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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Мета укладання колективного договору. 

1.1.1. Колективний договір (далі – Договір) укладено з метою регулювання 

соціально-економічних і трудових відносин, посилення соціального захисту 

працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти. 

1.1.2. Договір містить зобов’язання сторін, що його уклали, щодо створення 

умов для підвищення ефективності роботи БІНПО, реалізації професійних, трудових 

і соціально-економічних прав та інтересів працівників. 

1.2. Сторони договору та їх повноваження. 

1.2.1. Договір укладено Білоцерківським інститутом неперервної професійної 

освіти (надалі – «БІНПО») в особі директора Сидоренко Вікторії Вікторівни (далі — 

«Роботодавець»), з однієї сторони, та первинної профспілкової організації 

співробітників БІНПО в особі її голови Харагірло Віри Єгорівни (далі — 

«Уповноважений представник»), з другої сторони (далі — Сторони). 

1.2.2. Сторони визнають повноваження одна одної і зобов’язуються 

дотримуватись принципів соціального партнерства: паритетності представництва, 

рівноправності Сторін, взаємної відповідальності, конструктивності та 

аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладання 

Договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення питань, що є предметом 

Договору. 

1.3. Термін дії договору. 

1.3.1. Договір укладено на 2021–2026 роки. Після закінчення зазначеного строку 

Договір продовжує діяти до укладення нового. Договір набуває чинності з дня його 

прийняття загальними зборами трудового колективу. 

1.3.2. Сторони вступають у переговори з укладання нового Договору не пізніше 

ніж за два місяці до закінчення строку дії даного Договору. 

1.3.3. Договір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування 

БІНПО. 

1.3.4. У разі реорганізації БІНПО Договір зберігає чинність протягом строку, на 

який його укладено, або може бути переглянутий за згодою Сторін. 

1.3.5. У разі ліквідації БІНПО Договір діє протягом усього строку проведення 

ліквідації. 

1.4. Сфера дії Договору. 

1.4.1. Положення Договору поширюються на всіх працівників БІНПО і є 

обов’язковими як для Роботодавця, так і для працівників БІНПО. 

1.4.2. Сторони визнають Договір нормативним актом, його норми і положення 

діють безпосередньо і є обов’язковими для виконання Роботодавцем і трудовим 

колективом. 

1.4.3. Положення Договору, як і трудові договори (контракти), що укладаються з 

працівниками БІНПО, не повинні погіршувати становище працівників порівняно з 

нормами чинного законодавства. Положення Договору і трудових договорів 

(контрактів), що обмежують права і гарантії працівників БІНПО порівняно з чинним 

законодавством, є недійсними. 

1.5. Порядок внесення змін та доповнень до Договору. 

1.5.1. Зміни та доповнення до Договору вносяться за потреби лише за взаємною 

згодою Сторін. 
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Зацікавлена Сторона письмово повідомляє іншу Сторону про початок 

проведення переговорів (консультацій) та надсилає свої пропозиції. Друга Сторона 

впродовж семи днів із дня їх отримання розпочинає переговори. 

1.5.2. Після проведення попередніх консультацій і переговорів та досягнення 

взаємної згоди щодо змін і доповнень рішення про внесення змін та доповнень до 

Договору схвалюється загальними зборами трудового колективу. Зміни і 

доповнення, що вносяться до Договору, підлягають повідомній реєстрації. 

1.5.3. Жодна із Сторін впродовж дії Договору не може в односторонньому 

порядку приймати рішення про зміну діючих положень, обов’язків за Договором або 

призупинити їх виконання. 

1.6. Ознайомлення працівників із Договором. 

1.6.1. Після підписання Договору Роботодавець впродовж п’яти робочих днів 

доводить його до відома всіх працівників БІНПО під підпис. 

1.6.2. У подальшому Роботодавець забезпечує ознайомлення прийнятих 

працівників БІНПО з Договором під підпис. 

1.6.3. Роботодавець забезпечує виконання Договору, інформує Уповноваженого 

представника про хід його виконання, а за річними результатами – звітує на 

Конференції трудового колективу в останню декаду грудня. 

1.6.4. Уповноважений представник забезпечує виконання Договору, інформує 

Роботодавця про хід його виконання та звітує про його виконання за підсумками 

року на Конференції трудового колективу. 

1.6.5. Трудовий колектив також заслуховує на своїх конференціях звіти 

Роботодавця та Уповноваженого представника про виконання Договору. 

1.6.6. Зміни і доповнення до Договору вносяться за взаємною згодою Сторін 

лише після проведення переговорів та розгляду змін та доповнень на засіданні 

відповідної робочої комісії, утвореної з представників Сторін. Пропозиції однієї 

Сторони є обов’язковими для розгляду іншою Стороною. Рішення щодо них 

приймаються за згодою Сторін у 10-ти денний термін з урахуванням пунктів 1.6.1, 

1.6.2 даного Договору. 

 

 

2. ГОСПОДАРСЬКО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РОЗВИТОК  

БІНПО 

 

2.1. Роботодавець зобов’язується: 

2.1.1. Здійснювати керівництво діяльністю БІНПО, ефективно організовувати 

роботу працівників БІНПО, забезпечувати трудову і виробничу дисципліну, 

додержуватись законодавства про працю і правила охорони праці, уважно ставитися 

до потреб і запитів працівників БІНПО, покращувати умови їхньої праці і побуту. 

