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І. Загальні положення
1.1. Сторонами Колективного договору (далі Договір) є роботодавець Бердянський державний педагогічний університет (далі БДПУ) в особі
ректора БОГДАНОВА Ігоря Тимофійовича та трудовий колектив
Бердянського державного педагогічного університету представлений
первинною профспілковою організацією Бердянського державного
педагогічного університету (далі профспілка) в особі голови профспілкового
комітету ЛОЛИ Віталія Григоровича.
1.2. Цей Договір укладено на основі чинного законодавства, прийнятих
сторонами зобов’язань з метою врегулювання виробничих, трудових,
соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та
роботодавця.
1.3. Положення Договору поширюються на всіх працівників БДПУ
незалежно від того, чи є вони членами профспілки і є обов’язковими як для
працівників так і для роботодавця. Окремі положення Договору
поширюються на здобувачів вищої освіти БДПУ.
1.4. З умовами Договору повинні бути ознайомлені всі, хто працюють, а
також щойно прийняті на роботу працівники. Для вільного ознайомлення
копія Договору зберігається у відділі кадрів та розміщується на офіційному
сайті БДПУ.
1.5. Договір набирає чинності з дня його підписання сторонами та діє до
укладання нового, доповнюється або змінюється за ініціативи однієї зі
сторін.
1.6. Питання, не врегульовані цим Договором, сторони вирішують згідно
з чинним законодавством України.
II. Забезпечення зайнятості працівників
2.1. Трудові відносини між працівниками та БДПУ виникають на
підставі трудового договору (строкового, безстрокового) оформленого
наказом ректора або контракту з обов’язковим повідомленням центрального
органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації
державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Контракт укладається з працівниками у випадках передбачених діючим
законодавством України.
2.2. Зміна форми, подовження або розірвання трудових відносин з
працівниками здійснюються в БДПУ відповідно до чинного законодавства
України.
Працівники БДПУ мають право розірвати трудові відносини за власним
бажанням, письмово попередивши про це роботодавця за два тижні. При
домовленості двох сторін трудові відносини можуть бути розірвані і до
закінчення терміну попередження про звільнення. Працівники БДПУ можуть
бути звільнені в разі скорочення штату або кількості працівників, при
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дотриманні роботодавцем в повному обсязі гарантій та компенсацій
визначених законодавством України. Розірвання трудових відносин з
ініціативи роботодавця можливо лише за згодою профспілкового комітету,
крім випадків, передбачених чинним законодавством України. Звільнення
матеріально відповідальних осіб здійснюється лише після передачі ними
матеріальних цінностей особі, призначеній наказом ректора за поданням
керівника відповідного структурного підрозділу.
2.3. Роботодавець зобов’язується:
 дотримуватися прав працівників при здійсненні статутної діяльності;
 дотримуватися стратегії розвитку БДПУ шляхом врегулювання
виробничих, трудових і соціально-економічних відносин з урахуванням
інтересів працівників згідно з чинним законодавством України;
 узгоджувати (ознайомлювати) з профспілковим комітетом свої
рішення у визначених законом випадках.
2.4. Працівники БДПУ зобов’язуються:
 добросовісно та якісно виконувати свої обов’язки, визначені
посадовими (робочими) інструкціями, трудовими договорами, контрактами;
 працювати чесно, дотримуватися дисципліни праці;
 дбайливо ставитись до майна БДПУ;
 виконувати вимоги Статуту БДПУ, та цього Договору;
ІІІ. Робочий час
3.1. Тривалість робочого часу в БДПУ встановлюється відповідно до
діючого законодавства в залежності від категорії посади. Згідно з чинним
законодавством України, враховуючи об’єм виробничих, трудових і
соціально-економічних прав та обов’язків, посади працівників в БДПУ
розподіляються на наступні категорії: науково-педагогічні, педагогічні,
наукові та інші.
