, голова профкому. 

6.16. Передбачити в кошторисі Університету кошти на проведення атеста-

ції робочих місць.  

Відповідальні: ректор, начальник планово-фінансового відділу, головний 

бухгалтер, голова профкому. 

6.17. Проводити систематичний контроль за дотриманням санітарно-

гігієнічних норм і правил у приміщеннях і на робочих місцях. 

Відповідальні: проректор з питань соціально-економічного розвитку, ін-

женер з охорони праці. 

6.18. Створювати на робочих місцях, де використовується праця осіб з ін-

валідністю, умови праці з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експе-

ртної комісії та індивідуальних програм реабілітації, вживати додаткових захо-

дів безпеки праці, які відповідають специфічним особливостям цієї категорії 

працівників відповідно до Закону України «Про охорону праці». 

Відповідальні: керівники підрозділів, інженер з охорони праці. 

6.19. Передбачити в кошторисі Університету витрати на охорону праці в 

розмірі не меншому 0,2 відсотка від фонду оплати праці відповідно до Закону 

України «Про охорону праці». 
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Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, начальник планово-

фінансового відділу, голова профкому. 

 

7. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 
 

7.1. Забезпечувати путівками на санаторно-курортне лікування насамперед 

працівників-учасників бойових дій, АТО, ветеранів війни, які перебувають на 

диспансерному обліку, осіб з інвалідністю, потерпілих від аварій на ЧАЕС. 

Відповідальні: ректор, голова комісії соціального страхування. 

7.2. Використовувати кошти на придбання медикаментів для поновлення 

аптечок першої долікарської допомоги в лабораторіях, навчальних корпусах, 

господарській частині. 

Відповідальні: проректор з питань соціально-економічного розвитку, кері-

вники підрозділів, голова профкому.  

7.3. Дозволити використання надходжень з господарсько-фінансової дія-

льності Університету на такі організаційно-оздоровчі заходи: придбання ліків, 

оздоровлення працівників Університету, забезпечення відпочинку працівників 

і членів їх сімей на базах відпочинку Університету. 

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, голова профкому. 

7.4. Здійснювати страхування працівників Університету за наявності кош-

тів. 

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, голова профкому. 

7.5. Здійснювати санітарний нагляд за умовами праці та проживання пра-

цівників Університету, умовами навчання та проживання студентів. 

Відповідальні: ректор, проректор з питань соціально-економічного розви-

тку, голова профкому, фахівець відділу охорони праці. 

7.6. Не допускати продажу алкогольних і тютюнових виробів на території 

Університету. 

Відповідальні: ректор, проректор з питань соціально-економічного розви-

тку. 

7.7. Адміністрації сприяти створенню лікувально-профілактично оздоров-

чого комплексу відповідно до законодавства. 

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, начальник відділу кадрів, на-

чальник планово-фінансового відділу.  

7.8. Своєчасно забезпечувати підрозділи мийними засобами, дезінфікую-

чими розчинами. 

Відповідальні: проректор з питань соціально-економічного розвитку, фа-

хівець відділу охорони праці. 
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7.9. Забезпечувати технічний персонал гуртожитків та корпусів необхід-

ним інвентарем для приготування дезінфікуючих розчинів згідно з санітарно-

гігієнічними нормами. 

Відповідальні: проректор з питань соціально-економічного розвитку, фа-

хівець відділу охорони праці. 

7.10. Забезпечувати усі підрозділи Університету укомплектованими меди-

чними аптечками згідно з нормативами. 

Відповідальні: проректор з питань соціально-економічного розвитку, кері-

вники підрозділів, голова профкому. 

7.11. Суворо дотримуватись правил щодо карантину працівників, санітар-

но-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Зако-

ном України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами 

законодавства, та запроваджених Кабінетом Міністрів України протиепідеміч-

них заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 

COVID-19.  

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи (інноваційний ро-

звиток та інформаційна діяльність), керівники підрозділів. 

7.12. З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-

19) та на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 

року № 641 ввести до штату посади лікарів і медсестер. 

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, голова профкому. 

 

8. ГАРАНТІЇ ТА УМОВИ РОБОТИ  

ВИБОРНОГО ПРОФСПІЛКОВОГО АКТИВУ 

 

Адміністрація зобов’язується: 

8.1. Надавати профспілковому комітетові необхідну інформацію для ком-

петентного проведення переговорів при розробці та укладенні колективного 

договору з питань умов зайнятості, включаючи найм на роботу, заробітну пла-

ту, охорону праці. 