2.1.2. Своєчасно та в повному обсязі забезпечувати працівників БІНПО 

матеріально-технічними ресурсами, необхідними для виконання працівниками своїх 

обов’язків, та створювати належні умови праці. 

2.1.3. Забезпечити організацію роботи працівників БІНПО, ураховуючи рівність 

прав та можливостей чоловіків і жінок як при прийнятті на роботу, так і при 

просуванні по службі. 

2.1.4. Удосконалювати систему матеріального і нематеріального заохочення 

працівників із метою підвищення продуктивності праці, раціонального та 

ощадливого використання обладнання, матеріальних та інших ресурсів. 
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2.2. Працівники БІНПО зобов’язуються: 

2.2.1. Дбайливо ставитися до майна БІНПО, ощадливо використовувати 

виробничі ресурси та матеріальні цінності. 

2.2.2. Дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці і виробничої 

санітарії, Правил внутрішнього трудового розпорядку. 

2.2.3. Сумлінно та якісно виконувати свої трудові обов’язки, працювати чесно та 

добросовісно, своєчасно і точно виконувати розпорядження Роботодавця. 

2.2.4. Використовувати надані в розпорядження обладнання, техніку та інше 

майно Роботодавця лише в інтересах БІНПО. 

2.2.5. Утримуватись від організації страйків під час дії Договору за умови 

виконання Роботодавцем його положень. 

2.2.6. Утримувати своє робоче місце в чистоті та справному стані, 

додержуватися чистоти в приміщеннях БІНПО. 

2.3. Сторони зобов’язуються: 

2.3.1. Оперативно вживати заходів щодо усунення передумов виникнення 

колективних трудових спорів (конфліктів). У разі їх виникнення прагнути 

врегулювати спори шляхом проведення переговорів у порядку, визначеному 

законодавством, без призупинення діяльності БІНПО. 

 

3. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ 

ЗАЙНЯТОСТІ 

 

3.1. Науково-педагогічні працівники приймаються на роботу до БІНПО за 

трудовим контрактом як особливою формою трудового договору на відповідні 

посади, що заміщуються на конкурсних засадах згідно з Положенням про порядок 

проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-

педагогічних працівників БІНПО, яке визначає порядок проведення конкурсного 

відбору при заміщенні вакантних посад, процедуру обрання на вакантні посади та 

укладання строкових трудових договорів (контрактів) із науково-педагогічними 

працівниками БІНПО. В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення 

освітнього процесу наявними штатними працівниками вакантні посади науково-

педагогічних працівників можуть заміщуватися за строковим трудовим договором 

(контрактом) до проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному 

навчальному році. 

3.2. Для осіб, що приймаються на роботу до БІНПО на умовах сумісництва, 

конкурсне заміщення посад науково-педагогічних працівників не застосовується. 

3.3. Прийняття на роботу науково-педагогічних працівників за сумісництвом 

проводиться на весь час фактичного виконання ними педагогічного навантаження, 

включаючи залікову та екзаменаційну сесії. 

3.3. Прийняття на роботу науково-педагогічних працівників до БІНПО 

проводиться у відповідності до чинного законодавства України, за результатами 

конкурсу, з обов’язковим  укладанням трудового договору (контракту). У трудовому 

контракті обов’язково встановлюється строк його дії, права, обов’язки і 

відповідальність сторін (у тому числі матеріальна відповідальність), умови 

матеріального забезпечення й організації праці працівника, умови розірвання 

трудового контракту, в тому числі достроково. Трудовий контракт оформлюється 

наказом на підставі заяви працівника та резолюції Роботодавця. 
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3.4. Прийняття інших категорій працівників здійснюється відповідно до норм 

Кодексу законів про працю України. Трудовий договір (контракт) з іншими 

працівниками, оформлюється наказом на підставі заяви працівника та резолюції 

Роботодавця. Посада в наказі має бути визначена відповідно до довідника 

кваліфікаційних характеристик професій працівників та штатного розпису БІНПО. 

3.5. При укладенні трудового договору (контракту) для працівника може бути 

встановлено випробувальний строк терміном до трьох місяців з метою перевірки 

відповідності працівника роботі, яка йому доручається. В окремих випадках, за 

погодженням з Уповноваженим представником, – до шести місяців. Строк 

випробування при прийнятті на роботу працівників робітничих професій не може 

перевищувати одного місяця. Умова про випробування повинна бути позначена в 

наказі про прийняття на роботу. 

3.6. У разі встановлення завідувачем кафедри/керівником структурного 

підрозділу БІНПО невідповідності працівника займаній посаді, на яку його 

прийнято, або виконуваній роботі, Роботодавець має право впродовж строку 

випробування звільнити такого працівника. Звільнення здійснюється за поданням 

керівника та попередженням такого працівника провідним інспектором з кадрів 

БІНПО про це за три дні. 

3.7. Роботодавець не має права вимагати від працівників БІНПО виконання 

робіт, не передбачених трудовим договором (контрактом). Роботодавець повинен 

розробити та затвердити для кожної посади (професії), передбаченої штатним 

розписом, посадову (робочу) інструкцію, ознайомити працівників з посадовими 

(робочими) інструкціями. У посадовій (робочій) інструкції може бути передбачено 

виконання одним з працівників обов’язків іншого працівника у випадках тимчасової 

відсутності останнього (хвороба, відпустка, відрядження, тощо). При покладанні 

таких додаткових обов’язків на працівника Роботодавець повинен ураховувати 

реальні можливості їх виконання: кваліфікаційні вимоги та завантаженість 

працівника. Оплату виконання додаткових обов’язків Роботодавець провадить 

відповідно до законодавства про працю та цього Договору. 

