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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Мета укладення колективного договору
Цей договір укладено для регулювання виробничих, трудових і
соціально-економічних відносин, узгодження інтересів найманих працівників
та роботодавця з питань, що є предметом цього договору.
Положення і норми цього колективного договору розроблено на основі
Конституції України, Кодексу законів України про працю, Закону України
«Про Національну поліцію», Положення про проходження служби рядовим і
начальницьким складом органів внутрішніх справ України, Закону України
«Про колективні договори і угоди», Закону України «Про професійні спілки,
їх права та гарантії діяльності», Законів України «Про охорону праці», «Про
оплату праці», «Про відпустки», «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування», «Про запобігання корупції» та інших чинних
нормативно-правових актів законодавства.
Договір містить узгоджені зобов’язання сторін, що його уклали, щодо
створення умов для підвищення ефективності оперативно-службової,
навчальної та виробничої діяльності Луганського державного університету
внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, реалізації на цій основі професійних,
трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.
1.2. Сторони договору та їх повноваження
1.2.1. Договір укладено між роботодавцем – Луганським державним
університетом внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (далі – університет), в
особі ректора Комарницького Віталія Мар’яновича, з однієї сторони (далі –
роботодавець), та в особі голови первинної профспілкової організації
працівників ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка Васильєвої Галини Йосипівни (далі
– профспілкова сторона або комітет).
1.2.2. Роботодавець підтверджує, що він має повноваження, визначені
чинним законодавством та Статутом ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, на ведення
колективних переговорів, укладення колективного договору та виконання
зобов’язань сторони роботодавця, визначених цим договором.
1.2.3. Профспілкова сторона має повноваження, визначені чинним
законодавством та Статутом профспілки, на ведення колективних переговорів,
укладення колективного договору та виконання зобов’язань профспілкової
сторони, визначених цим договором.
1.2.4. Сторони визнають взаємні повноваження, зобов’язання сторін і
зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності,
конструктивності та аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладення договору, внесення змін і доповнень до нього,
вирішення всіх питань, що є предметом цього договору.
1.2.5. Сторони оперативно вживатимуть заходи щодо усунення
передумов виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у ході
реалізації зобов’язань і положень колективного договору, віддаватимуть

перевагу розв’язанню спірних питань шляхом проведення консультацій,
переговорів і примирних процедур відповідно до законодавства.
1.2.6. Роботодавець визнає профспілковий комітет ЛДУВС імені Е.О.
Дідоренка єдиним повноважним представником усіх співробітників у
колективних переговорах.
1.3. Сфера дії договору.
1.3.1.Положення договору діють безпосередньо й поширюються на всіх
працівників (атестованих і вільнонайманих) галузевих служб, органів та
підрозділів ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка незалежно від членства в профспілці,
а також на звільнених працівників профспілкових органів, які працюють на
виборних і штатних посадах у профспілкових організаціях і перебувають у
сфері дії сторін, що уклали цей договір.
Окремі положення договору поширюються на пенсіонерів органів
внутрішніх справ, членів сімей працівників, на працівників, звільнених з
ініціативи ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка (за скороченням штату або у зв’язку з
реорганізацією служби), до моменту їх працевлаштування.
1.3.2. Сторони визнають договір нормативним актом, його норми і
положення є обов’язковими для виконання всіма посадовими особами і
співробітниками ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, усіма профспілковими
організаціями та їх органами.
1.3.3. Сторони домовилися врахувати норми та положення генеральної,
галузевої та регіональної угод при їх укладенні.
1.3.4. Невід’ємною частиною договору є додатки до нього (№№ 1 – 7).
1.4. Термін дії колективного договору та набуття ним чинності.
1.4.1. Договір укладено на 2017-2022 роки. Він набирає чинності з дня
його підписання та діє до 2022 року або до укладення нового договору.
1. 5. Порядок внесення змін і доповнень до договору.
1.5.1. Зміни та доповнення до договору вносяться тільки за взаємною
згодою сторін.
В обов’язковому порядку зміни та доповнення до договору вносяться у
зв’язку із змінами чинного законодавства або угод вищого рівня з питань, що
є предметом договору.
Сторона, яка ініціює внесення змін і доповнень до договору, письмово
повідомляє іншу сторону про початок проведення переговорів (консультацій)
та надсилає свої пропозиції, що спільно розглядаються в 10-денний термін з
дня їх отримання іншою стороною.
1.5.2. Якщо внесення змін чи доповнень до договору зумовлено зміною
чинного законодавства, колективних угод вищого рівня або вони поліпшують
раніше чинні норми та положення договору, рішення про запровадження цих
змін чи доповнень приймається спільно роботодавцем та профспілковою
стороною.
У всіх випадках рішення про внесення змін чи доповнень до договору,
після проведення попередніх консультацій і переговорів та досягнення
взаємної згоди, схвалюється сторонами договору.
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Якщо жодна із сторін не ініціювала початок процедури укладення
нового колективного договору, то термін дії цього договору вважається
продовженим на невизначений строк.
1.5.3. Сторона власника подає договір на повідомну реєстрацію
протягом трьох днів з дня підписання його сторонами.

2. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
2.1.1. У регулюванні трудових відносин між найманими працівниками і
роботодавцем керуватись, перш за все, Конституцією України, КЗпП,
законами України, іншими нормативними актами, якщо вони не суперечать
законодавству України про працю, та їхнє застосування передбачено чинним
законодавством України.
2.1.2. Забезпечити ефективну діяльність університету, виходячи з
фактичних обсягів фінансування, і раціональне використання спеціальних
засобів для підвищення результативності роботи, поліпшення умов праці та
побуту працівників.
2.1.3. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази,
раціональне використання наявного устаткування, ТЗН, створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу.
2.1.4. Забезпечити розроблення посадових інструкцій і функціональних
обов’язків для всіх категорій працівників. Правила внутрішнього трудового
розпорядку університету розробляти, вносити до них зміни та доповнення,
розробляти та затверджувати посадові інструкції (там, де їх немає) за участю
профспілкової сторони та ознайомлювати з ними працівників під розпис.
2.1.5. Забезпечити наставництво над молодими фахівцями, сприяти
їхній адаптації в колективі університету та професійному зростанню.
2.1.6. Укладати строкові договори тільки у випадках, коли трудові
відносини не можуть бути встановлені на невизначений термін з урахуванням
характеру майбутньої роботи або умов її виконання чи інтересів працівника,
або в інших випадках, передбачених законом /за бажанням пенсіонера,
інваліда, жінки, яка виховує дітей віком до 14 років тощо/. Відповідно до
ст. 391 КЗпП України дія строкового контракту вважається продовженою на
невизначений термін, якщо після закінчення терміну його дії трудові
відносини фактично продовжуються, і жодна зі сторін не зажадала їхнього
припинення. Строкові трудові договори, що переукладені один або декілька
разів, вважаються укладеними на невизначений термін за винятком випадків,
передбачених ч. 2 ст. 23 КЗпП України.
2.1.7. При розірванні трудового договору з ініціативи працівника
внаслідок невиконання або порушення адміністрацією роботодавця
законодавства про працю, умов цього колективного договору, умов
індивідуального трудового договору (контракту) виплачувати вихідну
допомогу згідно з чинним законодавством, якщо така вихідна допомога ним
передбачена.
2.1.8. Протягом п’яти днів з моменту одержання інформації доводити до
відома профспілкових комітетів, трудового колективу нові нормативні
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документи щодо соціально – економічних, трудових відносин, організації
праці.
2.1.9. Попереджати виникнення індивідуальних і колективних
трудових спорів (конфліктів), а у випадку виникнення забезпечувати їх
вирішення відповідно до чинного законодавства.
2.1.10. Забезпечувати дотримання правових та організаційних засад
функціонування системи запобігання корупції, порядок застосування
превентивних антикорупційних механізмів, правил щодо усунення наслідків
корупційних правопорушень у відповідності до вимог чинного
антикорупційного законодавства України.
2.1.11. Навчальне навантаження науково-педагогічного складу
встановлювати рішеннями кафедр і затверджувати його наказом роботодавця
відповідно до Положення про організацію освітнього процесу університету.
Зміни та корективи навчального навантаження вносяться тільки після
отримання згоди працівника та узгодження на кафедрі шляхом видання наказу
(розпорядження) роботодавця.
2.1.12. Оплата за навчання або надання додаткових освітніх послуг може
бути скорегована для співробітників університету та їхнім дітям, особам,
звільненим на пенсію з університету або членам їх сімей з урахуванням
конкретних обставин (клопотання колективу, показників у роботі, сімейного
стану, матеріального становища тощо).
2.2. Профспілкова сторона зобов'язується:
2.2.1. Забезпечити постійний контроль за своєчасним введенням у дію
нормативних документів з питань трудових відносин, організації праці,
розподілу навчального навантаження, розкладу занять в університеті на рік
(півроку) тощо.
2.2.2. Сприяти зміцненню трудової дисципліни, дотриманню
внутрішнього трудового розпорядку університету.
2.2.3. Сприяти попередженню виникнення трудових спорів (конфліктів),
брати участь у їх вирішенні відповідно до чинного законодавства.

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦІВНИКА
3.1. Роботодавець зобов'язується:
3.1.1. Приймати на службу (роботу) в ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка
громадян, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними
якостями, згідно з освітою, фізичною підготовкою та станом здоров’я,
виконувати покладені на поліцію та університет завдання.
3.1.2. Укладати трудові договори (контракти) з працівниками
університету в порядку, передбаченому законодавством України. Під розпис
ознайомлювати працівників з наказом про їх прийняття на роботу до закладу,
з колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Не включати до трудових договорів умови, що погіршують становище
працівників порівняно з чинним законодавством та цим договором.
3.1.3. Надавати працівникам роботу відповідно до їхньої професії,
займаній посаді та кваліфікації. Забезпечити кожного працівника робочим
5

місцем і необхідними умовами для нормального виконання службових
обов’язків.
Не вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим
договором (контрактом ) та посадовою інструкцією.
3.1.4. Здійснювати переведення працівника на іншу роботу лише у
випадках, на підставах і в порядку, встановленому чинним законодавством,
зокрема КЗпП України, Положенням про проходження служби рядовим і
начальницьким складом органів внутрішніх справ України тощо.
3.1.5. Підтримувати чисельність працівників на рівні, установленому
нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства
внутрішніх справ України та Національної поліції України й такому, що
забезпечує навчально-виховний процес у межах обов'язкового державного
стандарту освіти, залучаючи та використовуючи для цього як бюджетні, так і
позабюджетні кошти, забезпечувати стабільність науково-педагогічного
колективу протягом навчального року. Проводити вивільнення працівників
тільки у випадку крайньої необхідності, викликаної об'єктивними змінами в
організації праці, зокрема, ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням
університету, скороченням чисельності або штату працівників, неухильно
дотримуючись при цьому вимог законодавства про працю, про освіту, цього
договору, не допускати економічно необґрунтованого скорочення робочих
місць.
3.1.6. Письмово офіційно повідомляти профспілковому комітету не
пізніше ніж за 3 (три) місяці:
- про зміни в організації праці /навчально-виховного процесу/, що
можуть привести до скорочення чисельності або штату працівників, обсяг
навчального – педагогічного навантаження, обсяги навчальних програм з
кожного предмету, розмірах і умовах оплати праці тощо;
- про ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання закладу.
3.1.7. При виникненні загрози масових звільнень /понад 5% працівників/
протягом тридцяти днів з моменту її виникнення почати переговори з
профспілковими комітетами з метою повного використання усіх факторів, що
впливають на збереження або розширення зайнятості працівників.
Адміністрація роботодавця виносить на переговори проект робочого плану
забезпечення зайнятості з відповідними економічними розрахунками.
3.1.8. Не допускати звільнення працівника з ініціативи власника в період
його тимчасової непрацездатності (крім випадків, передбачених п. 5 ст.40
КЗпП України), а також у період перебування працівника у відпустці.
3.1.9. При виникненні необхідності звільнення працівників за п. 1 ст. 40
КЗпП України додержуватись вимог та порядку встановлених трудовим
законодавством України:
3.1.10.1. Здійснювати звільнення тільки після використання всіх
можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, у т.ч. за
рахунок звільнення сумісників тощо;
3.1.10.2. У першу чергу пропонувати працівникові, що вивільняється,
роботу за спеціальністю, наприклад, термінового характеру або з меншим, ніж
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на тарифну ставку, навчальним навантаженням і звільняти тільки у випадку
відсутності іншої роботи, або відмови працівника від переходу на іншу роботу;
3.1.10.3. Повідомляти про вивільнення працівника службі зайнятості у
встановлений законом термін;
3.1.10.4. За бажанням працівників, які підлягають звільненню, направляти їх на професійну підготовку, перепідготовку зі збереженням середнього
заробітку за весь період навчання, якщо це сприятиме збереженню працівником роботи.
3.1.10.5. За узгодженням з керівниками підрозділів надавати працівникам вільний час для пошуку роботи, 6 годин на тиждень за рахунок робочого
часу зі збереженням середнього заробітку, з моменту їхнього попередження
про звільнення за п.1 ст. 40 КЗпП України.
3.1.10.6. Мати на увазі, що відповідно до Закону України «Про основні
засади соціального захисту ветеранів праці й інших громадян похилого віку»
від 06.12.1993 заборонено звільняти працівників, з ініціативи власника або
уповноваженого ним органу, за мотивами досягнення пенсійного віку.
3.1.11. При кожному зверненні до профспілкового комітету з клопотанням про надання згоди на звільнення працівника з ініціативи роботодавця,
надавати письмову інформацію про наявність вільних робочих місць,
забезпеченості педагогічних працівників роботою в обсязі тарифної ставки,
про можливість зміни виду або режиму робочого часу, роботи за сумісництвом
тощо.
3.1.12. Залучати до викладацької роботи працівників університету, які не
перебувають на посадах викладачів, а також працівників інших підприємств,
установ, організацій на умовах погодинної оплати або роботи за
сумісництвом, тільки за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не меншому відповідної
кількості годин на ставку заробітної плати. При неможливості дотримання
такого порядку (відсутність повних тарифних ставок), розподіляти річний
обсяг навчального навантаження за певною навчальною дисципліною
(вакансією) серед професорсько-викладацького складу кафедр, університету
за їх згодою, понад встановлений обсяг (1,25; 1,5 ставки) і тільки у разі відмови
штатних працівників, залучати викладачів з інших закладів, організацій.
3.1.13. Припиняти прийом нових працівників за три місяці до початку
масових /понад 5% працюючих/ звільнень і на час таких звільнень. Тільки у
випадку відмови працівників університету, які підлягають вивільненню, від
запропонованої роботи адміністрація роботодавця може прийняти іншого
працівника.
3.2. Профспілкова сторона зобов'язується:
3.2.1. Вести роз'яснювальну роботу з питань трудових прав і соціального
захисту працівників, які вивільняються.
3.2.2. Забезпечувати захист працівників, які вивільняються, відповідно
до чинного законодавства.
3.2.3. Розглядати обґрунтоване письмове подання сторони роботодавця
про розірвання трудового договору з працівником, який є членом профспілки,
у випадках, передбачених законодавством.
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Повідомляти сторону роботодавця про прийняте рішення в письмовій
формі в триденний строк після його прийняття.
3.2.4. Не знімати з профспілкового обліку працівників, які
вивільняються, до їхнього працевлаштування /крім випадків подання
особистої заяви про зняття з обліку/ у разі оплати профспілкових внесків.
3.3. Сторони домовилися:
3.3.1. Що при звільненні з роботи за п. 1. ст. 40 КЗпП України переважне
право залишення на роботі за рівних умов продуктивності праці та
кваліфікації, крім випадків, передбачених КЗпП України, надається також:
3.3.1.1. Особам передпенсійного віку /два роки до пенсії за віком і за
вислугою років/;
3.3.1.2. Працівникам, у родинах яких є особи, які мають статус
безробітних.
3.3.2. Про наступне вивільнення працівників персонально
попереджають не пізніше ніж за два місяці. Одночасно з попередженням про
звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці роботодавець
пропонує працівникові іншу роботу в університеті. При відсутності роботи за
відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника
від переведення на іншу роботу в університеті працівник, на власний розсуд,
звертається за допомогою до державної служби зайнятості або
працевлаштовується самостійно. У разі якщо вивільнення є масовим
відповідно до статті 48 Закону України «Про зайнятість населення»,
роботодавець або уповноважений ним орган доводить до відома державної
служби зайнятості про заплановане вивільнення працівників.