8.2. Працівникам Університету, обраним до складу профкому та профгру-

поргами підрозділів Університету, гарантується здійснення їх повноважень.  

Виборному профспілковому активу, не звільненому від основної науково-

педагогічної роботи, при плануванні навчального навантаження враховувати 

час, необхідний для виконання профспілкових обов’язків, а саме: 

голові профкому – 15 год. на тиждень; 

заступникові голови профкому – 10 год. на тиждень; 
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членові профкому – 2 год. на тиждень; 

голові профбюро – 1 година на місяць. 

8.3. Безкоштовно забезпечити профспілковий комітет приміщенням, засо-

бами зв’язку, при необхідності виділяти транспорт. 

8.4. Утримувати членські профспілкові внески із заробітної плати членів 

профспілки безготівково і перераховувати на поточний рахунок профкому. 

8.5. Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисцип-

лінарної відповідальності працівників, які є членами профкому, профоргами, 

допускається лише за попередньою згодою профспілкового органу, членами 

якого вони є. 

Звільнення членів виборних профспілкових органів Університету, крім до-

тримання загального порядку, допускається за попередньою згодою органу, 

членами якого вони є, а також обкому профспілки працівників освіти та науки. 

Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисципліна-

рної відповідальності та звільнення голови профкому, профорганізатора, крім 

дотримання загального порядку, допускається лише за наявності згоди керівно-

го органу профспілки. 

Працівникам, обраним до складу профкому, інших виборних органів 

профспілкової організації, які сумлінно виконують своє громадське доручення, 

за кошти Університету можуть надаватися додаткові пільги. 

Профспілковий комітет працівників Університету: 

 укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його 

виконання на зборах колективу, звертається з вимогою до відповідних органів 

про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов ко-

лективного договору; 

 разом з ректором розробляє напрями розподілу коштів фонду спожи-

вання, бере участь у вирішенні питань оплати праці працівників Університету, 

схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, 

премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат; 

 разом з ректоратом вирішує питання робочого часу і відпочинку, пого-

джує графіки надання відпусток, запровадження підсумованого робочого часу, 

дає дозвіл на проведення надурочних робіт, роботи у вихідні дні тощо; 

 разом з ректоратом вирішує питання соціального розвитку Університе-

ту, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговуван-

ня працівників; 

 бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначення та 

запровадження переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг; 
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 бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Уні-

верситету; 

 представляє інтереси працівників, за їх дорученням, при розгляді інди-

відуальних трудових спорів та колективних трудових спорів, сприяє їх вирі-

шенню; 

 приймає рішення на вимогу Міністерства освіти та науки України щодо 

розірвання контракту з ректором, якщо він порушує законодавство про працю, 

про охорону праці, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або 

зміни колективного договору, не виконує зобов’язань за колективним догово-

ром; 

 надає згоду або відмовляє у наданні згоди на розірвання трудового до-

говору з працівником з ініціативи роботодавця у випадках, передбачених зако-

нодавством; 

 бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворю-

вань; у роботі комісії з питань охорони праці, здійснює контроль за відшкоду-

ванням Університетом шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом або іншим 

ушкодженням здоров’я, пов’язаних з виконанням ним трудових обов’язків; 

 здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законо-

давства про працю та про охорону праці, за забезпеченням в Університеті без-

печних і нешкідливих умов праці, правильним застосуванням умов праці, ви-

магає усунення виявлених недоліків; 

 здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем докумен-

тів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей; 

 здійснює контроль за державним соціальним страхуванням працівників 

у призначенні допомоги з соціального страхування, спрямовує працівників на 

умовах, передбачених даним колективним договором до санаторіїв, будинків 

відпочинку та інших оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного 

обслуговування працівників і членів їх сімей; 

 разом з ректоратом розподіляє у встановленому порядку житло в будин-

ках або квартирах, збудованих або придбаних за кошти або за участю Універ-

ситету, а також ту житлову площу, яка надається у власність чи розпорядження 

в інших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування працівників 

Університету. 

8.7. Адміністрація і Профспілковий комітет працівників Університету за-

безпечують гласність при наданні житла і путівок на лікування та відпочинок. 

Відповідальні: ректор, голова профкому. 

 



 25 

9. РІВНІСТЬ І НЕДИСКРИМІНАЦІЯ 

 

9.1. У відповідності з Конституцією України, законами України, указами 

Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету 

Міністрів України у сфері забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чо-

ловіків, іншими нормативними актами, Університет забезпечує реалізацію 

державної політики з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків. 