3.2. Сторони погодились, що:
 для працівників, які працюють на науково-педагогічних, педагогічних
та наукових посадах встановлюється скорочена тривалість робочого часу - 36
годин на тиждень при шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем
(неділя);
 для працівників, які працюють на інших посадах (роботах) норма
тривалості робочого часу в БДПУ становить 40 годин на тиждень при
п’ятиденному робочому тижні з двома вихідними днями (субота, неділя);
 напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня для
працівників, які працюють за режимом 40-годинного робочого тижня з двома
вихідними днями (субота, неділя), скорочується на одну годину;
 режим роботи в БДПУ, графіки змінності, тривалість занять, перерв
установлюються правилами внутрішнього розпорядку для працівників і
студентів, які є обов’язковими для виконання.
3.2. Для професії «сторож» в БДПУ встановлено режим підсумованого
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обліку робочого часу з обліковим періодом в один рік. Розрахунок норми
робочого часу здійснюється виходячи з 40 годинного робочого тижня з двома
вихідними днями (субота, неділя).
3.3. Робочий час науково-педагогічного працівника включає час
виконання ним навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та
інших трудових обов'язків. Робочий час наукового працівника включає час
виконання ним наукової, дослідницької, консультативної, експертної,
організаційної роботи та інших трудових обов'язків. Робочий час
педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної,
методичної, організаційної роботи та інших трудових обов'язків.
Норми часу навчальної роботи визначені Міністерством освіти і науки
України за погодженням із заінтересованими державними органами.
Норми часу методичної, наукової, організаційної роботи визначаються
відповідно до Положення про планування та облік основних видів роботи
педагогічних та науковопедагогічних працівників бердянського державного
педагогічного університету.
Максимальне навчальне навантаження на одну ставку науковопедагогічного працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний
рік.
Рекомендований перелік видів навчальної, методичної, наукової та
організаційної роботи для науково-педагогічних, наукових і педагогічних
працівників встановлюється Міністерстов освіти і науки України.
Види навчальної роботи педагогічних та науково-педагогічних
працівників відповідно до їх посад встановлюються БДПУ за погодженням з
профспілкою.
Залучення науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників
до роботи, не передбаченої трудовим договором (контрактом), може
здійснюватися лише за їхньою згодою або у випадках, передбачених
законодавством.
3.4. Роботодавець зобов’язується створити необхідні умови для
ефективного використання працівниками робочого часу, для чого:
 встановлює не пізніше 30 травня кожного року за погодженням із
вченою радою та профспілковим комітетом БДПУ середні норми
навчального навантаження для науково-педагогічних працівників на
наступний навчальний рік, що враховують запланований обсяг навчальної
роботи, штатний розпис, рекомендації та нормативні документи Міністерства
освіти і науки України, чинне законодавство;
 складає тижневі розклади навчальних занять з урахуванням
необхідності рівномірного розподілу навчального навантаження протягом
семестру. У разі збільшення навчального навантаження в окремі періоди часу
погоджує їх з профспілковим комітетом;
 затверджує за погодженням з профспілковим комітетом щороку не
пізніше 1 листопада графік роботи та норми робочого часу на наступний рік
для всіх категорій працівників;
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 затверджує за погодженням з профспілковим комітетом структуру та
штатну чисельність БДПУ;
 затверджує за погодженням з профспілковим комітетом щороку не
пізніше 5 грудня графік щорічних відпусток на наступний рік;
 надає право завідувачам кафедр:
а) перерозподіляти індивідуальне навантаження викладачів у межах
запланованого обсягу навчальної роботи і складу кафедри за згодою
працівників кафедри, декана факультету;
б) за необхідності дозволяти науково-педагогічним працівникам
кафедри виконання запланованої роботи всіх видів крім навчальної поза
робочим місцем (за межами території БДПУ) за погодженням з деканом
факультету.
3.4. Працівники БДПУ зобов’язуються:
 ефективно використовувати робочий час;
 роботу за сумісництвом виконувати у вільний від основної роботи
час;
 не перебувати в позаробочий час без дозволу роботодавця в
приміщеннях БДПУ з причин, не пов’язаних з роботою, та не запрошувати
туди сторонніх осіб;
 дотримуватися чинного законодавства, Статуту БДПУ, посадових
(робочих) інструкцій, трудових договорів (контрактів) та цього договору.