4. РОБОЧИЙ ЧАС
4.1. Роботодавець зобов'язується:
4.1.1. Встановити в університеті п’ятиденний робочий тиждень з
нормальною тривалістю робочого часу працівників – 40 годин на тиждень та з
двома вихідними днями – суботою та неділею.
Скорочувати на одну годину тривалість робочого часу напередодні
святкових і неробочих днів (ст.73 КЗпП України).
Робочий час науково – педагогічних працівників регулюється відповідно до чинного законодавства, навчального навантаження.
4.1.2. Встановлювати тривалість денної роботи (зміни), перерви для
відпочинку та харчування згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, графіками роботи (змінності), затвердженими роботодавцем за узгодженням з профспілковою стороною, з урахуванням специфіки та режиму
роботи служби із розрахунку нормальної тривалості робочого тижня.
Не порушувати максимальної тривалості робочого дня, яка не може
перевищувати (для вільнонайманих працівників) :
 8 годин при роботі в нормальних умовах праці;
 6 годин при роботі зі шкідливими та важкими умовами праці;
 5 годин для працівників, зайнятих на роботах, де перевтома може
створити загрозу здоров’ю працівників та довколишньому середовищу, згідно
з переліком робіт;
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 6 годин при роботі в нічний час.
4.1.3. Узгоджувати з профспілковою стороною будь-які зміни тривалості
робочого дня (тижня), режиму праці, запровадження нових режимів праці в
установі, в окремих підрозділах, для категорій або окремих працівників,
повідомляти працівників про такі зміни за два місяці до їх запровадження.
Рішення про перенесення вихідних днів у випадках, коли вони збігаються зі
святковими або неробочими днями, з метою раціонального використання
робочого часу та створення сприятливих умов для відпочинку працівників
приймати за узгодженням з профспілковою стороною не пізніше ніж за два
тижні до їх перенесення, у тому числі :
 час відпочинку та інші компенсаційні заходи працівникам при
переведенні особового складу на посилений варіант несення служби;
 графіки чергувань у неробочі дні;
 залучення працівників до надурочної роботи.
4.1.4. Залучати осіб рядового (курсантського) і начальницького складу
до понадурочного чи нічного виконання службових обов’язків, або у вихідні
та святкові дні, тільки у разі потреби, викликаної ускладненням криміногенної
обстановки (за винятком тих, хто працює позмінно, у складі добових нарядів).
Оплату праці в понадурочний, нічний час, вихідні та святкові дні провадити
відповідно до чинного законодавства.
4.1.5. Проводити вільнонайманими працівниками надурочні роботи,
роботи у вихідні, святкові дні лише у виняткових випадках, передбачених
законодавством, і тільки з дозволу виборного органу первинної профспілкової
організації та проводити оплату й компенсацію відповідно до законодавства
України про працю.
Повідомляти працівників про такі роботи не менш як за добу до їх
початку.
4.1.6. Дотримуватися вимог чинного законодавства щодо обмеження
залучення окремих категорій працівників до понадурочних робіт, роботи у
нічний час та вихідні дні.
Скоротити тривалість робочого часу на 5 годин на тиждень із
збереженням заробітної плати (грошового забезпечення) за невідпрацьований
час та встановити інші трудові гарантії для працівників :
 жінок, які мають дітей – інвалідів ;
 одиноких матерів (батьків – одинаків), які самостійно виховують
дітей до 14-річного віку.
4.1.7. Застосовувати режим скороченого робочого часу:
4.1.7.1. Для лікарів, середнього і молодшого медичного персоналу медичної частини університету, зі шкідливими факторами виробництва, згідно з
КЗпП України – 39 годин.
4.1.7.2. Для жінок, які мають дитину інваліда, згідно зі ст. 51 КЗпП
України – 39 годин.
4.1.8. Порядок роботи /режим роботи/ в університеті встановлюється
Правилами внутрішнього трудового розпорядку. Усі питання, пов'язані з
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встановленням або зміною режиму роботи, погоджувати з профспілковою
стороною до їх встановлення.
4.1.9. Робочий час науково-педагогічних працівників визначати навчальним розкладом, індивідуальними планами і посадовими обов'язками,
покладеними на них Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку. Розклад занять до затвердження наказом роботодавця погоджувати з
профспілковою організацією, при цьому керуватися педагогічною доцільністю, дотриманням санітарно-гігієнічних норм і максимальною економією
часу викладача. При складанні навчального навантаження та розкладу занять
передбачати можливість надання викладачеві одного вільного від аудиторних
занять дня на тиждень для методичної роботи і підвищення кваліфікації.
4.1.10. Навчальне навантаження, розклад занять на навчальний рік
(семестр) для науково-педагогічних працівників затверджувати і погоджувати
з профспілковими комітетами остаточно не пізніше 15 серпня кожного року.
4.1.11. Доручення працівникові виконання роботи, що не обумовлена
трудовим договором, не допускається. Така робота вважається переведенням
на іншу роботу і допускається тільки за наявності письмової згоди працівника
та письмового наказу роботодавця. Відмова працівника від переведення на
роботу, необумовлену трудовим договором, не тягне для працівника ніяких
негативних правових наслідків.
4.1.12. Неповний робочий час застосовувати на підставі письмової угоди
між адміністрацією роботодавця і працівником із додержанням вимог ст. 56
КЗпП України.
4.2. Профспілкова сторона зобов'язується:
4.2.1. Роз'яснювати працівникам зміст нормативних актів про робочий
час.
4.2.2. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним і правильним
застосуванням адміністрацією роботодавця законодавства про працю, про
освіту, положень колективного договору щодо режиму робочого часу,
застосування графіків роботи, розподілу навчального навантаження тощо.
4.2.3. Сприяти своєчасному вирішенню конфліктних ситуацій,
пов'язаних з розподілом навчального навантаження та з режимом робочого
часу.
4.3. Сторони домовилися, що:
4.3.1. Час зимових і літніх канікул, що не збігається з щорічною
відпусткою, є робочим часом педагогічних працівників. У ці періоди вони
залучаються адміністрацією до педагогічної й організаційної роботи в межах
часу, що не перевищує їхнього навчального навантаження.

5. ЧАС ВІДПОЧИНКУ
5.1. Роботодавець зобов'язується:
5.1.1. До 05 січня погодити з профспілковою стороною, затвердити й
довести до відома працівників графік відпусток на поточний рік. Його
виконання є обов'язковим як для роботодавця, так і для працівника.
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5.1.2. Перенесення щорічної відпустки на інший період з ініціативи
роботодавця не допускається, за винятком підстав, передбачених Законом
України «Про відпустки» з обов’язковим дотриманням встановленого порядку
та узгодженням з відповідною профспілковою стороною, а також за наявності
письмової згоди працівника.
Не надавати щорічні відпустки повної тривалості протягом двох років
підряд забороняється.
5.1.3. Надавати поліцейським відпустки у відповідності до вимог Закону
України «Про національну поліцію», а вільнонайманим працівникам у
відповідності до вимог Закону України «Про відпустки» та КЗпП України.
Надавати подружжям, які працюють в установі, право на щорічну
відпустку в один і той самий період.
Встановити мінімальну тривалість щорічної відпустки – не менше
24 календарних днів.
5.1.4. Власник зобов’язаний надати час для реалізації працівниками
ненаданих відпусток за минулі роки або за домовленістю з профспілковою
стороною і за згодою працівників визначити компенсаційні процедури та
порядок їх реалізації.
У випадку якщо працівник не зміг використати відпустку повної
тривалості не зі своєї вини, роботодавець зобов’язаний надати йому протягом
року інший час для відпочинку.
5.1.5. Надавати додаткові оплачувані відпустки за особливий характер
та шкідливі умови праці працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із
негативним впливом на здоров’я шкідливих факторів, відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1290, наказу Міністерства
охорони здоров’я і Міністерства праці та соціальної політики України від
31.12.1997 № 383/55. Згідно з п. 7 Порядку застосування зазначеного списку,
затвердженого Мінпраці України від 30.01.1998 № 16, із змінами,
затвердженими наказом Мінпраці від 04.06.2003 № 150, у розрахунок часу, що
дає право працівникові на додаткову відпустку, зараховуються дні, коли він
фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше
половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих
професій і посад, і з відповідним записом на заяві працівника на відпустку його
безпосереднім начальником.
5.1.6. Надавати працівникам додаткові відпустки у зв’язку з навчанням
у порядку і за умов, що передбачені чинним законодавством, надавати щорічні
додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці,
особливий характер праці. Працівникам з ненормованим робочим днем
надавати щорічні додаткові відпустки тривалістю до 7 календарних днів згідно
із списками посад, робіт та професій (Додаток № 1).
5.1.7. Надавати працівникам соціальні відпустки у порядку і на умовах,
передбачених чинним законодавством.
5.1.8. Надавати щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для
нього час таким категоріям працівників:
 віком до вісімнадцяти років;
 інвалідам;
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 жінкам перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після
неї;
 жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитинуінваліда;
 одинокій матері (батькові), які виховують дитину без батька (матері);
опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично
виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків;
 дружинам (чоловікам) військовослужбовців;
 ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною;
 ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 в інших випадках, передбачених законодавством.
5.1.9. На підставі ч. 4 статті 8 Закону України «Про колективні договори
і угоди» та Положення про проходження служби рядовим і начальницьким
складом органів внутрішніх справ, надавати додаткові відпустки всім
працівникам протягом трьох робочих днів у випадках:
а) народження дитини (батькові);
б) призову дитини на військову службу (батькам);
в) шлюбу працівника або його дітей;
г) смерті подружжя, дітей або близьких родичів;
5.1.10. Надавати відпустки працівникам в обов’язковому порядку за їх
бажанням без збереження заробітної плати відповідно до ст. 25 Закону
України «Про відпустки».
5.1.11. Усім жінкам, які працюють в університеті та мають двох і більше
дітей віком до 15 років або дитину-інваліда чи самотнім матерям, матерям, які
усиновили дитину, батькові, який виховує дитину без матері (у тому числі й у
випадку тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі,
яка взяла дитину під опіку, надавати щорічно додаткову соціальну оплачувану
відпустку тривалістю 10 календарних днів.
Надавати її і тоді, коли загальна тривалість даної відпустки, щорічної
основної відпустки й інших додаткових відпусток у сумі перевищує 59
календарних днів. За наявності декількох підстав для надання зазначеної
відпустки її загальна тривалість не повинна перевищувати 17 календарних
днів.
При її наданні святкові й неробочі дні (ст. 73 КЗпП України) не
враховувати (ст. ст. 19, 20 Закону України «Про відпустки»). Ця відпустка
надається самотній матері, яка виховує дитину без батька (п. 5 ч. 12 ст. 10
Закону України «Про відпустки»).
5.1.12. Матері (батькові), що виховує дитину хвору на цукровий діабет,
за її (його) заявою надавати відпустку без збереження заробітної плати
тривалістю, зазначеною в медичному висновку, але не більше як до
досягнення дитиною 16-літнього віку.
5.1.13. Керівним і науково-педагогічним працівникам на їхнє прохання
в разі потреби санаторно-курортного лікування щорічну основну відпустку
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або її частину надавати і під час навчального року (Постанова Кабміну
України «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки
тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів
та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших
установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та
науковим працівникам» № 346 від 14.04.97р.).
5.1.14. Надавати співробітникам, що працюють на умовах неповного
робочого часу, щорічну відпустку повної тривалості.
5.1.15. Надавати педагогічним працівникам щорічну основну відпустку
повної тривалості в перший і наступні роки в період літніх канікул незалежно
від часу прийому їх на роботу.
5.1.16. За виробничої можливості у межах вільних бюджетних
асигнувань та/або за рахунок інших джерел /надходжень/ надавати
працівникам додаткові відпустки, не передбачені Законом України «Про
відпустки» та КЗпП України:
- ветеранам – чотири календарні дні;
- голові профспілкового комітету – чотири календарні дні;
- членам профкому – три календарні дні;
у випадках:
- переїзду родини працівника на нове місце проживання – п'ять
календарних днів;
а також:
- працівникам, діти яких поступають на навчання до 1 класу – один
календарний день/ 1 вересня/;
- працівникам, діти яких закінчують навчання в професійно-технічних
та вищих навчальних закладах – один календарний день (день вручення
дипломів/випускний/);
- при відсутності випадків тимчасової непрацездатності по загальних
захворюваннях протягом навчального року – три календарних дні.
У разі якщо немає коштів на оплату зазначених відпусток, то вони
надаються без збереження заробітної плати за заявою працівника.
5.1.17. За сімейних обставин або з інших причин роботодавець може
надавати працівникам університету на їхнє прохання відпустку без
збереження заробітної плати тривалістю не більше 15-ти календарних днів
(ст. 26 Закону України «Про відпустки»).
5.1.18. Відпустки без збереження заробітної плати надавати працівникам
університету тільки за їх особистими письмовими заявами.
Випадки, коли заняття не проводяться по незалежним від працівника
причинам /несприятливі метеорологічні умови, відсутність фінансування,
опалення, висвітлення, карантин і ін./, вважати часом простою не з вини
працівника. Здійснювати виплату заробітної плати в цих випадках відповідно
до ст. 113 КЗпП. Переведення на іншу роботу в зв'язку з простоєм здійснювати
тільки за згодою працівника.
5.1.19. Час відпустки без збереження заробітної плати (ст.ст. 25, 26
Закону України «Про відпустки») включати в стаж, що дає право на щорічну
основну відпустку.
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5.1.20. За бажанням працівника частину щорічної відпустки заміняти
грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданого працівникові
щорічної і додаткової відпусток не повинна бути меншою ніж 24 календарних
дні.
5.1.21. Робота у святкові і вихідні дні заборонена. Залучення окремих
працівників до роботи у вихідні дні допускається у виняткових випадках,
передбачених законодавством, з дозволу профспілкової сторони університету
за письмовим наказом роботодавця. Робота у вихідні дні компенсується
оплатою в подвійному розмірі або наданням іншого дня відпочинку /відгулу/
і оплатою роботи у вихідний день в одинарному розмірі за згодою між
працівником і роботодавцем з обов'язковим відображенням питання про
компенсації в наказі про залучення до роботи у вихідний день. Якщо
посилання на відповідну компенсацію за роботу у вихідний день в наказі
відсутній, то сторони даного колективного договору вважають, що в даному
випадку роботодавець залучив працівника до роботи у вихідний день на всіх
умовах, що він висуне надалі.
5.1.22. Графік чергувань у вихідні і святкові дні, а також за межами
робочого часу працівника погоджувати з профспілковою стороною. Цей
графік складається за місяць до його застосування і надається працівникові під
розписку. До чергувань не повинні залучатися вагітні жінки, матері, що мають
дітей у віці до 12 років, чергові не повинні виконувати обов'язки охоронця.
Працівник може залучатися до чергування не частіше одного разу на місяць.
За чергування працівникові надається відгул тривалістю не менше ніж
тривалість чергування.
5.1.23. Надавати жінкам, що виховують дитину-інваліда, додатково
один вихідний день на місяць з оплатою в розмірі середнього денного
заробітку за рахунок роботодавця.
5.1.24. Вільнонайманим співробітникам надаються додаткові дні до відпустки (до семи днів), згідно Постанови КМУ від 17.11.1997 р. № 1290 та наказу
МВС України № 551, за узгодженням із профспілковою стороною
(Додаток № 1).
5.1.25. Жінкам, що мають дітей до 14 років, надавати відпустку в
зручний для них час. Співробітникам, діти яких у віці до 18 років здають
вступні іспити у навчальні заклади розташовані в іншій місцевості, за їхнім
бажанням надається щорічна відпустка або його частина (не менше 12
календарних днів) для супроводу дитини до місця розташування навчального
закладу і повернення назад.
За наявністю двох або більше дітей така відпустка надається окремо для
супроводу кожної дитини.
5.1.26. Забезпечити надання вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей у
віці до 14 років, дітей-інвалідів путівок у санаторії та будинки відпочинку на
пільгових умовах – 50 % оплати або надавати їм матеріальну допомогу в
розмірі 50% вартості наданих ним путівок один раз на рік, згідно ст. 185 КЗпП
України.
5.2. Профспілкова сторона зобов'язується:
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5.2.1. Контролювати дотримання роботодавцем законодавства про час
відпочинку працівників і відповідних пунктів колективного договору з метою
попередження виникнення конфліктних ситуацій.
5.3. Сторони колективного договору домовилися, що:
5.3.1. За працівниками, що знаходяться у відпустках, зберігається їх
місце роботи.
5.3.2. Роботодавець, за узгодженням із профспілковою стороною, у
виняткових випадках в інтересах трудового колективу з метою створення
кращих умов для відпочинку може перенести день відпочинку на інший день,
щоб об'єднати його з найближчим святковим або неробочим днем.