3.8. Роботодавець визначає кадрову політику за принципом рівності трудових 

прав усіх громадян незалежно від походження, соціального і майнового стану, 

расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних 

переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин як при 

прийнятті на роботу, так і при просуванні по службі. 

3.9. Кожен працівник має особисто виконувати свої обов’язки, працювати 

сумлінно і якісно; своєчасно виконувати накази, розпорядження та локальні 

нормативні акти Роботодавця, зокрема, дотримуватися Правил внутрішнього 

трудового розпорядку, вимог нормативних актів із питань охорони праці і 

протипожежної безпеки; негайно надавати на вимогу Роботодавця звіти про 

виконання своїх обов’язків та використання робочого часу. 

3.10. У випадках запланованого звільнення працівників у зв’язку із змінами в 

організації виробництва і праці (з підстав, передбачених п. 1 ст. 40 КЗпП України) 

Роботодавець попереджає працівників персонально про майбутнє звільнення не 

пізніше, ніж за два місяці. При цьому Роботодавець пропонує працівнику іншу 

роботу за відповідною професією чи спеціальністю, а за відсутності такої роботи або 

відмови від неї працівник працевлаштовується самостійно. При звільненні з підстав, 

передбачених пунктом 1 статті 40 КЗпП України, працівнику виплачують вихідну 

допомогу у розмірі середнього місячного заробітку. 
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При звільнені працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці 

враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене статтею 42 

КЗпП України та іншими законодавчими актами. 

3.11. У зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці також можуть бути 

суттєво змінені умови праці працівника БІНПО при продовженні роботи за тією ж 

спеціальністю, кваліфікацією, посадою. Про зміну істотних умов праці – систем та 

розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування 

неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів й найменування посад 

тощо – Роботодавець персонально повідомляє працівника не пізніше ніж за два 

місяці. Якщо працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, трудовий 

договір припиняється відповідно до пункту 6 статті 36 КЗпП України з виплатою 

вихідної допомоги в розмірі середнього місячного заробітку. 

3.12. За наявності бажання працівника стати членом первинної профспілкової 

організації БІНПО такий працівник пише заяву про вступ до неї та про згоду на 

безготівкове відрахування профспілкових внесків у розмірі 1% від його заробітної 

плати. 

 

4. НОРМУВАННЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ 

 

4.1. Система оплати праці. 

4.1.1. Винагорода працівникам БІНПО за виконану роботу, за необхідності, 

провадиться за почасово-преміальною та за відрядно-преміальною системами 

оплати праці. 

4.1.2. Для працівників, професійні назви яких віднесено до категорій 

«Керівники», «Професіонали», «Фахівці», «Технічні службовці», Роботодавець 

може встановлювати місячні посадові оклади. 

4.1.3. Для працівників, професійні назви яких віднесено до категорій 

«Робітники» (кваліфіковані), Роботодавець може встановлювати годинні тарифні 

ставки (диференційовані за кваліфікаційними розрядами). 

4.2. Норми праці. 

4.2.1. Роботодавцем або уповноваженою ним особою для працівників із 

почасовою оплатою можуть встановлюватися нормовані завдання. Для виконання 

окремих функцій та обсягів робіт може бути встановлено норми обслуговування або 

норми чисельності працівників. Зазначені норми встановлюються на основі єдиних і 

типових (міжгалузевих, галузевих, відомчих) норм праці. 

4.2.2. Для працівників робітничих професій, результат роботи яких можна 

обліковувати в одиницях виробленої продукції, Роботодавець може запроваджувати 

відрядну систему оплати праці на основі єдиних і типових (міжгалузевих, галузевих, 

відомчих) норм праці. 

4.2.3. З метою раціоналізації робочих місць у зв’язку із впровадженням нової 

техніки, технологій та організаційно-технічних заходів, що забезпечують зростання 

продуктивності праці, норми праці підлягають заміні новими. 

4.2.4. Запровадження, заміну і перегляд норм праці Роботодавець провадить за 

погодженням з Уповноваженим представником. 

Роботодавець повинен роз’яснити працівникам підстави для перегляду норм 

праці, а також умови, за яких мають застосовуватися нові норми. 

4.2.5. Про запровадження нових і зміну чинних норм праці Роботодавець 

повідомляє працівників БІНПО не пізніш як за місяць до запровадження. 
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Норми праці встановлюються на невизначений строк і діють до дня їх перегляду 

у зв’язку зі зміною умов, на які вони були розраховані. 

4.2.6. Поряд з нормами, встановленими на постійні за організаційно-технічними 

умовами роботи, застосовуються тимчасові й одноразові норми. 

Тимчасові норми встановлюють на період освоєння певних робіт за відсутності 

затверджених нормативних матеріалів для нормування праці. 

Одноразові норми встановлюють на окремі роботи, що не мають систематичного 

характеру (позапланові, аварійні). 

4.2.7. Роботодавець або уповноважена ним особа та Уповноважений представник 

зобов’язані не рідше двох разів на рік проводити зустрічі з представниками 

Трудового колективу БІНПО для обговорення  виробничих та соціальних питань. 

4.2.8. Мінімальний та максимальний обов’язковий обсяг навчального 

навантаження науково-педагогічних працівників БІНПО на навчальний рік 

встановлюється в межах робочого часу з урахуванням інших форм роботи 

(методичної, наукової, організаційної). Навчальне навантаження розподіляється на 

кафедрі, на якій працює науково-педагогічний працівник, затверджується 

(перезатверджується) на засіданні кафедри і не може перевищувати загальний 

максимальний обсяг. 