 

10. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ  

ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 

 

10.1. У період дії колективного договору кожна із сторін має право вноси-

ти зміни і доповнення до даного договору із наступним затвердженням їх на 

засіданні узгоджувальної комісії, яка діє в період між зборами (додаток 8). 

 

 

 

Колективний договір підписали: 
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ДОДАТКИ  

ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 

 

 

 

ДОДАТОК 1 
 

Перелік робочих місць з ненормованим робочим днем 
 

1. Адміністратори. 

2. Архіваріуси. 

3. Бібліотекарі, бібліографи. 

4. Бухгалтери-касири, бухгалтери-оператори. 

5. Водії. 

6. Головні редактори, редактори, коректори. 

7. Головні спеціалісти та їх заступники.  

8. Диспетчери.  

9. Інспектори. 

10. Керівники виробничих практик.   

11. Керівники структурних підрозділів та їх заступники (директор, нача-

льник, завідувач, керівник та інші) 

12. Коменданти. 

13. Комірники. 

14. Концертмейстри, балетмейстри, акомпаніатори. 

15. Лаборанти. 

16. Майстри. 

17. Наукові співробітники. 

18. Начальники змін. 

19. Охоронці. 

20. Паспортисти. 

21. Перекладачі. 

22. Провідні спеціалісти.  

23. Садівники, агрономи. 

24. Секретарі. 

25. Старші спеціалісти та спеціалісти. 

26. Старші (диспетчер, інспектор, касир, комірник, лаборант).  
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27. Техніки. 

28. Товарознавці. 

29. Художники-оформлювачі. 

30. Чергові по гуртожитку. 
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ДОДАТОК 2 
 

Порядок погодинної форми оплати 

 

Викладач, який працює на повну ставку, може зараховуватися на 0,5 став-

ки за сумісництвом та на умовах погодинної оплати навантаженням до 240 го-

дин. 

Викладач, який працює на повну ставку і не працює за сумісництвом в 

Університеті, може працювати з погодинною оплатою з навантаженням 300 

годин (половина середнього аудиторного навантаження на викладача в ЗУНУ). 

Викладач, який працює на повну ставку і в Університеті за сумісництвом 

0,25 чи 0,3 ставки, може зараховуватися на проведення занять на погодинній 

оплаті в обсязі не більше 240 годин, але обсяг роботи за сумісництвом не може 

перевищувати 0,5 ставки. 
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ДОДАТОК 3 
 