6. ОПЛАТА ПРАЦІ
6.1. Роботодавець зобов'язаний:
6.1.1. При укладенні трудового договору (контракту) ознайомлювати
працівника під розпис з умовами оплати праці, наявністю пільг і переваг.
6.1.2. Працю працівників університету оплачувати відповідно до
тарифних ставок, посадових окладів відповідно до робіт, що виконуються
працівником, займаною посадою в залежності від професії, кваліфікації
працівника, складності й умов виконуваної ним роботи. Конкретні розміри
посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників університету
визначаються на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів по
оплаті праці працівників установ і організацій окремих галузей бюджетної
сфери згідно Закону України «Про бюджет України», постанови Кабінету
Міністрів України від 30.08.2002 № 1298, Наказу МОН України № 557 від
26.09.2005 р., наказу МВС «Про затвердження Порядку та умов виплати
грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та курсантам
вищих навчальних закладів МВС із специфічними умовами навчання» № 260
від 06.04.2016, Закону України «Про Національну поліцію», постанови
Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 988 «Про грошове
забезпечення поліцейських Національної поліції», постанови Кабінету
Міністрів України «Про грошове забезпечення поліцейських, відряджених до
державних органів, установ та організацій» № 910 від 4 листопада 2015 р.,
положення про порядок оплати, преміювання і заохочення працівників
Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка,
які не мають спеціальних звань поліцейських, інших нормативних актів,
генеральної, галузевої та регіональної угод, колективного договору.
Відповідальність за своєчасне і точне встановлення працівникам ставок
заробітної плати, посадових окладів, вирахування заробітної плати
покладається на керівника і головного бухгалтера роботодавця.
6.1.3. Погоджувати з профспілковою стороною форму і системи оплати
праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови
застосування і розміри надбавок, доплат, премій, винагород і інших
заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат (ст. 15 Закону України
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«Про оплату праці», ст. 21 Закону України «Про права і гарантії діяльності
профспілок»).
6.1.4. Виплачувати працівникам заробітну плату шляхом переказу
грошей на електронний рахунок працівника не пізніше 15 і останнього
робочого дня місяця, атестованим працівникам (поліцейським) щомісячно
наприкінці поточного календарного місяця, але не пізніше останнього
робочого дня місяця.
У тих випадках, коли день виплати заробітної плати або авансу
збігається з вихідним або святковим /неробочим/ днем, заробітну плату /аванс/
виплачувати напередодні.
За час відсутності поліцейського на службі без поважних причин
грошове забезпечення не виплачується.
Підставою припинення виплати грошового забезпечення поліцейському
є наказ керівника роботодавця, у якому вказується, за який період
припиняється виплата грошового забезпечення.
6.1.5. Заробітну плату виплачувати за увесь час відпустки, не пізніше
ніж за 3 дні до початку відпустки (ст. 115 КЗпП України). Якщо її не виплачено
вчасно, працівник може продовжити виконання своїх обов'язків, заявивши про
це роботодавцю в письмовій формі, і піти у відпустку через три дні після того,
як її фактично виплачено.
Всі види матеріальної допомоги виплачувати у відповідності до вимог
чинного законодавства в межах фонду заробітної плати.
6.1.6. За рахунок роботодавця, при кожній виплаті заробітної плати,
інформувати працівника, за його бажанням, про її загальну суму з
розшифровкою по видах виплат, розмірам і підставам утримань, сумі, що
підлягає до видачі (табуляграма) (ст. 110 КЗпП України).
6.1.7. Керівник та головний бухгалтер роботодавця несуть персональну
відповідальність за своєчасну виплату заробітної плати і звільняються від
відповідальності тільки у випадку відсутності їхньої провини в порушенні
термінів встановлених пп. 6.1.4, 6.1.5. даного договору.
6.1.8. Якщо терміни виплати заробітної плати порушені по незалежним
від роботодавця причинам, заробітна плата виплачується негайно після
надходження коштів на рахунок університету.
При цьому в першу чергу заробітна плата виплачується:
- особам, звільненим з установи /відшкодування заборгованості,
розрахунок, вихідна допомога, гарантійні і компенсаційні виплати/;
- самотнім матерям, що виховують дитину у віці до 14 років або дитинуінваліда;
- багатодітним родинам;
- у випадку хвороби працівника або його близьких родичів, підтвердженої відповідним медичним документом;
у випадку смерті близьких родичів працівника.
6.1.9. Забезпечити встановлення і виплату мінімальної заробітної
плати відповідно до законодавства України.
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6.1.10. Забезпечити оплату праці за заміну тимчасово відсутніх
працівників у зв'язку з їхньою відпусткою, відрядженням або тимчасовою
непрацездатністю.
6.1.11. Установити такі розміри доплат за:
- суміщення професій, посад – 50% від посадового окладу;
- обслуговування або збільшення обсягу розширення зони виконуваної
роботи – 50% від посадового окладу;
- виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення
від основної роботи – 50% від посадового окладу;
- роботу в нічний час (з 22.00 до 06.00) – 40%, а працівникам, що мають
звання поліцейських – 35 %.
Зазначені види доплат не встановлюються керівникам навчальних
закладів, установ освіти та наукових установ, їх заступникам, керівникам
структурних підрозділів навчальних закладів, установ освіти та наукових
установ, їх заступникам.
6.1.12. Здійснювати оплату праці у випадках, коли заняття не
проводяться по незалежним від працівника причинам /несприятливі умови,
карантин, сільгоспроботи тощо/ з розрахунку заробітної плати, установленої
при тарифікації, за умови виконання працівником іншої організаційнопедагогічної роботи відповідно до його функціональних обов'язків.
При відсутності такої роботи оплату здійснювати відповідно до вимог
ст. 113 КЗпП України .
6.1.13. За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна
для життя або здоров'я працівника або для людей, що його оточують, і
навколишнього природного середовища не по його провині, за працівником
зберігати середній заробіток (ст. 6 Закону України «Про охорону праці»).
6.1.14. Понаднормову роботу оплачувати в подвійному розмірі,
починаючи з першої години.
6.1.15. Забезпечити своєчасне і об’єктивне встановлення і виплату
працівникам заробітної плати з урахуванням зміни розміру мінімальної
заробітної плати, освіти, стажу роботи, категорії, звань тощо (п. 6 Інструкції
про порядок вирахування зарплати працівників освіти, наказ МОН № 102 від
15.04.93 року).
У випадку зміни розмірів тарифних ставок і посадових окладів без
зволікання видавати накази про перерахунок.
6.1.16. Для працівників, робота яких пов'язана з прибиранням туалетів
до тарифних ставок і посадових окладів передбачити доплати в розмірі 10 %
тарифної ставки /посадового окладу/. Для оцінки умов праці на кожному
робочому місці використовувати дані атестації робочих місць.
Доплати за умови праці при погодинній оплаті нараховувати за
фактично відпрацьований час на робочих місцях з умовами праці, що
відрізняються від нормальних.
6.1.17. Передбачити в кошторисі університету: кошти на преміювання,
надання матеріальної допомоги працівникам університету; кошти на надбавки
працівникам за високі досягнення в праці, за виконання особливо важливої
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роботи, за складність, напруженість у роботі, за роботу в шкідливих умовах
праці тощо.
6.1.18. Преміювати працівників відповідно до Положень про
преміювання, розробленим і затвердженим адміністрацією роботодавця з
урахуванням думки трудового колективу.
6.1.19. Преміювання працівників здійснювати за рахунок коштів фонду
матеріального заохочення, за рахунок економії фонду заробітної плати та за
рахунок позабюджетних коштів. При цьому як роботодавець, так і
профспілкова сторона вправі в будь-який час на першу вимогу одержувати
зведення про наявність економії по фонду заробітної плати і її конкретних
розмірів, і відповідні посадові особи зобов'язані такі зведення представляти.
6.1.20. Сторони домовилися про те, що кошти, що виникли в результаті
економії фонду заробітної плати, вилученню не підлягають і направляються
на цілі, що визначені цим договором.
6.1.21. Роботодавець відповідно до законодавства, статуту та
колективного договору визначає порядок, встановлює розміри доплат,
надбавок, премій, матеріальної допомоги та заохочення педагогічних,
науково-педагогічних, наукових та інших працівників вищих навчальних
закладів.
6.1.22. Надбавки та доплати відповідним категорія працівникам
університету виплачувати у відповідності до вимог наказу МОН України від
26.09.2005 року № 557 в наступних розмірах:
а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати,
тарифної ставки) – за високі досягнення у праці; за виконання особливо
важливої роботи (на строк її виконання); за складність, напруженість у роботі.
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і
порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або
зменшуються;
б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР
"народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати);
в) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер
спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15
відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати).
Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам,
якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним почесним або
спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки
встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або
спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді
визначається керівником навчального закладу, установи освіти та наукової
установи (роботодавця);
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г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї
європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і
більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття
посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним
документом;
д) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати,
тарифної ставки) – за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
за суміщення професій (посад); за розширення зони обслуговування або
збільшення обсягу виконуваних робіт.
є) за вчене звання: професора - у граничному розмірі 33 відсотки
посадового окладу (ставки заробітної плати); доцента, старшого наукового
співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати).
Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за
профілем збігається з наявним ученим званням. За наявності у зазначених
працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним
(вищим) званням;
ж) за науковий ступінь: доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків
посадового окладу (ставки заробітної плати); кандидата наук - у граничному
розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за
профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників
двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим
ступенем.
Відповідність ученого звання та наукового ступеня профілю діяльності
працівника на займаній посаді визначається керівником навчальних закладів,
установ освіти та наукових установ. Документи, що засвідчують наявність
наукового ступеня та вченого звання повинні відповідати нормам і вимогам,
передбаченим законодавством.
6.1.23. Обчислювати середню заробітну плату для оплати за час
відпусток, а також в інших випадках її збереження відповідно до діючого
законодавства з використанням норм постанови Кабінету Міністрів України
№ 100 від 08.02.95 (що стосується коефіцієнтів, які коригують).
6.1.24. Оплата праці поліцейських, які відрядженні до університету
здійснюється на підставі Наказу МВС «Про затвердження Порядку та умов
виплати грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та
курсантам вищих навчальних закладів МВС із специфічними умовами
навчання» № 260 від 06.04.2016, Закону України «Про Національну поліцію»,
постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 988 «Про
грошове забезпечення поліцейських Національної поліції», постанови
Кабінету Міністрів України «Про грошове забезпечення поліцейських,
відряджених до державних органів, установ та організацій» № 910 від 4
листопада 2015 р., Положення про порядок виплати грошового забезпечення
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поліцейським, інших нормативних актів, генеральної, галузевої та
регіональної угод, колективного договору тощо.
6.1.25. При призначенні співробітникам видів грошового забезпечення
керуватись принципом соціальної справедливості, що означає встановлення на
пропорційній основі об’єму навчального навантаження і розміру посадового
окладу (за наявності «вилки»). Для атестованих співробітників які мають
трудовий стаж, що дає право на пенсію «за вислугою років», але продовжують
працювати без оформлення пенсії встановити максимально припустимі оклади