Виконання організаційної, навчальної, методичної, наукової роботи регулюється 

Правилами внутрішнього трудового розпорядку БІНПО, планами науково- 

дослідних робіт, програмами, індивідуальними робочими планами викладачів, 

іншими локальними актами БІНПО. 

4.2.9. Навчальне навантаження викладача визначається видами навчальної 

роботи, доручених для проведення конкретному викладачеві, та вираженим в 

академічних (облікових) годинах. 

Види навчальної роботи, що входять до обов'язкового обсягу навчального 

навантаження викладачів відповідно до їх посад, встановлюються завідувачами 

кафедр і затверджується (перезатверджується) на засіданні кафедри. 

4.2.10. Графік робочого часу науково-педагогічних працівників визначається 

розкладом аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом або графіком 

контрольних заходів та іншими видами робіт, передбачених індивідуальним 

робочим планом викладача. Час виконання робіт, не передбачених розкладом або 

графіком контрольних заходів, визначається у порядку, встановленому БІНПО з 

урахуванням особливостей організації освітнього процесу, форм навчання тощо. 

За інших умов, затверджених Вченою радою БІНПО та при невиконанні 

викладачем мінімального обсягу річного навантаження, він переводиться на неповну 

ставку відповідно до  наявного навантаження.  

4.2.11. Регулювання режиму виконання навчальної роботи здійснюється 

розкладом навчальних занять. Визначення обсягу навчальної роботи для кожного 

науково-педагогічного працівника безпосередньо кафедрою з урахуванням його 

кваліфікації та ліцензійних умов щодо кадрових вимог. БІНПО забезпечує 

прозорість розподілу навчального навантаження. 

4.3. Відрядні розцінки і мінімальна місячна тарифна ставка. 

4.3.1. Роботодавець визначає відрядні розцінки, виходячи з установлених 

розрядів робіт, тарифних ставок і норм виробітку (норм часу). 

Відрядна розцінка визначається шляхом ділення погодинної тарифної ставки, 

яка відповідає розряду роботи, що виконується, на погодинну норму виробітку. 

Відрядна розцінка може бути визначена також шляхом множення погодинної 
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тарифної ставки, яка відповідає розряду роботи, що виконується, на встановлену 

норму часу в годинах. 

4.3.2. Для робітників, професії яких віднесено до категорії «Найпростіші 

професії», Роботодавець встановлює місячні тарифні ставки. 

4.4. Виплата заробітної плати. 

4.4.1. Роботодавець виплачує заробітну плату на зарплатні карткові рахунки. 

 У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або 

неробочим днем, заробітну плату виплачують напередодні. Заробітну плату за час 

відпусток виплачують не пізніш ніж за три дні до початку відпустки. 

4.4.2. Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні не рідше 

двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти 

календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який 

здійснюється виплата за І половину місяця з 12 до 15 (включно) числа кожного 

місяця та за ІІ половину місяця з 26 по 30 (включно) числа кожного місяця.  
4.4.3. При укладанні трудового договору (контракту) Роботодавець доводить до 

відома працівника розмір, порядок та строки виплати заробітної плати, а також 

умови, відповідно до яких провадяться утримання із заробітної плати. 

4.4.5. Роботодавець зобов’язується проводити індексацію заробітної плати у 

зв’язку із зростанням індексу споживчих цін відповідно до законодавства України 

або підвищувати посадові оклади працівників. 

4.4.6. Роботодавець несе персональну відповідальність відповідно до 

законодавства за виникнення заборгованості із заробітної плати. 

4.5. Відрядження. 

4.5.1. За час відряджень Роботодавець зберігає за працівниками середній 

заробіток за робочі дні за графіком основної роботи працівників. 

4.5.2. Перебування науково-педагогічних працівників на роботі в день вибуття у 

відрядження (до часу вибуття) та / або в день прибуття з відрядження (після часу 

прибуття) дозволяє виконувати навчальне навантаження (проведення лекційних, 

практичних (семінарських) занять та різних форм контролю). 

4.5.3. Працівникам, які виконують разом із своєю основною роботою, 

обумовленою трудовим договором (контрактом), додаткову роботу за іншою 

професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника, здійснюється 

доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово 

відсутнього працівника у розмірі до 50 % тарифної ставки (посадового окладу) за 

основною посадою. 

4.6. Оплата часу простою. 

4.6.1. У разі простою не з вини працівника оплата робочого часу (з розрахунку 

місячної норми робочого часу) проводиться у розмірі двох третин встановленого 

працівникові посадового окладу (місячної тарифної ставки). 

4.7. Оплата роботи у святкові, неробочі та вихідні дні. 

4.7.1. Робота у святкові, неробочі та вихідні дні (якщо вона не компенсується 

іншим часом відпочинку), а також надурочна робота (у т. ч. при підсумованому 

обліку робочого часу) оплачується відповідно до статті 107 КЗпП України. 

4.8. Збереження середнього заробітку. 

4.8.1. Роботодавець зберігає за працівниками середній заробіток, зокрема, у разі: 

 зупинення діяльності БІНПО та/або окремих підрозділів; 

 відмови працівника від виконання робіт на несправних засобах праці, що 

може призвести до аварійної ситуації та нещасних випадків. 
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4.9. Матеріальне стимулювання. 