IV. Час відпочинку
4.1. Тривалість щорічної основної відпустки в БДПУ встановлюється
відповідно до діючого законодавства України залежно від категорії посади,
соціального статусу працівника, виду та характеру роботи. Щорічна
відпустка надається за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня
укладення трудового договору.
Щорічна основна відпустка надається працівникам БДПУ тривалістю не
менш як 24 календарних дні. Особам з інвалідністю І-ІІ групи – 30
календарних днів, ІІІ групи – 26 календарних днів.
Керівним працівникам БДПУ, педагогічним, науково-педагогічним
працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка
тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затверджуваному Кабінетом
Міністрів України.
Черговість надання відпусток визначається графіками, які
затверджуються ректором за погодженням з профспілковим комітетом на
кожен рік не пізніше 5 січня (згідно з чинним законодавством України).
Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених
графіком, узгоджується між працівником та роботодавцем, який
зобов’язаний повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше
ніж за 2 тижні до встановленого графіком терміну.
Науково-педагогічним, педагогічним та науковим працівникам БДПУ
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надаються щорічні відпустки повної тривалості в перший і наступний роки,
як правило, у період літніх канікул, незалежно від часу прийняття їх на
роботу.
Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам
БДПУ у разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна
відпустка або її частина може надаватися протягом навчального року.
Педагогічним і науково-педагогічним працівникам щорічна основна
відпустка за бажанням працівника може бути поділена на частини. У разі її
поділу основна частина відпустки має бути надана в період літніх канікул, а
частина – в інший канікулярний період.
4.2. Святкові та неробочі дні визначаються відповідно до чинного
законодавства України.
З метою створення сприятливих умов для використання святкових та
неробочих днів, раціонального використання робочого часу для працівників,
яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними,
роботодавець має право переносити вихідні та неробочі дні за
рекомендаціями Кабінету Міністрів України. У разі застосування
рекомендацій Кабінету Міністрів України роботодавець не пізніше ніж за два
місяці видає наказ про перенесення вихідних та неробочих днів, погоджений
з головою профспілки.
Роботодавець у виняткових випадках для покращання умов навчального
процесу може за погодженням із профспілковим комітетом переносити день
відпочинку, щоб об’єднати з найближчим святковим або неробочим днем.
4.3. Роботодавець зобов’язується:
- доводити до відома працівників під особистий підпис у термін,
передбачений чинним законодавством України, графік щорічних відпусток;
- надавати за бажанням працівника відпустку без збереження заробітної
плати на термін, обумовлений угодою між працівником та роботодавцем
відповідно до діючого законодавства;
- надавати за заявами працівників відпустку без збереження заробітної
плати за сімейними обставинами та з інших причин в межах терміну
визначеного законодавством:
- з одруженням працівника – тривалістю до 10 днів;
- з одруженням дітей працівників – тривалістю до 2 днів;
- чоловікам у зв’язку з пологами дружини – тривалістю до 3 днів;
- з переїздом на нове місце мешкання – тривалістю до 3 днів;
- зі смертю члена сім’ї або родичів (батька, матері, діда, баби, брата,
сестри, чоловіка, дружини, дитини) – тривалістю до 7 днів.
4.4. Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в
аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та
складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з
розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.
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Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі
та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова
оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів.
На час додаткових відпусток у зв'язку з навчанням за працівниками за
основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата.
4.5. Роботодавець зобов’язується надати працівникам БДПУ додаткову
відпустку за ненормований робочий день згідно з додатком №3.
4.6. Роботодавець зобов’язується надавати відпустки згідно з чинним
законодавством.