за посадою та постійні надбавки і доплати.
6.1.26. При переведенні по службі, пов’язаному з переїздом до іншого
населеного пункту, у тому числі при відбутті до вищих навчальних закладів
МВС України, територіальних органів Національної поліції з увільненням від
посади, грошове забезпечення за попереднім місцем служби виплачується по
день відбуття до нового місця служби (навчання), зазначений у наказі про
відрядження до іншого підрозділу органу внутрішніх справ або Національної
поліції.
6.1.27. Якщо в період, за який виплачується грошове забезпечення, в
поліцейських рядового чи начальницького складу виникає право на отримання
чергового розміру відсоткової надбавки за вислугу років, а також інших
додаткових видів грошового забезпечення, то грошове забезпечення
виплачується з моменту виникнення цього права.
6.1.28. Виплата грошового забезпечення поліцейським рядового і
начальницького складу, які залучаються до несення служби понад
установлений законодавством робочий час, а також у дні щотижневого
відпочинку та святкові дні, провадиться в порядку і розмірах, передбачених
чинним законодавством.
6.1.29. У разі переплати чи незаконної виплати грошового забезпечення
внаслідок неправильного застосування норм і порядку виплати, відносно
посадових осіб проводиться службове розслідування, за результатами якого
винних осіб притягують до дисциплінарної відповідальності.
6.1.30. Грошове забезпечення, виплачене за правилами і нормами, які
діяли в момент виплати, поверненню не підлягає.
6.1.31. Поліцейським рядового і начальницького складу, призначеним на
посади, за якими встановлені посадові оклади від мінімуму до максимуму,
зміна розміру посадових окладів (підвищення або зниження) встановлюється
наказом роботодавця відповідно до складності та обсягу роботи, досвіду
працівника та його ставлення до виконання службових обов'язків за
узгодженням з профспілковою стороною, але з обов’язковим урахуванням
вимог чинного законодавства, що регулює цю сферу відносин.
6.1.32. Водіям-співробітникам легкових автомобілів, які обслуговують
керівний склад роботодавця, за умови роботи понад установлений робочий
час, може виплачуватися доплата за ненормований робочий день незалежно
від персонально присвоєного водієві-співробітникові класу в розмірі - 10
відсотків посадового окладу.
6.1.33. Преміювання:
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6.1.34-1. Преміювання поліцейських рядового і начальницького складу
та вільнонайманих працівників здійснюється на підставі відповідних
положень про преміювання працівників університету, відповідно до їх
особистого вкладу в загальний результат роботи, у межах фонду преміювання,
утвореного в розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії
фонду грошового забезпечення (Додаток № 2).
6.1.34-2. Працівникам університету при народженні дитини у розмірі
двох відповідних мінімальних заробітних плат на дату народження з фонду
економії заробітної плати або за рахунок власних надходжень.
6.1.34-3. З нагоди відзначення ювілейної дати з дня народження
працівника університету, а саме 50-ти, 60-ти, 70-ти та 80-ти річчя в розмірі
одного посадового окладу з фонду економії заробітної плати або за рахунок
власних надходжень.
6.1.34-4. Премія не виплачується за час перебування:
 у черговій, короткостроковій, через хворобу, канікулярній та
додатковій відпустках;
 на курсах підвищення кваліфікації та перепідготовки;
 на лікарняному;
 у службовому відрядженні.
6.1.35. Виплата премії проводиться в поточному місяці разом з виплатою
грошового забезпечення.
6.1.36. Підставою для виплати премії є наказ роботодавця, який
видається до 25 числа кожного місяця на підставі списків начальників
(керівників) структурних підрозділів.
6.1.37. Матеріальна допомога:
6.1.37-1. Поліцейським рядового і начальницького складу надається
матеріальна допомога для оздоровлення в розмірі, що передбачена чинним
законодавством.
6.1.37-2. У разі смерті працівника університету у розмірі двох
відповідних мінімальних заробітних плат на дату смерті з фонду економії
заробітної плати або за рахунок власних надходжень.
6.1.37-3. У разі смерті близьких родичів, а саме: чоловіка, дружини,
батька, матері та дітей у розмірі однієї відповідної мінімальної заробітної
плати на дату смерті з фонду економії заробітної плати або за рахунок власних
надходжень.
6.1.37-4. У разі смерті колишнього працівника університету за
зверненням членів його сім’ї здійснювати оплату послуг на поховання у
розмірі до однієї мінімальної зарплати на дату смерті за рахунок власних
надходжень.
6.1.38. Грошове забезпечення слухачів, курсантів, ад’юнктів та
магістрів:
6.1.39. Особам, які зараховані до очної докторантури, ад’юнктури,
магістратури, а також курсантам і слухачам з числа поліцейських рядового і
начальницького складу вищих навчальних закладів системи МВС, виплата
грошового забезпечення проводиться згідно вимог чинного законодавства
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України та інших нормативно-правових актів, що регулюють цю сферу
відносин.
6.1.40. При наданні щорічної відпустки надається матеріальна допомога
для оздоровлення. У виключних випадках зазначена матеріальна допомога
може надаватися в інший час протягом відповідного календарного року.
6.1.41. Виплата грошового забезпечення за час перепідготовки,
удосконалення та підвищення кваліфікації:
6.1.41-1. Поліцейським рядового і начальницького складу, які тимчасово
відбувають із збереженням штатної посади на короткострокові курси
перепідготовки та вдосконалення до навчальних підрозділів, на курси в
училища, на факультети і в інститути підвищення кваліфікації, за час
навчання, а також за час дороги до місця навчання і назад виплачується
грошове забезпечення, яке вони отримували за основною штатною посадою із
розрахунку посадового окладу, окладу за спеціальне звання та надбавки за
стаж роботи (служби).
6.1.42. Якщо в період навчання змінився посадовий оклад за тією
посадою, що зберігається, виплата грошового забезпечення здійснюється з
урахуванням нового окладу з моменту його встановлення.
6.1.43. Виплата грошового забезпечення за час хвороби:
6.1.44. Поліцейським рядового і начальницького складу, що увільнені
від служби через хворобу на підставі листків непрацездатності або
перебувають у відпустці через хворобу, зберігається виплата грошового
забезпечення в розмірі, одержуваному на день хвороби, але не більш ніж за
чотири місяці, крім випадків, коли законодавством України передбачені більш
тривалі строки перебування на лікуванні.
6.1.44-1. Поліцейським рядового і начальницького складу, які
знаходяться на лікуванні у зв’язку з пораненням, контузією чи каліцтвом,
отриманими під час виконання службових обов’язків, грошове забезпечення
виплачується за весь час перебування на лікуванні аж до вступу їх до
виконання обов'язків за посадою або звільнення з Національної поліції.
6.1.44-2. Якщо в період перебування на лікуванні (обстеженні) чи у
відпустці через хворобу в поліцейського рядового і начальницького складу
змінено оклад за займаною посадою, виникло право на збільшення надбавки
за вислугу років або йому присвоєно чергове спеціальне звання
начальницького складу, виплата грошового забезпечення в нових розмірах
провадиться з моменту виникнення згаданого права.
6.1.45. Виплата грошового забезпечення за час відпустки:
6.1.46-1. Поліцейським рядового і начальницького складу за час
чергових, короткострокових, через хворобу та канікулярних відпусток
грошове забезпечення виплачується в розмірі, установленому за основною (а
не тимчасовою) штатною посадою.
6.1.46-2. За час знаходження поліцейських рядового і начальницького
складу, які зараховані до очної ад’юнктури, магістратури, а також курсантів
(слухачів) з числа осіб рядового і начальницького складу вищих навчальних
закладів системи МВС у канікулярних відпустках їм виплачується грошове
забезпечення, яке вони отримували за останньою штатною посадою до вступу
на навчання із розрахунку посадового окладу, окладу за спеціальне звання та
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надбавку за стаж роботи (служби).
6.1.47. Виплата грошових допомог та компенсацій при звільненні з
органів Національної поліції:
6.1.47-1. Поліцейським рядового і начальницького складу, які
звільняються зі служби виплачуються грошові кошти у порядку,
передбаченому Постановою КМУ «Про порядок обчислення вислуги років,
призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського
складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби
та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей» № 393 від 17
липня 1992 р.
6.1.48. Виплата грошового забезпечення в разі смерті (загибелі) чи
втрати працездатності поліцейського здійснюється у порядку, передбаченого
вимогами Наказу МВС України «Про затвердження Порядку та умов виплати
одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати
працездатності поліцейського» № 4 від 11.01.2016 року.
6.2. Профспілкова сторона університету зобов'язується:
6.2.1.Здійснювати контроль за дотриманням в університеті
законодавства про оплату праці.
6.2.2. Сприяти в наданні працівникам університету необхідної
консультативної допомоги з питань оплати праці.
6.2.3. Ставити питання перед роботодавцем про залучення до
дисциплінарної, адміністративної, матеріальної відповідальності відповідно
до діючого законодавства, осіб, винних у невиконанні вимог законодавства
про оплату праці, умов даного колективного договору, що стосуються оплати
праці.
6.2.4. Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового
спору в комісії з трудових спорів (ст.226 КЗпП України).
6.2.5. Інформувати про факти порушень законодавства про оплату праці
відповідні державні органи, до компетенції яких віднесені повноваження щодо
охорони праці. Вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб,
винних у порушенні законодавства про оплату праці.
6.3. Роботодавець та профспілкова сторона спільно зобов'язуються:
6.3.1. Вчасно інформувати трудовий колектив про нормативні акти з
питань заробітної плати, пільгам, пенсійному забезпеченню, а також
забезпечити гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок,
винагород, премій, інших заохочувальних або компенсаційних виплат.
7. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ, КОМПЕНСАЦІЇ
7.1. Роботодавець зобов'язується:
7.1.1. Сприяти співробітникам які мають стаж роботи в університеті не
менше 10 років і мають право на отримання житла в забезпеченні їх житлом у
першочерговому порядку, наданні їм службового житла або пільгових
кредитів для індивідуального і кооперативного будівництва (ст. 55 Закону
України «Про освіту»).
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7.1.2. Надати можливість співробітникам університету з метою
профілактики
здоров’я
безоплатно
користуватися
приміщеннями
фізкультурного призначення (спортивний зал, тренажерний зал, басейн тощо).
7.1.3. В межах наявної економії по фонду оплати праці, за узгодженням
з профспілковими комітетами, надавати додаткову матеріальну допомогу
співробітникам університету на вирішення соціально-побутових проблем.
7.1.4. Створювати умови для проходження педагогами-жінками, що
мають дітей у віці до 14 років, курсів підвищення кваліфікації і перепідготовки
по місцю проживання без направлення їх у відрядження.
7.1.5. Сприяти працівникам у призначенні їм максимального розміру
пенсії за вислугою років і за віком у відповідності до займаної посади або
виконуваної роботи.
7.1.6. При звільненні працівника університету у зв'язку з виходом на
пенсію виплачувати йому одноразову премію у розмірі місячного посадового
окладу з фонду економії заробітної плати або за рахунок власних надходжень.
7.1.7. Використовувати кошти загального і спеціального фондів за
призначенням та узгодженням з профспілковими комітетами університету
відповідно до діючого законодавства. Не допускати вилучення коштів на
погашення виплат, що повинні здійснюватися за рахунок загального фонду.
7.1.8. Рішення про передачу в оренду споруджень, приміщень і
устаткування приймати спільно з профспілковими організаціями
університету, не припускаючи при цьому погіршення умов праці і навчання.
7.2. Профспілкова сторона зобов'язується:
7.2.1. Надавати допомогу членам профспілок у вирішенні проблем
медичного, соціального характеру у відповідності до Статуту профспілкової
організації.
7.2.2. Сприяти в організації санаторно-курортного лікування і
відпочинку членів профспілок і їх родин. Сприяти виділенню путівок для
лікування, в першу чергу тим, кого поставлено на диспансерний облік при
наявності відповідних документів.
7.3. Сторони колективного договору домовилися, що:
7.3.1. Спільно з профспілковою стороною університету формувати,
розподіляти кошти на соціальні, культурно-масові заходи і житлові програми
та використовувати їх виходячи з пріоритетів і реальних фінансових
можливостей університету, відповідно до затвердженого кошторису.
7.3.2. У разі виникнення обставин, які не врегульовані цим колективним
договором, сторони керуються відповідним чинним законодавством, що
регулює вищезгадані обставини.