Перелік робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких встано-

влюється доплата до тарифних ставок за шкідливі умови праці 
  

№ 

з/п 
Професія, дільниця, цех 

% доплати  

до тарифних ставок 

Додаток 1 до наказу ТНЕУ від 04.03.2019 р. № 137 

1 Завідувач загального відділу  12% 

2 Заступник завідувача загального відділу  12% 

3 Інженер І категорії загального відділу 12% 

4 Начальник юридичного відділу  12% 

5 Заступник начальника юридичного відділу  12% 

6 Провідний юрисконсульт юридичного відділу 12% 

7 
Заступник начальника навчально-методичного   

відділу  
12% 

8 
Методист вищої категорії навчально-організацій-

ного сектору навчально-методичного відділу 
12% 

9 
Керівник виробничої практики навчально-

організаційного сектору 
12% 

10 
Спеціаліст І категорії навчально-організаційного 

сектору 
12% 

11 
Спеціаліст І категорії сектору планування та орга-

нізації аудиторної роботи  
12% 

12 
Методист вищої категорії, керівник сектору плану-

вання та організації аудиторної роботи 
12% 

13 
Спеціаліст І категорії сектору планування та орга-

нізації аудиторної роботи  
12% 

14 
Завідувач лабораторії автоматизованого супроводу 

освітнього процесу та роботи з ЄДЕБО 
12% 

15 
Інженер І категорії лабораторії автоматизованого 

супроводу освітнього процесу та роботи з ЄДЕБО 
12% 

16 

Провідний інженер-програміст лабораторії автома-

тизованого супроводу освітнього процесу та роботи 

з ЄДЕБО 

12% 

17 

Інженер-програміст І категорії лабораторії автома-

тизованого супроводу освітнього процесу та роботи 

з ЄДЕБО 

12% 
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Продовження ДОДАТКУ 3 
 

№ 

з/п 
Професія, дільниця, цех 

% доплати  

до тарифних ставок 

18 
Художник-дизайнер відділу до друкарської підго-

товки  
12% 

19 
Інженер 2 категорії відділу друку та після друкар-

ської обробки  
12% 

20 Провідний інженер ректорату  12% 

Додаток 1 до наказу ТНЕУ від 02.12.2019 р. № 788 

21 Електрогазозварник 12% 

22 Маляр 12% 

23 Столяр 12% 

24 Слюсар-сантехнік 12% 

25 Прибиральник сміттєпроводів 12% 

26 Бібліограф; головний бібліограф 12% 

27 Бібліотекар; головний бібліотекар 12% 

28 Економіст; провідний економіст (бухгалтерія) 12% 

29 
Головний бухгалтер; заступник головного бухгал-

тера; бухгалтер (бухгалтерія) 
12% 

30 
Начальник відділу; заступник начальника відділу 

(відділ кадрів) 
12% 

31 Юрисконсульт  12% 

32 
Спеціаліст, провідний спеціаліст (аспірантура і до-

кторантура) 
12% 

33 Архіваріус (архів) 12% 

34 Завідувач архіву (архів) 12% 

35 Начальник відділу (навчально-методичний відділ) 12% 

36 
Економіст (відділ друку та після друкарської обро-

бки) 
12% 

Додаток 1 до наказу ТНЕУ від 06.09.2018 р. № 592 

37 
Провідний технолог відділу друку та післядрукар-

ської обробки 
12% 

38 Технік відділу друку та післядрукарської обробки 12% 

39 
Провідний художник-дизайнер відділу додрукарсь-

кої підготовки  
12% 
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Продовження ДОДАТКУ 3 
 

№ 

з/п 
Професія, дільниця, цех 

% доплати  

до тарифних ставок 

40 
Інженер 1 категорії з верстки відділу додрукарської 

підготовки 
12% 

41 
Провідний інженер з дизайну та верстки відділу 

додрукарської підготовки 
12% 

42 Начальник відділу додрукарської підготовки 12% 

43 
Директор навчально-наукового центру з вивчення 

мов ННІІОТ 
12% 

44 
Спеціаліст 1 категорії навчально-наукового центру 

з вивчення мов 
 

45 Начальник планово-фінансового відділу  12% 

46 Фахівець з державних закупівель 1 категорії  12% 

47 Економіст планово-фінансового відділу  12% 

48 Провідний інженер з кадрової роботи відділу кадрів  12% 

49 Провідний економіст-касир  12% 
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ДОДАТОК 4 
 

Перелік робочих місць з несприятливими умовами праці, працівни-

кам на яких безоплатно видається спецхарчування 
 
  

(Постанова Державного комітету з праці та соціальних питань від 16 

грудня 1987 року № 731/П-13) 
 

№ 

з/п 
Професія Спецхарчування  

Додаток 4 до наказу ТНЕУ від 02.12.2019 р. № 788 

1 Електрогазозварник Молоко  

2 Маляр Молоко  

3 Столяр Молоко  

4 Слюсар-сантехнік Молоко  

5 Прибиральник сміттєпроводів Молоко  

 
 

 
Молоко видається у кількості 0,5 л. за зміну, незалежно від її тривалості 
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ДОДАТОК 5 
 

Перелік  професій і посад працівників, які повинні протягом трудової  

діяльності проходити періодичні медичні огляди 

 

 

1. Електромонтер. 

2. Електрогазозварник. 

3. Столяр. 

4. Слюсар-сантехнік. 

5. Маляр. 

6. Завідувач гуртожитку. 

7. Кастелянша. 

8. Прибиральниця. 

9. Прибиральник сміттєпроводу. 

10. Водій автомобіля. 

11. Технік (видавничо-поліграфічний центр «Економічна думка ЗУНУ»). 

 

 Обов’язкові попередні (під час прийняття на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) меди-

чні огляди проводяться для працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними 

умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та щорічно для осіб віком до 21 року. 
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ДОДАТОК 6 
 

Перелік робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких  

підтверджене право на додаткову відпустку 

 

№ 

з/п 
Професія, дільниця, цех 

Тривалість додаткової відпустки в 

календарних днях: 

Максимальна, 

передбачена  

Списком 
 

Складає  

за результатами 

атестації 

Додаток 2 до наказу ТНЕУ від 02.12.2019 р. № 788 

1 Електрогазозварник 7 7 

2 Маляр 4 4 
 

 


 Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників 

на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 13 травня 2003 р. № 679. 
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ДОДАТОК 7 
 

Перелік робочих місць, на яких встановлюється додаткова відпустка  

за особливий характер праці 
*
 

 