V. Охорона праці
5.1. З метою створення безпечних умов праці та побуту працівників,
зниження захворюваності з втратою працездатності роботодавець
зобов’язується:
- у повному обсязі забезпечувати виконання Закону України «Про
охорону праці», дотримуватись установлених нормативів щодо техніки
безпеки, гігієни праці, пожежної безпеки;
- забезпечити безпечні умови праці та навчання відповідно до вимог
чинного законодавства України;
- забезпечити виконання комплексних заходів щодо досягнення
встановлених нормативів безпеки, гігієни праці, попередження випадків
виробничого травматизму і професійних захворювань і аварій (на вимогу
ст.20 ЗУ «Про охорону праці») згідно з комплексним планом, який
затверджується окремо (Додаток №1, №2, №7);
- при укладанні трудового договору інформувати працівників під
особистий підпис про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних
і шкідливих виробничих факторів, їх права на пільги й компенсації за роботу
в таких умовах відповідно до чинного законодавства і цього Колективного
договору;
- відповідно до чинного законодавства України організовувати
проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом
трудової діяльності) медичних оглядів працівників БДПУ; (згідно з вимогами
ст. 17 Закону України «Про охорону праці»);
- розглядати й затверджувати функціональні (службові) обов’язки,
посадові (робочі) інструкції, вимоги з охорони праці на кожній посаді,
спеціальності, роботі, ознайомлювати з ними працівників під особистий
підпис;
- згідно зі ст. 103, 105, 143, 144, 244, 247 КЗпП України погоджувати з
профспілковим комітетом відповідні зміни щодо умов праці співробітників;
- виконувати вимоги ст. 8 Закону України «Про охорону праці» та ст. 45
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності»;
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- створити разом з профспілковим комітетом комісію із розгляду причин
і наслідків нещасних випадків і надати їй повноваження відповідно до
Положень про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві та нещасних випадків
невиробничого характеру згідно з чинним законодавством України.
5.2. Працівники зобов’язуються:
- знати й виконувати вимоги інструкцій з охорони праці, правила
безпечної експлуатації машин, устаткування та інших засобів виробництва;
- дбати про власне здоров’я та здоров’я трудового колективу шляхом
регулярного проходження обов’язкових медичних оглядів та обстежень;
- користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
- додержуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку БДПУ,
Статуту БДПУ та цього Колективного договору;
- співпрацювати з роботодавцем щодо поліпшення умов праці та
навчання;
- повідомляти про небезпеку безпосередньо керівника або іншу посадову
особу.
5.3. Відповідно до чинного законодавства у разі порушення власником
умов Колективного чи трудового договору працівник має право розірвати
трудовий договір за власним бажанням (згідно зі ст. 38, 44 КЗпП)
5.4. На виконання Закону України «Про боротьбу із захворюваннями на
туберкульоз» роботодавець зобов’язує трудовий колектив проходити
флюорографічне обстеження раз на рік.
5.5. На виконання:
- ст. 3.4. Генеральної угоди
між Кабінетом Міністрів України,
всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та
всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями;
- постанови Кабінету Міністрів України від 4.03.2004 № 264 „Про
затвердження Концепції стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання
поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу;
- Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції,
допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки
”;
- постанови Верховної Ради України від 27.11.2003 № 1350-ІV „Про
заходи щодо попередження смертності та інвалідності населення внаслідок
серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань”;
- Закону України „Про боротьбу із захворювання на туберкульоз” від
05.07.2001 № 2586-ІІІ,
- постанови № 4 від 15.10.2004 головного державного лікаря Запорізької
області „Про заходи щодо попередження та розповсюдження туберкульозу
населення Запорізької області ” з метою профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та
серцево-судинних,
судинно-мозкових
захворювань
розташувати
в
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навчальних корпусах БДПУ стенди з відповідною інформацією.
5.6. Згідно зі ст. 19 Закону України «Про охорону праці» витрати на
охорону праці становлять не менше 0,5% від фонду оплати праці БДПУ.