8. ОХОРОНА ПРАЦІ І ЗДОРОВ'Я
8.1. Роботодавець зобов'язується:
8.1.1. Забезпечити виконання комплексних заходів для гарантування
встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,
підвищення наявного рівня охорони праці, запобігання випадкам травматизму,
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професійних захворювань і аварій у відповідності до вимог ст. 13 Закону
України «Про охорону праці» (Додаток № 3).
При прийнятті на роботу ознайомлювати під розписку працівника з
умовами праці та наявністю на робочому місці небезпечних і шкідливих
виробничих факторів, їх можливим впливом на здоров’я, а також правами та
пільгами за роботу в таких умовах.
8.1.2. Вживати заходи щодо забезпечення фінансування витрат на
охорону праці в розмірі не менш 0,1 % від фонду оплати праці (ст. 19 Закону
України «Про охорону праці»).
8.1.3. Створювати в університеті в цілому і на кожному робочому місці
здорові та безпечні умови праці, що відповідають установленим нормам.
Забезпечити належний стан будинків, споруд, приміщень, устаткування.
Вживати заходи щодо забезпечення виконання профілактики ВІЛінфекції/СНІДу та туберкульозу у виробничому середовищі та недопущення
випадів дискримінації працівників із такими захворюваннями (Додаток № 4).
8.1.4. Забезпечити своєчасне виконання комплексних заходів щодо
досягнення нормативів безпеки, оплати праці і виробничого середовища, підвищенню існуючого рівня охорони праці, запобіганню випадків виробничого
травматизму, професійного захворювання, аварій і пожеж на загальну суму,
зазначену в п. 8.1.2. даного колективного договору.
8.1.5. Забезпечити дотримання посадовими особами і працівниками
вимог законодавчих актів з охорони праці, законодавчих актів щодо прав
працівників у сфері охорони праці.
8.1.6. Створити відповідні служби, призначити посадових осіб, що
забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, розробити і
затвердити інструкції щодо їх обов'язків, прав і відповідальності за виконання
покладених на них функцій, забезпечити їх навчання /перенавчання/ з питань
охорони праці.
8.1.7. Організувати своєчасне і якісне розслідування нещасних випадків
на виробництві, профзахворювань відповідно до вимог чинного законодавства
про охорону праці. Не допускати проведення розслідування без участі
представників профспілкової сторони.
8.1.8. Забезпечити усунення причин, що викликають нещасні випадки,
професійні захворювання, і здійснення профілактичних заходів для їх
попередження, у т.ч. і визначених комісіями за підсумками розслідування.
8.1.9. У разі необхідності провести атестацію робочих місць щодо умов
праці. Ознайомити працівників з результатами атестації їх робочих місць під
розписку.
8.1.10. За погодженням з відповідною профспілковою стороною
розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші акти з охорони праці,
що діють в університеті та встановлюють правила ведення робіт і поведінки
працівників. Забезпечити їх виконання.
8.1.11. Видати накази по охороні праці і техніці безпеки і забезпечити
їхнє виконання.
8.1.12. Забезпечити безкоштовне проведення попереднього /при
прийомі на роботу/ та обов’язкових щорічних медичних оглядів працівників
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університету. Роботодавець має право у встановленому законом порядку
притягнути працівника, що ухиляється від проходження обов'язкового
медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, попередньо
відсторонивши його від роботи без збереження заробітної плати.
8.1.13. Забезпечити за свій рахунок позачерговий медичний огляд
працівників:
- за заявою працівника, якщо працівник вважає, що погіршення стану
його здоров'я пов'язано з умовами праці;
- зі своєї ініціативи, якщо стан здоров'я працівника не дозволяє йому
виконувати свої трудові обов'язки.
За час проходження медогляду за працівником зберігається місце роботи
і середній заробіток
8.1.14. Забезпечувати у відповідності з санітарно-гігієнічними нормами
температурний, повітряний, світловий, водний режим в університеті.
8.1.15. Безоплатно надавати спортивні приміщення та устаткування для
організації оздоровчо-спортивного дозвілля працівників і членів їх сімей.
8.1.16. Аналізувати стан захворюваності в університеті. Виконувати
лікарські рекомендації щодо її зниження.
8.1.17. Провести навчання і перевірку знань з питань охорони праці
працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою. Заборонити
допуск до роботи осіб, що не пройшли інструктаж з охорони праці і техніки
безпеки, а в необхідних випадках навчання і перевірку знань.
8.1.18. Разом із профспілковим комітетом заохочувати членів
профспілкової організації та інших працівників університету, які приймали
активну участь у здійсненні заходів для підвищення рівня охорони праці в
університеті.
8.1.19. Щорічно до 1 жовтня виконати всі необхідні заходи щодо
підготовки до роботи в зимових умовах.
8.1.20. Організувати пропаганду та профілактику передових методів
організації охорони праці, придбати необхідну наочну агітацію (плакати,
пам'ятки тощо).
8.1.21. Забезпечити видачу спецодягу, мила інших засобів особистої
гігієни у відповідності до затверджених норм і термінів.
8.1.22. Працівників, зайнятих на роботах з важкими і шкідливими
умовами праці, безкоштовно забезпечувати молоком.
8.1.23. За несприятливі, особливі умови праці надавати працівникам
додаткові відпустки.
8.1.24. Надавати представникам комісії профспілкової сторони по
охороні праці всю необхідну їм інформацію з питань охорони праці, техніки
безпеки, санітарно-побутового і медичного забезпечення, витрат коштів,
виділених на здійснення заходів щодо охорони праці, вчасно вживати заходи
щодо їх представлення, давати аргументовані відповіді в 7-денний термін
після одержання представлення.
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8.1.25. Здійснювати контроль за дотриманням працівниками норм і
правил з охорони праці і техніки безпеки під час навчально-виховного процесу
і роботи.
8.1.26. Приймати термінові і необхідні заходи для надання допомоги
потерпілим, при необхідності залучати аварійно-рятувальні формування при
виникненні нещасних випадків.
8.1.27. У зв'язку з тим, що відшкодування збитку, заподіяного
працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або у випадку смерті
працівника, здійснюється відповідним уповноваженим фондом (органом)
відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» та основ законодавства України про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування.
8.1.28. Дотримуватись нормативних актів стосовно прав жінок,
неповнолітніх, інвалідів у сфері охорони праці.
8.1.29. Організувати літнє оздоровлення дітей працівників університету,
використовуючи додаткові асигнування за рахунок залучених засобів.
8.1.30. Вживати заходи щодо забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків (гендерна рівність) на робочих місцях та в трудовому
колективі роботодавця (Додаток № 5).
8.1.31. Вживати заходи щодо соціального захисту ветеранів праці та
громадян похилого віку в трудовому колективі роботодавця (Додаток № 6).
8.2. Профспілкова сторона зобов'язується:
8.2.1. Забезпечити формування й активну роботу представників
профспілкової сторони щодо попередження випадків травматизму і
захворювань, оздоровлення і працевлаштування при зміні стану здоров'я.
8.2.2. Забезпечити регулярне заслуховування на засіданні профспілкової
сторони відповідальної особи з питань охорони праці університету, про стан
умов робочих місць та охорони праці.
8.2.3. Захищати права працівників університету на здорові і безпечні
умови праці. У випадку виникнення небезпеки для життя і здоров'я
працівників і учнів вимагати призупинення робіт.
8.2.4. Сприяти роботодавцю, профспілковим і державним органам у
вживанні заходів по забезпеченню виконання в університеті вимог
законодавства України про охорону праці і здоров'я.
8.2.5. Вносити пропозиції роботодавця про заохочення посадових осіб і
працівників університету, а також заохочувати їх за рахунок власних
можливостей за активну участь і ініціативу в здійсненні заходів щодо
поліпшення умов і охорони праці.
8.2.6. При заохоченні працівників враховувати виконання ними норм і
правил охорони праці і техніки безпеки при виконанні трудових обов'язків.
8.2.7. Вносити пропозиції по ліквідації можливих аварійних ситуацій,
попередженню виробничого травматизму і профзахворювань.
8.2.8. Організувати роботу страхового активу по наданню допомоги
травмованим і захворілим працівникам університету, у т.ч. у придбанні
медикаментів, одержанні своєчасної медичної допомоги, а також по перевірці
дотримання хворими встановленого лікарем режиму.
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8.2.9. Організувати контроль і сприяння працівникам у виконанні ними
зобов'язань по охороні праці.
8.2.10. Перевіряти виконання керівництвом і посадовими особами
роботодавця пропозицій представників профорганізації з питань охорони
праці, домагаючись їхньої максимальної реалізації.
8.2.11. Не рідше одного разу в рік виносити на обговорення трудового
колективу результати суспільного контролю за охороною праці.
8.3. Працівники університету зобов'язані:
8.3.1. Піклуватися про особисту безпеку і здоров'я, про безпеку людей,
що їх оточують у процесі роботи або під час перебування на території
університету.
8.3.2. Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони
праці, правила поводження з устаткуванням і ТЗН, користуватися засобами
колективного та індивідуального захисту.
8.3.3. Проходити у встановленому порядку попередні і періодичні
медогляди.
8.3.4. Негайно повідомляти про небезпеку або нещасний випадок
керівникові університету, безпосередньому керівнику, розпоряднику робіт.
Вживати заходів щодо їх попередження, ліквідації, надавати першу допомогу
потерпілим.
8.3.5. Працівник несе особисту відповідальність за порушення вимог
зазначених у цьому розділі колективного договору.

9. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
9.1. Роботодавець визнає цим договором профспілкові організації
Університету повноважними представниками інтересів, відповідно
атестованих і вільнонайманих працівників, на яких поширюється дія цього
договору, і погоджує з ними накази та інші локальні нормативно-правові акти
з питань, що є предметом договору.
9.2. Роботодавець зобов’язується забезпечувати у повному обсязі
гарантії прав профспілок, що встановлені розділом 4 Закону України «Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
9.3. Члени виборних органів профспілок, об'єднань профспілок, а також
повноважні представники цих органів мають право:
1) безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві,
в установі, організації, де працюють члени профспілок;
2) вимагати і одержувати від роботодавця, іншої посадової особи
відповідні документи, відомості та пояснення, що стосуються умов праці,
виконання колективних договорів та угод, додержання законодавства про
працю та соціально-економічних прав працівників;
3) безпосередньо звертатися з профспілкових питань усно або письмово
до роботодавця, посадових осіб;
4) перевіряти роботу закладів торгівлі, громадського харчування,
охорони здоров'я, дитячих закладів, гуртожитків, транспортних підприємств,
підприємств побутових послуг, що належать даному підприємству, установі,
організації або їх обслуговують;
28

5) розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території
підприємства, установи або організації в доступних для працівників місцях;
6) перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального
страхування, використання коштів для соціальних і культурних заходів та
житлового будівництва.
Працівникам підприємств, установ або організацій, обраним до складу
виборних профспілкових органів, гарантуються можливості для здійснення їх
повноважень.
Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до
дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних
профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного
органу, членами якого вони є.
Звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства,
установи, організації (у тому числі структурних підрозділів), його керівників,
профспілкового представника (там, де не обирається виборний орган
профспілки), крім додержання загального порядку, допускається за наявності
попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищого
виборного органу цієї профспілки (об'єднання профспілок).
Звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які обиралися до
складу профспілкових органів підприємства, установи, організації, не
допускається протягом року після закінчення терміну, на який він обирався,
крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, виявленої
невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок
стану здоров'я, який перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення
працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення з
роботи чи зі служби. Така гарантія не надається працівникам у разі
дострокового припинення повноважень у цих органах у зв'язку з неналежним
виконанням своїх обов'язків або за власним бажанням, за винятком випадків,
коли це обумовлено станом здоров'я.
Працівникам, звільненим з роботи у зв'язку з обранням їх до складу
виборних профспілкових органів, після закінчення терміну їх повноважень
надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша
рівноцінна робота (посада).
Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх
виробничих чи службових обов'язків, надається на умовах, передбачених
колективним договором чи угодою, вільний від роботи час із збереженням
середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах,
виконання інших громадських обов'язків в інтересах трудового колективу, а
також на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менше
ніж дві години на тиждень.
9.4. Обов'язок роботодавця щодо створення умов діяльності профспілок.
Роботодавець зобов'язаний сприяти створенню належних умов для
діяльності профспілкових організацій, що діють на підприємстві, в установі
або організації.
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Надання для роботи виборного профспілкового органу та проведення
зборів працівників приміщень з усім необхідним обладнанням, зв'язком,
опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною здійснюється
роботодавцем у порядку, передбаченому колективним договором (угодою).
За наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки,
роботодавець щомісячно і безоплатно утримує із заробітної плати та
перераховує на рахунок профспілки членські профспілкові внески працівників
відповідно до цього колективного договору в розмірі 1 (одного) відсотку від
грошового забезпечення. Роботодавець не має права затримувати
перерахування зазначених коштів. Спори, пов'язані з невиконанням
роботодавцем цих обов'язків, розглядаються в судовому порядку.
У разі затримки виплати заробітної плати роботодавець зобов'язаний на
вимогу виборних профспілкових органів дати дозвіл на отримання в
банківських установах інформації про наявність коштів на рахунках
підприємства, установи, організації або отримати таку інформацію в
банківських установах і надати її профспілковому органу. У разі відмови
роботодавця надати таку інформацію або дозвіл на отримання інформації його
дії або бездіяльність можуть бути оскаржені до місцевого суду.
Вільний від роботи час надається на підставі звернення відповідного
профспілкового органу: рішення профспілкового комітету, службової
записки, рапорту, голови профспілкового комітету чи організації.
Вільний від роботи час для проведення профспілкового навчання
надається керівником структурного підрозділу згідно з затвердженим
профспілковим органом планом навчання.
Вільний від роботи час представникам профспілок для участі в
переговорах і консультаціях визначається спільно сторонами, виходячи з
регламенту проведення відповідних заходів.
9.5. Притягнення до дисциплінарної відповідальності, зміна умов
трудового договору, оплати праці працівників, обраних до складу
профспілкових органів, допускається лише за згодою відповідного виборного
профспілкового органу.
9.6. Забезпечити звільненим від роботи працівникам профспілкових
органів соціальні гарантії і пільги, встановлені для особового складу та
вільнонайманих працівників.
9.7. На принципах соціального партнерства проводити зустрічі,
консультації, інформувати профспілкові органи про плани соціальноекономічного розвитку Університету, гарантувати участь Профспілкової
сторони у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань, що
стосуються соціально-економічних інтересів працівників.
9.8. Надсилати профспілковим комітетам прийняті МВС України,
Національною поліцією України та роботодавцем відомчі нормативні акти з
питань, які визначені розділами 2,3,4,5 цієї Угоди.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
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10.1. Сторони домовились:
10.1.1. Спільно визначати необхідні заходи щодо організації виконання
даного колективного договору.
10.1.2. Здійснювати контроль за його виконанням як самостійно кожною
зі сторін, так і спільно.
10.1.3. Разом звітувати про виконання даного колективного договору на
зборах трудового колективу в наступний термін:
- за перше півріччя поточного року – не пізніше 20 липня:
- за підсумками року – не пізніше 20 січня наступного року.
У разі необхідності звітам може передувати перевірка виконання
зобов'язань і положень даного колективного договору, яку проводить комісія,
що складається з рівної кількості представників кожної сторони. Рішення
комісії оформляються відповідними актами перевірки, які доводяться до
відома трудового колективу і зберігаються в кожної зі сторін увесь час дії
даного колективного договору.
10.1.4. Визначити /призначити/ осіб, відповідальних за виконання
окремих положень колективного договору й установити терміни виконання
зобов'язань у разі потреби, а також здійснювати контроль за виконанням умов
цього договору шляхом створення двосторонньої комісії з контролю за його
виконанням (Додаток № 7).
10.1.5. У разі необхідності проводити зустрічі, на яких інформувати один
одного про хід виконання зобов'язань.
10.1.6. У випадку несвоєчасного виконання або невиконання зобов'язань
/положень/ даного колективного договору аналізувати причини і вживати
необхідних заходів щодо забезпечення їх належної реалізації.
10.2. Роботодавець зобов'язується:
10.2.1. Залучати осіб, винних у невиконанні зобов'язань /положень/
цього колективного договору або їх неналежному /несвоєчасному/ виконанні,
а також за інші порушення законодавства про колективні договори, до
відповідальності у відповідності до чинного законодавства.
10.2.2. У порядку, встановленому законом, відшкодовувати моральний
збиток, завданий працівникові, якщо порушення його законних прав призвело
до моральних страждань, утраті нормальних життєвих зв'язків і потребує від
нього додаткових зусиль для організації свого життя (ст.237 КЗпП України).
10.3. Профспілкова сторона зобов'язується:
10.3.1. У разі порушення роботодавцем законодавства про працю, про
діяльність профспілок, невиконання зобов'язань за цим колективним
договором, профспілкова сторона набуває право звертатись за захистом
порушених прав трудового колективу (окремого працівника) до відповідних
органів або осіб, що уповноважені розглядати ці питання, а також вимагати від
роботодавця або уповноваженого ним органу розірвання трудового договору
/контракту/ з керівником університету, якщо він порушує законодавство про
працю, про діяльність профспілок, не виконує зобов'язань даного
колективного договору, згідно ст. 45 КЗпП України.
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Додаток № 1
до Колективного договору
на 2017-2022 роки
ПЕРЕЛІК
посад (професій) працівників з ненормованим робочим днем
в Луганському державному університеті внутрішніх справ
імені Е.О. Дідоренка
(затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 10.10.1997 № 7)
№№
з/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Робота, професія, посада
2
Архіваріус
Бухгалтер, заступник головного бухгалтера
Медична сестра, молодша медична сестра
Завідувачі всіх найменувань
Лікарі всіх спеціальностей
Інженер
Інспектор
Фахівець
Бібліотекар, бібліограф
Комірник
Комендант
Коректор
Лаборант
Механік
Методист
Начальники всіх найменувань
Науковий співробітник
Заступники начальників
Учений секретар
Обслуговуючий персонал
Оператори всіх найменувань
Психолог
Редактор
Технік
Фельдшер
Економіст
Водій автомобіля
Кухар
Кухонний робітник
Юрисконсульт

Тривалість додаткової
відпустки за
ненормований робочий
день
3
7 календарних днів
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

Примітка 1. Перелік посад працівників з ненормованим робочим днем
поширюється на працівників системи МВС України, які не мають спеціальних звань
рядового і начальницького складу.
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Додаток № 2
до Колективного договору
на 2017-2022 роки
ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання і заохочення працівників Луганського державного
університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, які не мають
спеціальних звань поліцейських
1. Загальні положення
1.1.
Встановлення розмірів оплати і врегулювання порядку
матеріального заохочення працівників Луганського державного університету
внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, які не мають спеціальних звань
поліцейських, здійснюється відповідно до вимог Конституції України,
Закону України "Про вищу освіту", нормативно-правових актів Президента
України, Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ
України та Міністерства освіти і науки України, які регламентують умови
оплати праці зазначеної категорії працівників, Статуту Луганського
державного університету внутрішніх справ та цього Положення.
1.2.
Посадові оклади працівникам Луганського державного
університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (далі - Університет), які
не мають спеціальних звань поліцейських, визначаються згідно з посадовими
(тарифними ставками), які затверджені наказом Міністерства праці та
соціальної політики України (Міністерство соціальної політики).
1.3.
Посадові оклади працівникам виплачуються з дня початку
виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня, зазначеного в наказі, або
дня підписання наказу про призначення, якщо дата призначення на посаду не
вказана.
1.4.
Якщо за посадою передбачено мінімальний і максимальний
оклади, оклад установлюється ректором Університету залежно від ділових
якостей особи, досвіду роботи за спеціальністю, складності й обсягу
виконуваних обов'язків за посадою, яку вона обіймає, у межах зазначених
мінімального й максимального розмірів і фонду оплати праці. Розміри
окладів оголошуються наказом.
1.5.
Надбавки, доплати, преміювання тощо встановлюються за
пропозиціями начальників факультетів, керівників кафедр або структурних
підрозділів після їх розгляду та затвердження на засіданні кадрової комісії
спеціалізованого вищого навчального закладу.
1.6.
Фонд преміювання утворюється за рахунок економії фонду
оплати праці.
2. Заробітна плата та порядок встановлення відсоткових надбавок
до посадових окладів працівникам Університету, які не мають
спеціальних звань поліцейських

2.1. Заробітна плата науково-педагогічних, педагогічних, наукових
працівників, фахівців та інших працівників встановлюється відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України № 78 від 31.01.01., постанови
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату
праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з
оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери", наказу Міністерства освіти і науки України № 557 від
26.09.05, Методичних рекомендацій МВС України № 9214/Лц від 08.07.2005
та інших нормативних актів, генеральної та регіональної угод, колективного
договору, нормативно- правових актів Луганського державного університету
внутрішніх справ, складається з наступних складових:
2.1.1. Розміри посадових окладів встановлюються на основі Єдиної
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників навчальних
закладів, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України № 557
від 26.09.05 р.
2.1.2. Посадові оклади проректорів, заступників керівників навчальних
закладів, установ освіти та наукових установ, заступників керівників
структурних підрозділів навчальних закладів, установ освіти та наукових
установ установлювати на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10-30
відсотків, помічників керівників - на 30-40 відсотків нижче, ніж посадовий
оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів,
затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 557 від
26.09.05.
2.1.3. Установити надбавки працівникам:
а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати,
тарифної ставки):
- за високі досягнення у праці;
- за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
- за складність, напруженість у роботі.
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке обмеження не
поширюється на працівників національних закладів (установ).
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і
порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або
зменшуються;
б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний"
- у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу
(ставки заробітної плати);
в) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер
спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15
відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу (тарифної
ставки).
Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам,
якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним почесним або
спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки
встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або

спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді
визначається керівником навчального закладу, установи освіти та наукової
установи;
г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської
- 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для
зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено
відповідним документом;
3) доплати працівникам:
а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):
- за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
- за суміщення професій (посад);
- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних
робіт.
Зазначені види доплат не встановлюються керівникам навчальних
закладів, установ освіти та наукових установ, їх заступникам, керівникам
структурних підрозділів навчальних закладів, установ освіти та наукових
установ, їх заступникам;
б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу)
за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї
години ранку;
в) за вчене звання:
- професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу;
- доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25
відсотків посадового окладу.
Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за
профілем збігається з наявним ученим званням. За наявності у зазначених
працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним
(вищим) званням;
г) за науковий ступінь:
- доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу;
- кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу.
Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за
профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у
працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним
(вищим) науковим ступенем.
Відповідність ученого звання та наукового ступеня профілю діяльності
працівника на займаній посаді визначається керівником навчальних закладів,
установ освіти та наукових установ.
Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого
звання повинні відповідати нормам і вимогам, передбаченим
законодавством;
ґ) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також
працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків
посадового (місячного) окладу;

4) водіям автотранспортних засобів:
- надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25
відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;
- доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної
ставки за відпрацьований час;
5) керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ
надати право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах
доходів і видатків, надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі
на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім
матеріальної допомоги на поховання; затверджувати порядок і розміри
преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні
результати роботи в межах коштів на оплату праці.
Преміювання керівників навчальних закладів, установ освіти та наукових
установ, установлення їм надбавок і доплат до посадових окладів, надання
матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня у
межах наявних коштів на оплату праці.
Інструкція про оплату праці та розміри ставок заробітної плати
професорсько-викладацького
складу
вищих
навчальних
закладів,
затверджена наказом Міністерства освіти України від 02.04.93 № 90,
зареєстрована у Міністерстві юстиції України 3 грудня 1993 року за № 181 (із
змінами), та Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників
освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 № 102
(із змінами), зареєстрованим у Міністерством юстиції України 27 травня 1993
року за № 56, застосовуються в частині, що не суперечить умовам оплати
праці, визначеним наказом Міністерства освіти і науки України № 557 від
26.09.05.
2.2. Під час нарахування додаткових виплат працівникам Університету,
які не мають спеціальних звань поліцейських, ураховується:
2.2.1. Діяльність, пов'язана з високим ступенем персональної
відповідальності працівника при виконанні службових обов'язків;
ініціативність та прагнення до вдосконалення дорученої справи; особистий
внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців.
2.2.2. Виконання роботи, пов'язаної з науково-педагогічною діяльністю
(захист дисертаційного дослідження; написання монографії, навчальних і
навчально-методичних посібників; публікація статей у фахових виданнях;
виступ на науково- практичних або науково-методичних конференціях усіх
рівнів; керування науковою діяльністю курсантської та студентської молоді
тощо).
2.2.3. Участь у навчально-виховній роботі (проведення навчальних занять
із курсантами, студентами та слухачами; кураторство; організація культурномасових заходів, Днів науки, свят, екскурсій та ін.).
2.2.4. Розміри відсоткових надбавок для працівників Університету
визначаються залежно від наявного фонду оплата праці.
2.3. У разі накладення на працівника дисциплінарного стягнення
провадиться часткове зниження або повне скасування (залежно від ступеня

провини) установлених надбавок і доплат з обов'язковим мотивуванням
цього в наказі.
2.4. Працівник Університету, який має дисциплінарне стягнення, може
заохочуватися лише після дострокового зняття цього стягнення, але не
раніше ніж через три місяці з дня видання наказу.
3. Преміювання та заохочення працівників Університету,
які не мають спеціальних звань поліцейських
3.1. Преміювання працівників Університету, які не мають спеціальних
звань поліцейських, може проводитись щомісяця відповідно до їх особистого
внеску в загальні результати роботи у відсотках до посадового окладу в
межах фонду оплати праці за наказом ректора Університету на підставі
подання начальника факультету, керівника кафедри або структурного
підрозділу після їх розгляду та затвердження на засіданні кадрової комісії.
3.2. Стимулюючі премії, передбачені загальною системою оплати праці з
обов'язковою вказівкою конкретних показників і умов, за які працівник
отримує премію. Стимулюючі премії, передбачаються при розрахунку фонду
оплати праці.
3.3. Заохочувальні (разові) премії мають разовий характер, виплачуються
у виді винагороди за сумлінну роботу, зразкове виконання службових
обов’язків, розробку і впровадження нових технологій, виконання особливо
важливої роботи, до професійних, ювілейних, святкових дат тощо. Виплата
заохочувальних премій проводиться за рахунок економії фонду оплати праці,
якщо інше не передбачене чинним законодавством.
3.4. Премія не виплачується під час перебування:
- у щорічній, канікулярній та додаткових відпустках;
- у відпустці у зв’язку з навчанням;
- на курсах підвищення кваліфікації та перепідготовки, у службовому
відрядженні.
3.5. Наказ про встановлення розміру премії готує підрозділ кадрового
забезпечення Університету на підставі поданих списків підписаних
керівниками підрозділів наприкінці поточного місяця. Після цього наказ
подається до фінансового підрозділу.
3.6. Виплата премії проводиться в поточному місяці в день виплати
заробітної плати.
3.7. Преміювання працівників Університету у зв'язку із вдосконаленням
системи заохочень до різних свят, провадиться за наказом ректора
Університету у відповідності до вимог чинного законодавства.
4. Щодо преміювання за поданням Міністерства освіти і науки України
працівників Університету, які не мають спеціальних звань поліцейських
4.1. Преміювання працівників Університету, які не мають спеціальних
звань поліцейських, за сумлінну та плідну працю, значні наукові, навчальні й
виробничі досягнення за поданням Міністерства освіти і науки України
здійснюється з урахуванням наступного:
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4.1.1. 3a cyrraninxy ra

nJriAHy Epaqrc, 3HarrHi HayKoai, uaauallui fi
Bl'rpo6Hr4r{i AocrrHeHH, [parriBHr,rKr4 MoxyrL [peMiroBarr4cs Ha niAcraBi ,.rucriB,
HaKa3iB ra iHurux po3nopf,Aqr,rx AoKyMeHTiB Miuic:repcrna ocBiTr.r i Hayxr4
Vxpaihu.
4.1.2. Po:ruip nperuii :a cyuniuuy ra nniguy rparlrc, :navui uayroei,
uas'raruHi i nupo6nr.rvi .qocrrHeHH, 3a no.qaHH{M Miuic, epcraa oceiru i nayru
Yxpaihrz Br,3Haqaerbc, i npenaircranH, npoBoAr.rrbcfl 3a HaKaBoM peKTopa
YHinepcrzre'ry.
5. 3aKJrK)rrHi no.noxeHHfl