№ 

з/п 
Професія, дільниця, цех 

Тривалість дода-

ткової відпустки 

в календарних 

днях 

Список 
**

: 

Розділ Позиція 

Додаток 1 до наказу ТНЕУ від 04.03.2019 р. № 137 

1 Завідувач загального відділу  4 ХХІІ 58 

2 
Заступник завідувача загального 

відділу  
4 ХХІІ 58 

3 
Інженер І категорії загального 

відділу 
4 ХХІІ 58 

4 Начальник юридичного відділу  4 ХХІІ 58 

5 
Заступник начальника юридично-

го відділу  
4 ХХІІ 58 

6 
Провідний юрисконсульт юриди-

чного відділу 
4 ХХІІ 58 

7 
Заступник начальника навчально-

методичного відділу  
4 ХХІІ 58 

8 

Методист вищої категорії навча-

льно-організаційного сектору на-

вчально-методичного відділу 

4 ХХІІ 58 

9 

Керівник виробничої практики 

навчально-організаційного секто-

ру 

4 ХХІІ 58 

10 
Спеціаліст І категорії навчально-

організаційного сектору 
4 ХХІІ 58 

11 

Спеціаліст І категорії сектору 

планування та організації аудито-

рної роботи  

4 ХХІІ 58 

 

                                                           
*
 Додаткова відпустка надається пропорційно відпрацьованому часу на цих роботах. 

**
 Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-

емоційним та інтелектуальним навантаженням, або виконується в особливих природних географічних і геологі-

чних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особ-

ливий характер праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 р. № 679. 
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Продовження ДОДАТКУ 7 
 

№ 

з/п 
Професія, дільниця, цех 

Тривалість дода-

ткової відпустки 

в календарних 

днях 

Список 
**

: 

Розділ Позиція 

12 

Методист вищої категорії,  

керівник сектору планування та 

організації аудиторної роботи 

4 ХХІІ 58 

13 

Спеціаліст І категорії сектору 

планування та організації  

аудиторної роботи  

4 ХХІІ 58 

14 

Завідувач лабораторії  

автоматизованого супроводу 

освітнього процесу та роботи  

з ЄДЕБО 

4 ХХІІ 58 

15 

Інженер І категорії лабораторії 

автоматизованого супроводу 

освітнього процесу та роботи з 

ЄДЕБО 

4 ХХІІ 58 

16 

Провідний інженер-програміст 

лабораторії автоматизованого су-

проводу освітнього процесу та 

роботи з ЄДЕБО 

4 ХХІІ 58 

17 

Інженер-програміст І категорії 

лабораторії автоматизованого су-

проводу освітнього процесу та 

роботи з ЄДЕБО 

4 ХХІІ 58 

18 
Художник-дизайнер відділу до 

друкарської підготовки  
4 ХХІІ 58 

19 
Інженер 2 категорії відділу друку 

та після друкарської обробки  
4 ХХІІ 58 

20 Провідний інженер ректорату  4 ХХІІ 58 
 

                                                           
**

 Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-

емоційним та інтелектуальним навантаженням, або виконується в особливих природних географічних і геологі-

чних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особ-

ливий характер праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 р. № 679. 
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Продовження ДОДАТКУ 7 
 

№ 

з/п 
Професія, дільниця, цех 

Тривалість дода-

ткової відпустки 

в календарних 

днях 

Список 
**

: 

Розділ Позиція 

Додаток 3 до наказу ТНЕУ від 02.12.2019 р. № 788 

21 Слюсар-сантехнік 4 ХХІІ 72 

22 Прибиральник сміттєпроводів 4 ХХІІ 62 

23 Бібліограф; головний бібліограф 4 ХХІІ 58 

24 Бібліотекар; головний бібліотекар 4 ХХІІ 58 

25 
Економіст; провідний економіст 

(бухгалтерія) 
4 ХХІІ 58 

26 

Головний бухгалтер; заступник 

головного бухгалтера; бухгалтер 

(бухгалтерія) 