4.9.1. З метою посилення матеріального заохочення працівників БІНПО щодо 

підвищення ефективності та якості робіт БІНПО застосовується система 

матеріального стимулювання. 

4.9.2. Преміювання працівників БІНПО проводиться відповідно до Положення  

про преміювання працівників БІНПО за відповідним погодженням з Уповноваженим 

представником із дотриманням умов чинного законодавства та при наявності 

економії фонду оплати праці (сума премії, яка може бути нарахована працівнику, 

максимальними розмірами не обмежується). 

4.9.3. Виплата щомісячних надбавок викладачам за вислугу років здійснюється з 

відповідних джерел фінансування БІНПО згідно Порядку виплати надбавок за 

вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних 

закладів і установ освіти (додаток Д), затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 31 січня 2001 року № 78: 

- науково-педагогічним (педагогічним) працівникам БІНПО виплачуються 

надбавки за вислугу років щомісяця у відсотках до посадового окладу (ставки 

заробітної плати), залежно від стажу науково-педагогічної або педагогічної роботи, 

у таких розмірах: понад 3 роки – 10 відсотків,  понад 10 років – 20 відсотків і понад 

20 років – 30 відсотків; 

- працівникам підприємств, установ, організацій, які, крім основної роботи, 

займалися викладацькою роботою у навчальних закладах, обсягом не менше ніж 

0,25 посадового окладу і ставки заробітної плати, до стажу педагогічної роботи для 

виплати надбавки за вислугу років зараховується період роботи на цих посадах. 

4.9.4. Матеріальна допомога працівникам БІНПО, надається за наявності коштів 

та джерел фінансування, за їхніми заявами: 

- на поховання батьків, дітей, чоловіка або дружини працівникам БІНПО – у 

розмірі, встановленому згідно чинного законодавства; 

- у разі смерті працівника БІНПО, крім передбачених законодавством коштів, 

його родині виплачується допомога на поховання – за рахунок  БІНПО. Розмір 

визначається Роботодавцем у кожному окремому випадку; 

- педагогічним  працівникам БІНПО – щорічна грошова винагорода за сумлінну 

працю, зразкове виконання службових обов’язків у розмірі до одного посадового 

окладу на рік; 

- науково-педагогічним, педагогічним та іншим працівникам надається 

матеріальна допомога  на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу в 

межах фонду оплати праці. 

4.9.5. Впродовж строку дії дисциплінарного стягнення будь-які заходи 

заохочення до працівників не застосовуються. 

4.10. Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку із 

порушенням строків її виплати провадиться відповідно до індексу зростання цін на 

споживчі товари і тарифів на послуги у порядку, встановленому чинним 

законодавством. 

4.11. Оплата праці працівників БІНПО здійснюється в першочерговому порядку. 

Всі інші платежі здійснюються БІНПО після виконання зобов’язань щодо оплати 

праці. 

4.12. Роботодавець зобов’язаний здійснювати рівну оплату праці жінок і 

чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці. 
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5. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ І ВІДПОЧИНКУ 

 

5.1. Тривалість роботи, обліковий період. 

5.1.1. На БІНПО встановлено 40-годинний робочий тиждень. Для науково-

педагогічних працівників БІНПО встановлюється шестиденний  робочий тиждень з 

одним вихідним днем (скорочена тривалість робочого часу – 36 годин на тиждень). 

5.1.2. Для працівників БІНПО, окрім працівників, яким встановлено інший графік 

роботи, встановлюється такий режим роботи: 

- початок роботи: понеділок - п’ятниця – о 9-й годині 00 хвилин; 

- закінчення роботи: понеділок - п’ятниця – о 18-й годині 00 хвилин; 

- перерва на відпочинок і харчування: з 13-ої години 00 хвилин до 14-ої 

години 00 хвилин; 

- вихідні дні – субота, неділя. 

Для науково-педагогічних працівників БІНПО, крім працівників, яким 

встановлено інший графік роботи, встановлюється такий режим роботи: 

- початок роботи: понеділок - субота – о 9-й годині 00 хвилин; 

- закінчення роботи: понеділок - субота – о 16-й годині 00 хвилин; 

- перерва на відпочинок і харчування: з 13-ої години 00 хвилин до 14-ої години 

00 хвилин. 

- вихідні дні – неділя. 

Час початку і закінчення робочого дня та час початку і закінчення перерви для 

харчування і відпочинку визначається Правилами внутрішнього трудового 

розпорядку БІНПО. 

Періоди, упродовж яких у БІНПО не здійснюється освітній процес (освітня 

діяльність) у зв’язку із санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, 

незалежними від працівників обставинами, є робочим часом науково-педагогічних 

та інших працівників БІНПО. У зазначений час працівники залучаються до 

навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи. 

5.1.3. За погодженням із працівниками БІНПО або у зв’язку із виробничою 

необхідністю може встановлюватись змінний графік роботи. Зміна — це стала за 

кількісним та якісним складом група працівників, які стають до роботи та 

закінчують її одночасно, також одночасно використовують години міжзмінного 

відпочинку та щотижневий відпочинок. 

5.1.4. У зв’язку з тим, що для працівників, зазначених у пункті 5.1.3, не може 

бути додержана норма робочого часу на тиждень (40 годин), для них застосовується 

підсумований облік робочого часу з обліковим періодом один квартал. 