5.1. Hoprrara, uo sasHa.{eui B rlboMy floroxeHui, BBor.f,Tbcr B airc qKUIo He
rrporHpi.rars qr4HHoMy 3aKoHoAaBcrny Yxp airuu rpo npaqro.
5.2. 3uiuu ra AonoBHeHHf, Ao rlboro lloroxeHHs g.{ificH}ororbc.rr y roprAKY,
nepea6arreHoMy .{HHHHM 3aKoHoAaBcrBoM Yrpaiuu.
5.3. Y pasi BHeceHHs sNdiH lo airoqoro 3aKoHoAaBcrBa rrloAo rropflAKy rayMoB
upevriroBaHH;I i saoxoqeHHf, upaqinnuxis Yniaepcr4Tery, rari Bvrfirrarv
slificHlororbcq y ni4noni4uocri ao BHeceHHx 3aKoHoAaBqux gN,riH.
5.4. llopr4ox ra yMoBI,I npeuiroBaHH,fl i saoxoqeHHfl npaqinnuxis
YHinepcHrery, rri nepe6yBalorb Ha rocaAax, qo saN,riueHi noriqeficrruvra ra
Malorb cneqiansui 3BaHHfl noniqii, s4ificHloerbcfl sriAuo floloxeHHfl rrpo
npevrircBaHHs npaqinHHKis Yuinepcllrery, rxi MaloTb cneqialrHi 3BaHHq
noniueficbKlax ra y ni4uonilnocri Ao Br,rMor rruHHoro 3aKoHoAaBcrBa.
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Додаток № 3
до Колективного договору
на 2017-2022 роки
КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ
по досягненню нормативів безпеки, гігієни праці
та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці,
запобігання випадків виробничого травматизму, аварій, професійних
захворювань у Луганському державному університеті внутрішніх справ
імені Е.О. Дідоренка на 2017-2022 роки

1
1.

2.

3.

4.

5.

Найменування
заходів

2
Обладнати
куточок з охорони
праці. Придбати
технічні засоби.
Реконструювати
(провести
поточний ремонт)
систему електропостачання та
електроосвітлення
гуртожитку для
курсантів та
робочих місць
працівників
Провести
поточний ремонт
гуртожитку та
приміщень
університету
У разі
необхідності
організувати та
провести
атестацію робочих
місць за умовами
праці
Забезпечити
кафедри, відділи,
курси та
самостійні
підрозділи
університету
медичними
аптечками

Фактично,
грн.

№
з/
п

Запланова
но,
грн.

Вартість

3
в
розмірі
не
менш
0,1 %
від
фонду
оплати
праці.

4

Ефективніст
ь заходів

5

Особи, що
відповідають
за виконання

6
2018 рік

7

Поліпшення
умов праці

Начальник
ВМЗ
2017 рік

Підвищення
пожежної
безпеки
експлуатації
будівель

Начальник
ВМЗ

Поліпшення
умов праці

Начальник
ВМЗ

-//-

-//в
розмірі
не
менш

Термін
виконанн
я

2017-2019
роки

У разі
необхіднос
ті

Начальник
ВМЗ,
голова
профспілки

2017-2018
роки

Начальник
ВМЗ,
начальник
медичної
частини

/d.

0,1 %
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2017 -2022

-il-

poKH

flpauisHux
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eiAnosilar*ruit,
3a oxopoHy

3
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rr4TaHb oxopoHH

npaqi
8.

Ilpra6aru
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2017 -2022

-il-

6esneKn,
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BM3, BO3EO,
6i6niorpa0

TIHHHHX

HOpMaTHBHHX

AoKyMeuris rpo
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9.

llpra6aru
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2017 -201
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8

HaqarbHI,IK

BM3, BO3EO

poKH

Ilpuvrirxa: Ha ni4upueMcrBax, uo yrplrMyrorbcs 3a paxyHor 6roANery, poarrlip Brlrpar Ha
oxopoHy npaqi BcraHoBJrroerbcs y KoneKTr4BHoMy 4oronopi 3 ypaxyBaHHflM (finauconnx
MoxJrr.rBocrefi ui4npueMcrBa, ycraHoBr.r, oprauisauii (cr. 19 3aroHy Yxpainu ullpo oxopoHy
npaui>). 3riauo u. 8.1.2. Konerrr.rBHoro AoroBopy nAyBC iir,reui E.O. ,{i4openra ua2018-2022
poKr.r Br,r3HaqeHo Bxl,rBarr.r 3axoAlr rrloAo sa6esue.rgunr SiuaucyBaHHfl BI{Tpar Ha oxopoHy upaui
n porrr,ripi He MeHIIT 0,1yo nia (bonay orJIarI,I npaui.
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Додаток № 4
до Колективного договору
на 2017-2022 роки
Положення
про профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу у виробничому
середовищі та недопущення випадів дискримінації працівників із
такими захворюваннями у Луганському державному університеті
внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
1. Загальні положення.
1.1
Визнання ВІЛ/СНІДу та туберкульозу трудовою проблемою.
Проблема ВІЛ/СНІДу та туберкульозу є трудовою проблемою і повинна
розглядатися як будь-яка інша проблема, пов’язана із захворюванням/умовами
праці працівника. Таке тлумачення проблеми ВІЛ/СНІДу та туберкульозу
важливе не лише тому, що дана проблема стосується працівників, але й тому,
що робоче місце, будучи частиною осередку суспільства, повинно відігравати
важливу роль у загальній боротьбі з епідемією та її наслідками.
1.2
Недопущення дискримінації. Згідно з принципами забезпечення гідних
умов праці та дотримання прав людини, а також визнання гідності ВІЛінфікованих, хворих на СНІД або туберкульоз, не повинно бути ніякої
дискримінації по відношенню до працівників у зв’язку із дійсним або
приписуваним ВІЛ-інфікуванням чи туберкульозом. Дискримінація та
стигматизація ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, туберкульоз осіб
перешкоджає діям, спрямованим на попередження цієї епідемії.
1.3
Тендерна рівність. Слід визнати важливість врахування тендерних
аспектів проблеми ВІЛ/СНІДу та туберкульозу. Жінки швидше можуть стати
жертвами інфекції та більшою мірою постраждати від епідемії ВІЛ/СНІДу,
туберкульозу, ніж чоловіки, із біологічних, соціально-культурних та
економічних причин. Чим значиміша тендерна дискримінація в суспільстві, чим
більш нестабільне соціальне становище жінки, тим більша її уразливість до
ВІЛ-інфекції та туберкульозу. Тому більш рівноправні тендерні відносини,
більш широкі можливості боротьби з ВІЛ/СНІДом та туберкульозом та
попередження поширення ВІЛ-інфекції та туберкульозом вкрай необхідні.
1.4
Безпечні умови праці. Усі зацікавлені сторони повинні, наскільки це
можливо, сприяти створенню безпечних умов праці з метою попередження
поширення ВІЛ-інфекції та туберкульозу відповідно до положень Конвенції №
155 про безпеку та гігієну праці і виробниче середовище (1981 р.). Безпечні
умови праці передбачають збереження оптимального стану фізичного та
розумового здоров’я на роботі для виконання трудових обов’язків, а також
адаптації роботи до можливостей працівників у світлі стану їхнього фізичного
й морального здоров’я.
1.5
Соціальний діалог. Успішна реалізація політики й програм боротьби з
ВІЛ/СНІДом та туберкульозом потребує об’єднання зусиль та довіри між
роботодавцями, працівниками її їх представниками та урядом, із активним

залученням, у разі потреби, ВІЛ-інфікованих. хворих на СНІД та туберкульоз
працівників, та постраждалих від епідемії.
2. Роботодавці і їх організації
2.1. Національні галузеві угоди та колективні договори. Роботодавець
повинен дотримуватися національного законодавства та практики ведення
переговорів із працівниками та їх представниками щодо умов зайнятості й
праці у світлі питань, пов’язаних з ВІЛ/СНІДом та туберкульозом, а також
прагнути включення положень про захист від ВІЛ/СНІДу та туберкульозу та
його профілактику, в національні, галузеві угоди и колективні договори.
2.2. Просвітництво та навчання. Роботодавець і його організації, після
консультацій із працівниками і їх представниками, повинен проводити та
підтримувати програми в університеті, спрямовані на інформування,
просвітництво й навчання працівників із питань профілактики ВІЛ/СНІДу та
туберкульозу, догляду за хворими та їх підтримки, а також проведення
університетом політики боротьби з ВІЛ/СНІДом та туберкульозом, включаючи
заходи з усунення дискримінації ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД або
постраждалих від ВІЛ/СНІДу працівників, туб. інфікованих, а також надання
спеціальної допомоги й виплат для персоналу.
2.3. Кадрова політика. Роботодавець не повинен проводити чи допускати
проведення будь-якої кадрової політики або вжиття заходів дискримінаційного
характеру стосовно ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД, туб. інфікованих або
постраждалих працівників.
2.4. Просвітництво та навчання. Працівники та їх організації повинні
використовувати потенціал існуючих профспілкових організацій та інших
структур, а також можливості для розповсюдження інформації про ВІЛ/СНІД
та туберкульоз серед працівників і розробляти навчальні матеріали та форми
роботи, найбільш прийнятні для працівників і їх сімей, включаючи поширення
постійно поновлюваної інформації про їх права й пільги.
3. Профілактика шляхом інформування та просвітництва
Інформаційні та просвітницькі програми в університеті є важливим
засобом боротьби з поширенням епідемії та розвитку більш терпимого
ставлення до ВІЛ- інфікованих, туб. інфікованих працівників. Ефективне
просвітництво допомагає навчити працівників захищати себе від ВІЛ та туб.
інфекцій. Такі заходи можуть значно знизити тривогу та нетерпимість у
ставленні до хворих із зведенням до мінімуму збоїв у роботі й викликати зміни
у стосунках між людьми та їх поведінці. Такі програми повинні розроблятися у
консультаціях між роботодавцем, працівниками та їх представниками з метою
забезпечення підтримки на найвищих рівнях і максимального залучення всіх
зацікавлених сторін. Інформаційні та просвітницькі матеріали повинні
представлятися у різних формах, не покладаючись лише на друкований формат,
але при необхідності, вдаючись до дистанційного навчання. Програми повинні
бути цільовими та підібраними відповідно до віку, статі, сексуальної орієнтації,
галузевих особливостей і поведінкових факторів ризику цільової аудиторії, а
також культурного контексту.
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Tpeuepauu noslaHHi 6yru JIroAr4, .rrxr,rM npaqinHuxn 4onipxrorr ra flKLtx
rloBaxarorb. Oco6rueo. eQerrurHuu BlrflB[Jrocf, 3aJryrreHHf, Ao pospo6lenHa ra
pea"nisaqii uporparr,r tpeHepin is .rracra KoJrer no po6ori, a raxox Bln-insirosaHux i
xBopr{x Ha CHII oci6, ry6. iHSiKoBaHr4x.
4. KourpoJrb 3a iuQercqiero Ha niqnpuervrcrBax
Po6orolaBellb, npaqinnuKl4 Ta ixni opranisaqii, AeMoHcrpyrorru [o3r4Tr.rBH ui,t ra
yeaxnraft uiAxiA, uonuusi cuilrno pospo6narn uotiruxy 6opors6u z BIJI/CHI[ona
ra ry6epKyJlbo3oM, flKa 6 ypaxoryBtlJra ix uorpe6u ra sa6e:ne.ryBaJra Heo6xiauy
pinnonary. Tara uoliruxa rIoBr4HHa 6yru ui4rpurvra*a Ha Hafieutr1orr,ry pinni i 6yru
rpl{Kna.qou uEpi meunr npo6JIeMI4 rlorrr4peHnq BIJVCHIAy ra ry6epxyJrbo3y.
forosa repBr{HHoi npo$cuilxoBoi
oprauisaUii JlyraucbKoro AepxaBHoro
yuinepcprrery BHyrpirunix crpaB
irrreui E.O. Ai,qopeHKa
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Додаток № 5
до Колективного договору
на 2017-2022 роки
Положення
про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
(гендерної рівності)
у Луганському державному університеті внутрішніх справ
імені Е.О. Дідоренка
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення розроблено відповідно та на підставі чинного Закону
України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».
1.2. Метою цього положення є досягнення паритетного становища жінок і
чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства, в тому числі в трудовому
колективі роботодавця шляхом правового забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та
застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення
дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права,
надані їм Конституцією і законами України.
1.3. Роботодавець здійснює реалізацію державної політики щодо
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків спрямованої на:
- утвердження гендерної рівності;
- недопущення дискримінації за ознакою статі;
- застосування позитивних дій;
- забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно
важливих рішень;
- забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо поєднання
професійних та сімейних обов'язків;
- підтримку сім'ї, формування відповідального материнства і батьківства;
- захист суспільства від інформації, спрямованої на дискримінацію за
ознакою статі.
1.4.
Дискримінація за ознакою статі забороняється.
1.5.
Не вважаються дискримінацією за ознакою статі:
- спеціальний захист жінок під час вагітності, пологів та грудного
вигодовування дитини;
- обов'язкова строкова військова служба для чоловіків, передбачена
законом;
- різниця в пенсійному віці для жінок і чоловіків, передбачена законом;
- особливі вимоги щодо охорони праці жінок і чоловіків, пов’язані з
охороною їх репродуктивного здоров'я;
- позитивні дії.
2. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТОДАВЦЕМ
РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ
2 1. Роботодавець в межах своєї компетенції:
- забезпечує надання жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей;