VI. Оплата праці, гарантії та компенсації
6.1. Заробітна плата виплачується в БДПУ два рази на місяць: 15 числа
кожного місяця та в останній день місяця. Заробітна плата за час щорічної
відпустки виплачується не пізніше, ніж за три дні до початку відпустки. У
разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим
або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.
Розмір заробітної плати за першу половину місяця складає не менше
оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки
(посадового окладу) працівника.
6.2. Умови оплати праці, ставки заробітної плати встановлюються
відповідно до чинного законодавства України, постанови Кабінету Міністрів
України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298,
наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати
праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних
закладів, установі освіти та наукових установ» від 26.09.2005 №557 та інших
нормативних документів.
6.3. Дані про оплату праці працівників надаються іншим органам лише у
випадках, передбачених чинним законодавством України.
6.4. Робота працівників БДПУ оплачується погодинно, за тарифними
розрядами, посадовими окладами, відповідно до виконуваної роботи, посади,
залежно від професії, кваліфікації працівника, складності та умов
виконуваних ними робіт.
Тарифні розряди встановлюються та змінюються за результатами
атестації, яка проводиться за рішенням роботодавця відповідно до чинного
законодавства.
Розмір надбавок та доплат працівникам БДПУ визначається угодою
сторін трудового договору (контракту), наказами ректора відповідно до
чинного законодавства України, нормативних документів Кабінету Міністрів
України, Міністерства освіти і науки України та інших відповідних
міністерств і відомств і не може бути встановлений вище розміру,
зазначеного в додатку №4 .
6.5. Роботодавець зобов’язується:
- забезпечувати оплату праці працівників університету за заміну
тимчасово відсутніх працівників у зв’язку з їх відпусткою, хворобою;
- вживати відповідних заходів для своєчасної виплати заробітної плати
працівникам, використовувати можливі джерела фінансування згідно з
чинним законодавством України;
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- заохочувати працівників згідно з «Положенням про преміювання
працівників БДПУ» ;
- економію фонду заробітної плати спрямовувати на виплату
матеріальної допомоги, премій, надбавок та доплат до заробітної плати
працівників БДПУ за погодженням з профспілковим комітетом;
- аналізувати матеріали фінансових звітів (квартальних, річних) та
надавати поточну інформацію вченій раді БДПУ про надходження й
використання бюджетних коштів, джерела отримання власних коштів та
заходи для першочергового фінансування заробітної плати, про зміни в
законодавстві України та нормативних актах щодо заробітної плати, пенсій,
пільг тощо;
- надавати працівникам інформацію про поточні розміри відповідних
нарахувань та утримань із їх заробітної плати;
- забезпечити в БДПУ безготівкову сплату профспілкових членських
внесків з усіх видів заробітку і стипендій членів профспілки, утримані внески
своєчасно безоплатно перераховувати на рахунок первинної профспілкової
організації БДПУ.
VII. Соціальне й медичне обслуговування працівників та їх дітей
7.1. Роботодавець та профспілковий комітет зобов’язуються:
- виділяти не менше 1% власних джерел фінансування БДПУ та до 15%
коштів з профспілкового бюджету для надання матеріальної допомоги
працівникам, пенсіонерам і студентам БДПУ;
- забезпечити широку гласність про наявні можливості й соціальну
справедливість у вирішенні питань оздоровлення працівників та студентів
БДПУ в спортивно-оздоровчому таборі БДПУ; санаторно-курортних
закладах, пансіонатах, будинках та базах відпочинку, а також про
використання коштів на лікування та відпочинок;
- щорічно замовляти у Фонді соціального страхування з тимчасової
втрати непрацездатності відповідно до нормативів путівки для працівників
на лікування в санаторіях різного профілю, першочергово надавати їх за
рекомендаціями лікаря тим, хто стоїть на диспансерному обліку.
7.2. Профспілковий комітет зобов’язується:
- щорічно замовляти за кошти профспілкового комітету відповідно до
нормативів путівки для працівників і студентів на лікування в санаторіях
різного профілю, першочергово надавати їх за рекомендаціями лікаря тим,
хто стоїть на диспансерному обліку;
- забезпечити за рахунок коштів з профспілкового бюджету пільгове
санаторно-курортне обслуговування (за медичними показниками) один раз
на три роки науковців (докторів наук, професорів), ветеранів БДПУ.