5.1.5. Графіки роботи кожного працівника складаються відповідно до графіків 

змінності з таким розрахунком, щоб за обліковий період була додержана 

розрахункова норма робочого часу. В окремі місяці облікового періоду 

допускаються відхилення від розрахункової норми робочого часу як у більший, так і 

в менший бік. При цьому таке збільшення робочого часу не вважається 

надурочними роботами, а зменшення – не вважається неповним робочим часом (за 

умови додержання норми робочого часу за обліковий період). 

5.1.6. Норма робочого часу за обліковий період розраховується за календарем 

п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю при 

однаковій тривалості часу роботи за день упродовж робочого тижня та відповідним 

зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів. 
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5.1.7. З метою додержання розрахункової норми робочого часу за обліковий 

період для окремих працівників (категорій працівників) в окремі дні облікового 

періоду графіками змінності може бути визначена менша або більша тривалість 

перерви. У будь-якому разі тривалість перерви не може бути більше, ніж дві години. 

5.1.8. Конкретну тривалість перерви в конкретну зміну (дату) та тривалість 

робочої зміни визначають графіки змінності. 

Для працівників однієї зміни перерви надаються почергово з тим, щоб не 

порушити безперервність виконання функцій і завдань, покладених на структурні 

підрозділи. 

5.1.9. Перерва працівникам, зазначеним у пункті 5.1.3 Договору, надається не 

пізніше, ніж через чотири години з початку зміни. 

5.1.10. Графіки змінності затверджує Роботодавець (за погодженням із 

Уповноваженим представником) та доводить до відома працівників, зазначених у 

пункті 5.1.3 Договору, шляхом розміщення графіків у доступних для працівників 

місцях (у побутових кімнатах, кімнатах відпочинку, у приміщеннях, відведених для 

чергування тощо). 

5.1.11. Графіки роботи кожної зміни із зазначенням прізвищ працівників 

Роботодавець (за погодженням із Уповноваженим представником) затверджує не 

пізніше ніж за 7 (сім) днів до початку кварталу (наступного облікового періоду) і 

доводить їх до працівників під підпис. У разі надання працівнику щорічної 

відпустки після затвердження графіка роботи на квартал або у разі прийняття на 

роботу працівника протягом облікового періоду Роботодавець (за погодженням зі 

Уповноваженим представником) затверджує та доводить до зазначених працівників 

новий графік їх роботи не пізніше наступного дня з дати видання наказу про надання 

відпустки або наказу про прийняття працівника на роботу. 

5.1.12. Працівникам, яким за медичним висновком необхідна більша кількість 

перерв, за їхньою заявою встановлюється індивідуальний режим роботи (як з 

повним, так і з неповним робочим часом) з урахуванням інтересів БІНПО і 

працівника. 

Індивідуальний графік роботи (як з нормальною, так і з неповною тривалістю 

робочого часу) може встановлюватися за заявами й іншим працівникам БІНПО, 

якщо робота за індивідуальним графіком не суперечить інтересам БІНПО. 

5.1.13. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість роботи для 

працівників БІНПО, крім працівників, які працюють на умовах неповного робочого 

дня, та робота яких не носить безперервного характеру, скорочується на одну 

годину. 

5.1.14. Надурочні роботи можуть застосовуватися лише у виняткових випадках 

із додержанням вимог статей 62-64 КЗпП. 

5.1.15. Працівники БІНПО за погодженням з Роботодавцем можуть працювати 

на умовах гнучкого режиму робочого часу (ГРРЧ), якщо такий режим роботи не 

впливатиме негативно на роботу БІНПО в цілому. Порядок застосування на БІНПО 

ГРРЧ визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

5.2. Відпустки. 

5.3.1. Працівникам БІНПО надається щорічна основна відпустка відповідно до 

чинного законодавства України та визначається Правилами внутрішнього трудового 

розпорядку БІНПО. 

5.3.2. Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається як 

компенсація за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і 
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самостійність у роботі, необхідність періодичного виконання службових завдань 

понад встановлену тривалість робочого часу працівникам, які працюють на умовах 

ненормованого робочого дня. 
 

ПЕРЕЛІК ПОСАД 

працівників БІНПО з ненормованим робочим днем, які мають право на 
щорічну додаткову оплачувану відпустку за роботу з важкими та шкідливими 

умовами праці, за особливий характер праці 
 

5.3.3. Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватися 

одночасно із щорічною основною відпусткою або окремо від неї. 

5.3.4. Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної 

тривалості в перший рік роботи у БІНПО настає після шести місяців безперервної 

роботи у БІНПО, а у разі надання працівникові відпустки до закінчення 

шестимісячного терміну безперервної роботи її тривалість визначається 

пропорційно відпрацьованому часу, за винятком випадків, передбачених частиною 7 

статті 10 Закону України «Про відпустки». 

 5.3.5. Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на 

частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина 

становитиме не менше 14 календарних днів. 