- здійснює виконання загальнодержавних та регіональних програм з питань
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
- створює умови для поєднання жінками і чоловіками професійних і
сімейних обов'язків;
- проводить просвітницьку діяльність з питань тендерної рівності;
- співпрацює з об'єднаннями громадян щодо забезпечення рівності прав та
можливостей жінок і чоловіків;
- сприяє науковим розробкам у сфері тендерних досліджень;
- дотримується принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків у своїй діяльності.
3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТОДАВЦЕМ РІВНИХ ПРАВ ТА
МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ
У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ
3.1. Роботодавець жінкам і чоловікам забезпечує рівні права та можливості
у їх працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та
перепідготовці тощо.
3.2. Роботодавець зобов'язаний:
- створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам здійснювати
трудову діяльність на рівній основі;
- забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову
діяльність із сімейними обов'язками;
- здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій
кваліфікації та однакових умовах праці;
- вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здоров'я умов
праці;
- вживати заходів щодо унеможливлення випадків сексуальних домагань.
3.3. Роботодавцю забороняється в оголошеннях (рекламі) про
вакансії пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам за
винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами
певної статі, висувати різні вимоги, даючи перевагу одній із статей, вимагати
від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості про їхнє особисте життя,
плани щодо народження дітей.
Роботодавець можуть здійснювати позитивні дії, спрямовані на досягнення
збалансованого співвідношення жінок і чоловіків у різних сферах трудової
діяльності, а також серед різних категорій працівників.
4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТОДАВЦЕМ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВІ.
4.1.Роботодавець з метою належного забезпечення рівних можливостей
жінок та чоловіків у трудовому колективі університету зобов’язується:
- покласти обов'язки уповноваженого з тендерних питань - радника
керівника університету, його структурних підрозділів на одного з працівників
на громадських (безоплатних) засадах;
- комплектувати кадрами і просувати працівників по роботі з дотриманням
принципу надання переваги особі тієї статі, щодо якої в них існує дисбаланс;
- усувати нерівності за їх наявності в оплаті праці жінок і чоловіків як у
різних галузях господарства, так і в одній галузі на базі загального соціального
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HopMarraBy oflnaru nparli s 6roAxernifi m iuurux cQepax, a raKox Ha ocHoB
npoQecifi noi niAroroBKl4 (nepeni4rotonru) ragpin.
4.2. Po6oroAaBerlb pinuoro rraiporo BpaxoBye iHrepecu >risox i '{orosixin ui.q
.rac sAificHeHHs saxoAin uloAo ix coqianbHoro 3axucry. floriprueHH, craHoBl,Iura
oci6 6y.ur-xrcoi crari B pa3i 3acrocyBaHH{ cI4creMI4 collialrnoro crpaxyBaHHq,
neucifi no ro sa6esuer{eHHr, coqiamnoi Aonouorll e HenpI4rIycrHM}IM.

s. BIAIOBIAAIbHICTb POEOTOAABIIfl

yKPAinu IIPO 3AEE3[ETIEHHfl
prBHIax rIpAB TA MOXJIIIBOCTEfr XIHOK I TIOJIOBIKIB

3A TIOryIIIEHHfl 3AKOHOAABCTBA

5.1. Oco6a flKa BBaxae, qo crocosHo Hei 6yro 3acrocoBaHo ArlcKpurr,riHaqirc 3a
o3HaKoro crari, qv BoHa crura o6'exrou ceKcy€ulbHl4x AoMaraHb, Mae [paBo
3BepHyrrrcfl si cKaprorc Ao AepxaBHHx oprauin, opraHir Brral.u AstoHolvluoi
Pecuy6.rrixvr Kpuvr, oprauia rraicqesoro caMoBpsAyBaHHfl ra ix nocaAoBl4x oci6,
YuosHo3axeHoro Bepxonnoi Paau Yrpainu 3 rlpaB nIoAIzHI4 ralaio Ao cyAy B
rropf,AKy, BI,I3HatIeHOMy 3aKOHOM.

5.2. Oco6u 6y.ur-moi crari a6o rpynr4 oci6 Marorb rlpaBo

:nailcvrarvt
nosiAor\areHH, rpo lopyrueHHf, piunocri npaB ra MoxJlusocrefi xiHox i qonosixin
,qo Korrairery OOH e rirsiAaqii aucxpuuinaqii qoAo Nisor y pasi, ,KuIo nuuepuaHi
nnyrpiurHi saco6u rpaBoBoro 3axncry a6o flKuIo 3acrocyBaHHs. raKlax saco6is
3axr4cTy HeBVnpaBAaHo 3aTsfy€Tbct.
5.3. Oco6a Mae rpaBo Ha siAurroAyBaHHf, rrrarepialbHl4x g6rrxis ta uopalruoi
ruKoAH, 3aBAaHlrx ifi ynacniAor ArEcxpuvrinaqii sa osHaKolo crari qIa cercyaJlbHl4x
AoMaraHb. Mopanrua rxKoAa niAuxoAoByerbcfl He3€ulexHo sil tuarepianbHl,Ix
s6urxin, sxi uiAnsrarorb ni4umo4yBaHHK), Ta He non'f,3aua s ix posvriporra.
5.4. IIopf,AoK ri4urro4yBaHHfl rvrarepianbHl,Ix s6urxis ra MopaJlruoi utxo4u,
3aBAaHHx ynacni4oK Ar4cxprauiHaqii 3a o3HaKoro crari qu ceKcy€LJIbHHx AoMaraHb,
Br43Harlaersca I{uainruuu KoAeKcoM Yrpainu ra isuruul4 3aKoHaMH.
5.5. Oco6u, suHHi B uopyureuHi Br4Mor 3aKoHoAaBcrBa rpo :a6e:ne'{eHHq

pinuux [paB Ta MoxJruBocrefi Ninor i uolonixia, Hecyrb queilruy,
agrvrinicrparr4BHy ra xpurraiu€lrrbHy siAuosi.qansuicm sriAHo is saroHoN,I.

5.6.

Po6oroAaBerlb

qoAo

scirsro cnpr{fle upaqinuurau yHinepcurery

ni4urro4yBaHH, rnrarepianbHr,rx s6urxis ra Mopantuoi urxo Au, 3aBAaHIax yHacniAox
4racxprarrainaqii 3a o3HaKoro cra'ri qy ceKcy€ubHux AoMaraHb, a raKox y rlpuTflruesui
BHHHr4x oci6 ao rcpI,IAI,Ir{Hoi siAuosiAa-trHocri.
forona repBHHHoi rpo$cuilxoBoi
opraHisaUii JlyrancbKoro Aep)KaBHoro
yHiBepcl4rery BHyrpirunix crpaB

Pexrop JlyraHcbKo ro AepxaBHoro yHinepcurery
BHyrpiuruix crpaB irvreni E.O. Ai.uopeHKa
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Додаток № 6
до Колективного договору
на 2017-2022 роки
Положення
про соціальний захист ветеранів праці та громадян похилого віку
у Луганському державному університеті внутрішніх справ
імені Е.О. Дідоренка
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення розроблено відповідно та на підставі чинного Закону
України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших
громадян похилого віку в Україні».
1.2. Положення визначає основні засади політики роботодавця щодо
ветеранів праці, інших громадян похилого віку і спрямоване на формування в
трудовому колективі роботодавця гуманного, шанобливого ставлення до них,
забезпечення їх активного довголіття, гарантує ветеранам праці та громадянам
похилого віку рівні з іншими громадянами можливості в економічній,
соціальній, політичній сферах, сприятливі умови для повноцінного способу
життя в трудовому колективі.
1.3. Роботодавець гарантує кожному ветерану праці та громадянину
похилого віку належний рівень життя, задоволення різноманітних життєвих
потреб, подання різних видів допомоги шляхом:
- реалізації права на працю відповідно до професійної підготовки,
трудових навичок з урахуванням стану здоров'я;
- забезпечення реалізації права на отримання пенсії;
- створення умов для підтримання здоров'я і активного довголіття у
трудовому колективі;
1.4. Дискримінація роботодавцем громадян похилого віку в галузі праці,
охорони здоров'я, соціального забезпечення та в інших сферах забороняється, а
посадові особи, які порушують ці гарантії, притягаються до відповідальності
згідно з чинним законодавством.
2. СТАТУС ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ТА ПІЛЬГИ ДЛЯ НИХ
1.1. Ветеранами праці, визнаються громадяни, які працювали на
підприємствах, в установах, організаціях, об'єднаннях громадян, фізичних осіб,
мають стаж роботи 40 років - для чоловіків і 35 років - для жінок і вийшли на
пенсію.
2.2. Ветеранами праці визнаються також особи зазначені в ч. 2 ст. 6 Закону
України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших
громадян похилого віку в Україні», а саме:
а) громадяни, яким призначені пенсі на пільгових умовах:
- за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на
підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими
умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за

віком на пільгових умовах - за наявності відповідного стажу роботи у жінок та
у чоловіків;
- за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників з
шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день
дає право на пенсію за віком на пільгових умовах - за наявності відповідного
стажу роботи у жінок та у чоловіків;
б) пенсіонери, нагороджені медаллю "Ветеран праці" за законодавством
колишнього Союзу РСР;
в) інваліди І і II груп, які одержують пенсії по інвалідності, якщо вони
мають стаж роботи не менше 15 років.
2.3. Ветеранам праці надаються такі пільги:
1) користування при виході на пенсію чи зміні місця роботи поліклініками,
до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
2) першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування із
дорогоцінних металів), за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного
доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не
перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
3) переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а
також на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування в
порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України;
4) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням
необхідних спеціалістів;
5) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах,
аптеках та першочергова госпіталізація;
6) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а
також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати
строком до двох тижнів на рік;
7) переважне право на забезпечення жилою площею осіб, які потребують
поліпшення житлових умов, та відведення земельних ділянок для
індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва,
першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх
паливом та ін.
3. СТАТУС ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ГАРАНТІЇ ЇХ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
3.1. Громадянами похилого віку визнаються особи, які досягли пенсійного
віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування», а також особи, яким до досягнення
зазначеного пенсійного віку залишилося не більш як півтора року.
3.2. Громадяни похилого віку мають право на працю нарівні з іншими
громадянами яке додатково гарантується державними цільовими програмами,
територіальними та місцевими програмами зайнятості населення.
3.3. Забороняється відмова у прийнятті на роботу і звільнення працівника
за ініціативою роботодавця або уповноваженого ним органу з мотивів
досягнення пенсійного віку.

3.4. Переведення працівника похилого віку і працівника передпенсійного
віку з одного робочого місця на інше не допускається без його згоди, якщо при
цьому змінюються істотні умови праці.
3.5. Умови договорів про працю (контрактів, угод) з громадянами
похилого віку, включаючи також і їх працю в період проживання в установах
соціального забезпечення, не можуть погіршувати становище або обмежувати
їх права, передбачені чинним законодавством про працю. Такі умови є
недійсними.
3.6. Для працівників похилого віку застосовується загальновстановлена
тривалість робочого часу.
3.7. Залучення громадян похилого віку до роботи в нічний час, а також до
надурочної роботи та до роботи у вихідні дні допускається тільки за їх згодою і
за умови, коли це не протипоказано їм за станом здоров'я.
3.8. Роботодавець зобов'язаний постійно поліпшувати умови праці і
виробничого середовища громадян похилого віку.
3.9. Робоче місце громадянина похилого віку має бути обладнано
відповідними технічними та іншими засобами, що сприяють збереженню його
здоров'я і працездатності.
3.10. Університет у необхідних випадках забезпечують професійну
переорієнтацію і перепідготовку працівників передпенсійного і похилого віку,
включаючи навчання за їх бажанням нових професій з урахуванням
адаптаційних і вікових можливостей цих осіб.
3.11. Громадяни похилого віку, які зберегли працездатність і бажають
працювати, у разі звернення до державної служби зайнятості мають право на
соціальні послуги з пошуку підходящої роботи, професійної переорієнтації,
інформаційні та консультаційні послуги з питань зайнятості населення та
соціального страхування.
3.12. Громадяни похилого віку мають право на матеріальне забезпечення
згідно з чинним законодавством. Це право гарантується виплатою пенсій,
різних видів допомоги і наданням допомоги в натуральному вигляді.
3.13. Право на пенсію за віком має кожний громадянин похилого віку, який
досяг пенсійного віку і має необхідний страховий стаж. Це право обумовлено
трудовим внеском і не обмежується будь-якими обставинами, включаючи
наявність інших доходів.
3.14. Громадянам похилого віку, які не мають права на пенсію, за умов,
визначених Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не
мають права на пенсію, та інвалідам", надається державна соціальна допомога.
3.15. Громадяни похилого віку нарівні з іншими громадянами мають право
на допомогу:
- у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю в період роботи та необхідністю
санаторно-курортного лікування;
- у період професійної перепідготовки і підвищення кваліфікації;
- на інші види допомоги, передбачені законодавством.
3.16. Самотнім громадянам похилого віку, які за висновком медичних
закладів потребують постійного стороннього догляду, призначається державна
соціальна допомога на догляд у розмірі і порядку, встановлених Законом
України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на
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