4 ХХІІ 58 

27 
Начальник відділу; заступник на-

чальника відділу (відділ кадрів) 
4 ХХІІ 58 

28 Юрисконсульт 4 ХХІІ 58 

29 
Спеціаліст, провідний спеціаліст 

(аспірантура і докторантура) 
4 ХХІІ 58 

30 Архіваріус (архів) 4 ХХІІ 58 

31 Завідувач архіву (архів) 4 ХХІІ 58 

32 
Начальник відділу (навчально-

методичний відділ) 
4 ХХІІ 58 

33 
Економіст (відділ друку та після 

друкарської обробки) 
4 ХХІІ 58 

Додаток 2 до наказу ТНЕУ від 06.09.2018 р. № 592 

34 
Провідний технолог відділу друку 

та післядрукарської обробки 
4 ХХІІ 58 

35 
Технік відділу друку та післядру-

карської обробки 
4 ХХІІ 58 

36 
Провідний художник-дизайнер 

відділу додрукарської підготовки  
4 ХХІІ 58 

 

                                                           
**

 Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-

емоційним та інтелектуальним навантаженням, або виконується в особливих природних географічних і геологі-

чних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особ-

ливий характер праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 р. № 679. 
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Продовження ДОДАТКУ 7 
 

№ 

з/п 
Професія, дільниця, цех 

Тривалість дода-

ткової відпустки 

в календарних 

днях 

Список 
**

: 

Розділ Позиція 

37 
Інженер 1 категорії з верстки від-

ділу додрукарської підготовки 
4 ХХІІ 58 

38 

Провідний інженер з дизайну та 

верстки відділу додрукарської 

підготовки 

4 ХХІІ 58 

39 
Начальник відділу додрукарської 

підготовки 
4 ХХІІ 58 

40 
Директор навчально-наукового 

центру з вивчення мов ННІІОТ 
4 ХХІІ 58 

41 
Спеціаліст 1 категорії навчально-

наукового центру з вивчення мов 
4 ХХІІ 58 

42 
Начальник планово-фінансового 

відділу  
4 ХХІІ 58 

43 
Фахівець з державних закупівель 

1 категорії  
4 ХХІІ 58 

44 
Економіст планово-фінансового 

відділу  
4 ХХІІ 58 

45 Провідний економіст-касир 4 ХХІІ 58 

 

 

                                                           
**

 Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-

емоційним та інтелектуальним навантаженням, або виконується в особливих природних географічних і геологі-

чних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особ-

ливий характер праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 р. № 679. 
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ДОДАТОК 8 

 

Склад узгоджувальної комісії: 

 

1. Брич Василь Ярославович – директор Навчально-наукового інституту 

освітніх інноваційних технологій, доктор економічних наук, професор. 

2. Бруханський Руслан Феоктистович – голова профкому працівників, за-

відувач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромис-

лового бізнесу, доктор економічних наук, професор. 

3. Десятнюк Оксана Миронівна – проректор з науково-педагогічної роботи 

(міжнародна діяльність та інноваційний розвиток), доктор економічних 

наук, професор. 

4. Гродська Ольга Сергіївна – начальник відділу кадрів. 

5. Гугул Ганна Іванівна – головний бухгалтер. 

6. Задорожний Зеновій Васильович – проректор з наукової роботи, доктор 

економічних наук, професор.  

7. Кізима Андрій Ярославович – декан факультету фінансів і обліку, кан-

дидат економічних наук, доцент. 

8. Крисоватий Андрій Ігорович – ректор, доктор економічних наук, профе-

сор. 

9. Лазарович Микола Васильович – член профкому працівників, професор 

кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства, 

доктор політичних наук, професор. 

10. Крупка Ярослав Дмитрович – професор кафедри обліку і оподаткування, 

доктор економічних наук, професор. 

11. Кушнір Олексій Ростиславович – начальник планово-фінансового відді-

лу. 

12. Маслияк Богдан Олексійович – доцент кафедри комп’ютерної інженерії, 

кандидат технічних наук, доцент. 

13. Мазур Володимир Степанович – член профкому працівників, доцент ка-

федри міжнародного бізнесу і туризму. 

14. Надвиничний Сергій Анатолійович – начальник навчально-методичного 

відділу. 

15. Островерхов Віктор Михайлович – декан факультету економіки і уп-

равління, кандидат економічних наук, доцент. 

16. Савельєв Євген Васильович – професор кафедри міжнародної економі-

ки, радник ректора, доктор економічних наук, професор. 
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17. Слома Валентина Миколаївна – заступник декана юридичного факуль-

тету, кандидат юридичних наук, доцент. 

18. Труфанова Людмила Михайлівна – член профкому працівників, началь-

ник юридичного відділу. 

19. Хорунжак Надія Михайлівна – член профкому працівників, професор 

кафедри обліку і оподаткування, доктор економічних наук. 

20. Шинкарик Микола Іванович – перший проректор, кандидат фізико-

математичних наук, доцент. 

 

 

 

 

 

 

 