№ 
п/п 

Професійні групи, посади і професії 

Кількість 
календарних днів 

щорічної 

додаткової 

оплачуваної  

відпустки 

1 2 3 

1. Перелік посад, до яких застосовується ненормований робочий день 

1.1 Керівники основних підрозділів: 

1.1.1 Головний бухгалтер,  начальник відділу 7 

1.1.2 Заступник головного бухгалтера,  заступник начальника відділу 6 

1.2. Професіонали: 

1.2.1 
Провідний  юрисконсульт, провідний економіст, провідний бухгалтер,  

провідний інженер-програміст 
5 

1.2.2 Інженер-програміст всіх категорій 5 

1.3 Фахівці, технічні працівники: 

1.3.1 
Помічник керівника,  провідний інспектор з кадрів, старший лаборант 

 (який має вищу освіту), бухгалтер всіх категорій 
5 

1.3.2 Технік всіх спеціальностей та категорій, лаборант 4 

1.3.3 Електрик та столяр всіх розрядів, робітник з комплексного  

обслуговування й ремонту будинків 
4 

2. Перелік посад з важкими та шкідливими умовами праці 

2.1. Прибиральник службових приміщень 4 

3. Перелік посад з особливими умовами праці 

3.1 Завідувач наукової бібліотеки, бібліотекар всіх категорій 7 
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5.3.6. Невикористана частина щорічної відпустки, як правило, надається 

працівнику до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення 

робочого року, за який надається відпустка. Забороняється ненадання щорічних 

відпусток повної тривалості протягом 2-х років підряд. 

5.3.7. Відкликання працівника із щорічної відпустки допускається лише за його 

згодою у випадках, передбачених чинним законодавством. 

5.3.8. Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або 

дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує 

дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері у 

лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно 

додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування 

святкових і неробочих днів. За наявності декількох підстав для надання цієї 

відпустки її загальна тривалість не може перевищувати  

17 календарних днів. 

5.3.9. За сімейними обставинами та з інших поважних причин працівникам за 

їхніми заявами надаються короткочасні відпустки без збереження заробітної плати 

на термін, обумовлений угодою між працівником та Роботодавцем, тривалістю не 

більше 15 календарних днів на рік. 

5.3.10. За рекомендацією Вченої ради БІНПО для написання дисертаційної 

роботи науково-педагогічним працівникам надаються творчі оплачувані відпустки. 

5.3.11. Працівники мають право на інші види відпусток відповідно до чинного 

законодавства України. 

5.3.12. Роботодавець надає щорічні відпустки працівникам згідно з графіками, 

які затверджує за погодженням з Уповноваженим представником не пізніше 25 

грудня поточного року. При складанні графіків ураховують інтереси БІНПО, 

особисті інтереси працівників і можливості для їхнього відпочинку. 

Інтереси працівників, які відповідно до статті 10 Закону України «Про 

відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР можуть використовувати щорічні відпустки 

у зручний для них час, Роботодавець враховує під час складання графіків відпусток 

у порядку, визначеному Правилами внутрішнього трудового розпорядку БІНПО. 

Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може 

перевищувати 59 календарних днів. 

5.3.13. Уповноважений представник зобов’язується:  

- здійснювати контроль за забезпеченням встановлених режимів праці та 

відпочинку;  

- забезпечувати захист законних прав та інтересів працівників, а за необхідності 

–  виплату їм матеріальної допомоги. 

 
 

6. УМОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ  

 

6.1. Забезпечення безпечних умов праці є обов’язком Роботодавця. Роботодавець 

забезпечує робочі місця належними засобами праці, інструкціями з охорони праці, 

створює належні санітарно-побутові умови. 

6.2. Працівники мають право відмовитись від дорученої роботи, якщо під час її 

виконання складається ситуація, небезпечна для їхнього життя та здоров’я (якщо 

такі умови прямо не передбачені трудовими договорами (контрактами)), а також для 

життя і здоров’я інших людей та навколишнього середовища. 
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6.3. Роботодавець зобов’язаний: 

6.3.1. Забезпечити виконання вимог Закону України «Про охорону праці» від 

14.10.1992 № 2694-XII та інших нормативно-правових актів із питань охорони праці, 

а також право працівників на безпечні та нешкідливі умови праці, пільги та 

компенсації, соціальний захист у разі ушкодження їхнього здоров’я. 

6.3.2. Виділяти кошти (якщо дозволяє економія фонду оплати праці) на 

виконання затверджених на БІНПО та погоджених із Уповноваженим 

представником комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня 

охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного 

захворювання, аваріям і пожежам. 

6.3.3. При прийнятті на роботу ознайомлювати під підпис працівника з умовами 

праці та наявністю на робочому місці шкідливих виробничих факторів, які ще не 

усунуто, їх можливим шкідливим впливом на здоров’я, можливі наслідки їх впливу 

на здоров’я та про права працівників на пільги і компенсації за роботу в таких 

умовах. 

6.3.4. Забезпечувати належні умови праці на робочих місцях, безпеку 

технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів 

виробництва, проводити їх планово-профілактичний, капітальний ремонт та 

випробування у встановлені терміни. 

6.3.5. Компенсувати протягом 30 днів витрати працівникам на придбання засобів 

індивідуального захисту, які підтверджено документально (касовий або товарний 

чеки), якщо внаслідок несвоєчасного забезпечення працівник був змушений 

придбати їх за власні кошти. 

6.3.6. Забезпечувати безоплатно працівників, які працюють на роботах, 

пов’язаних із забрудненнями, миючими та знешкоджувальними засобами за 

встановленими нормами. 

6.3.7. Забезпечувати належний стан засобів колективного захисту працівників. 

6.3.8. Забезпечити безоплатне проведення попередніх (під час прийняття на 

роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, 

зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами 

праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового 

медичного огляду осіб віком до 21 року, а також виконання рекомендацій і 

висновків медичної комісії за результатами огляду працівників. 

Забезпечити виконання рекомендацій і висновків медичної комісії за 

результатами медичних оглядів працівників. 

Зберігати за працівниками на період проходження ними медичного огляду місце 

роботи (посаду) і середній заробіток. 

6.3.9. Не допускати працівників до роботи, яка протипоказана їм за станом 

здоров’я. 

6.3.10. Дотримуватися термінів і порядку проведення атестації робочих місць за 

умовами праці та за її результатами вживати заходів щодо покращення умов праці, 

медичного обслуговування, оздоровлення працівників та надання їм відповідних 

пільг і компенсацій. 

6.3.11. Не рідше разу на квартал комплектувати необхідними медикаментами 

аптечки. 

6.3.12. Проводити раз на квартал за участю Уповноваженого представника аналіз 

причин виникнення нещасних випадків, аварій та профзахворювань. 
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Відповідно до висновків розробляти заходи щодо покращення стану охорони 

праці на БІНПО. 

6.4. Працівники БІНПО зобов’язані: 

6.4.1. Знати та виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, 

правила експлуатації машин, механізмів, устаткування та інших засобів 

виробництва, правил поводження із шкідливими та небезпечними речовинами. 

6.4.2. Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я 

оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт або під час перебування на 

території БІНПО. 

6.4.3. Використовувати засоби індивідуального та колективного захисту у 

випадках, передбачених законодавством. 

6.4.4. Проходити у встановленому порядку та у строки попередній та періодичні 

медичні огляди. 

6.4.5. Своєчасно інформувати безпосереднього керівника або Роботодавця про 

виникнення небезпечних та аварійних ситуацій на робочому місці, кафедрі чи 

структурному підрозділі. Особисто вживати посильних заходів щодо запобігання та 

усунення небезпечних та аварійних ситуацій. 

6.4.6. За невиконання вимог пунктів 6.4.1–6.4.6 Роботодавець має право 

притягати порушників до дисциплінарної відповідальності. 

6.5. Уповноважений представник має право: 

6.5.1. Здійснювати громадський контроль за додержанням законодавства про 

охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних 

виробничих та санітарно-побутових умов, засобами індивідуального та 

колективного захисту. 

6.5.2. У разі загрози життю або здоров’ю працівників – вимагати від 

адміністрації негайного припинення робіт на робочих місцях та виробничих 

дільницях на період, необхідний для усунення зазначеної загрози. 

6.5.3. Здійснювати контроль за правильним нарахуванням розміру компенсації за 

шкоду, заподіяну здоров’ю працівника. 

6.5.4. Організовувати контроль за використанням коштів фонду охорони праці. 

6.5.5 Брати участь у роботі комісії із розслідування нещасних випадків, аварій та 

профзахворювань. 

6.5.6. Здійснювати контроль за станом виробничої санітарії та побутових умов 

працівників, виконанням норм з охорони праці. 

 

 

7. ОСНОВНІ ПРАВА, ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ БІНПО 

(УПОВНОВАЖЕНОГО ПРЕДСТАВНИКА) 

 

 

7.1. Тарифікація працівників погоджується на засіданні Уповноваженого 

представника, з метою запобігання істотних змін і погіршення умов оплати. 

7.2. Накладення дисциплінарних стягнень, звільнення профспілкових активістів, 

які працюють на громадських засадах, здійснюються згідно законодавства України. 

7.3. Уповноваженому представнику, як і Роботодавцю, на період дії Договору 

надається право вносити пропозиції щодо внесення у Договір змін, спрямованих на 

покращення умов праці. 
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7.4. Уповноважений представник має право здійснювати громадський контроль 

за виконанням дирекцією БІНПО законодавства про працю та про охорону праці, за 

забезпеченням у закладі освіти безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої 

санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, а також 

вимагати усунення виявлених недоліків. 

7.5. Для виконання громадських обов’язків, а також на час профспілкового 

навчання, членам первинної профспілкової організації, не звільненим від своєї 

основної роботи, на визначених у Договорі умовах надається вільний від роботи час, 

із збереженням середнього заробітку (Додаткова відпустка для участі у семінарах, 

навчаннях – до 6 календарних днів). 

7.6. Працівники БІНПО, обрані до складу виборних профспілкових органів на 

громадських засадах, можуть бути звільнені з основного місця роботи з ініціативи 

дирекції (крім додержання загального порядку звільнення) лише за попередньою 

згодою тих профспілкових органів, членами яких вони є. 

7.7. Звільнення голови або членів первинної профспілкової організації може 

мати місце лише за згодою відповідного об’єднання профспілок. 

 

 

8. СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ І ГАРАНТІЇ  

 

8.1. Роботодавець, на власний розсуд, виходячи з наявних фінансових 

можливостей, забезпечує: 

8.1.1. Належне утримання, ремонт і реконструкцію об’єктів соціальної сфери 

(санітарно-побутових приміщень та ін.). 

8.1.2 Придбання новорічних подарунків для дітей працівників віком до 12 років. 

8.1.3. Забезпечення оздоровчих заходів для працівників БІНПО за наявності 

відповідних медичних показань шляхом санаторно-курортного лікування на умовах 

часткової оплати вартості путівки (50%) за рахунок коштів БІНПО.  
 

 

9. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ  

 

9.1. Роботодавець гарантує свободу організації та діяльності представницьких 

організацій, проведення у неробочий час загальних зборів трудового колективу. 

 
 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ 
 

10.1. У випадках невиконання або неналежного виконання обов’язків, 

передбачених Договором винні особи притягуються до відповідальності згідно з 

чинним законодавством. 

10.2. Спори між Сторонами вирішуються у порядку, встановленому 

законодавством. 

 

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

11.1. Договір діє  до 31.12.2026 року. 
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