7.3. Роботодавець зобов’язується:
- здійснювати можливі заходи, спрямовані на зменшення захворювання і
травматизму;
- надавати матеріальну допомогу на оздоровлення та/або вирішення
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соціально-побутових проблем працівникам, і студентам БДПУ згідно з
чинним законодавством України;
- забезпечувати жінкам і чоловікам рівні права та можливості відповідно
до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків», а саме: здійснювати комплектування кадрами і просування
працівників по роботі з дотриманням принципу надання переваги особі тієї
статі, щодо якої в них існує дисбаланс та не допускати нерівності в оплаті
праці жінок і чоловіків.
VIII. Житлово-побутові умови й організація громадського
харчування
8.1. Роботодавець зобов’язується:
- вживати необхідних організаційних заходів щодо створення
торговельної мережі в навчальних корпусах та гуртожитках з метою
забезпечення співробітників університету й студентів продуктами
харчування та побутовими товарами;
- вживати необхідних заходів щодо поточного та капітального ремонту
гуртожитків, підготовки до початку навчального року, забезпечення
гуртожитків інвентарем, обладнанням та технічними засобами згідно із
санітарними нормами;
- частину власних коштів, отриманих у вигляді орендної плати від
комерційних організацій, розташованих у гуртожитках (крім комунальних
послуг), спрямовувати на розвиток матеріальної бази гуртожитків;
- погоджувати з профспілковим комітетом зміни в Положенні про
студентський гуртожиток, Правилах внутрішнього розпорядку в гуртожитку;
- сприяти працівникам БДПУ в отриманні земельних ділянок для
забудови, садівництва, віддаючи перевагу багатодітним сім’ям і ветеранам;
- сприяти наданню житла працівникам БДПУ місцевими органами
влади.
8.2. Роботодавцю надається право:
спільно з профспілковим комітетом вести контрольний облік
працівників, які потребують поліпшення житлових умов, а також
діловодство, необхідне для обліку й розподілу отриманого житла, стежити за
станом та черговістю надання житла місцевими органами влади,
забезпечуючи гласність у вирішенні житлових питань.
IX. Додаткові угоди між роботодавцем і студентами
9.1. Роботодавець зобов’язується:
- вживати необхідних заходів для підвищення якості освітнього процесу,
забезпечення його відповідно до стандартів освіти;
- забезпечити необхідні заходи для поглибленого вивчення
факультативних курсів, дисциплін вільного вибору, іноземної мови,
комп’ютерних та інформаційних технологій, навчання користуванню
міжнародними інформаційними мережами;
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- забезпечити необхідні умови для участі здобувачів вищої освіти у
спортивних змаганнях, фахових олімпіадах, змаганнях КВК, художній
самодіяльності та ін.;
- розвивати студентське самоврядування, залучати здобувачів вищої
освіти до роботи в конференції трудового колективу та вченій раді БДПУ,
радах відповідних факультетів. Фінансову основу студентського
самоврядування складають кошти в розмірі не менше 0,5 відсотка
спеціального фонду БДПУ. Не менше як 30 відсотків коштів мають
витрачатися на підтримку наукової діяльності здобувачів вищої освіти
БДПУ;
- сприяти розвитку студентської громадської та комерційної ініціативи,
студентських підприємств, центру праці для молоді БДПУ з метою
забезпечення часткової зайнятості, а також участі у наукових розробках та
інших видах діяльності БДПУ;
- залучати необхідні кошти для утримання приміщень, призначених для
проведення культурно-масової, спортивної та оздоровчої роботи серед
здобувачів вищої освіти БДПУ, придбання необхідного обладнання. Сприяти
створенню студентських дискоклубів, студентських кав'ярень, розвитку
клубів дозвілля та відпочинку, інтелектуальних ігор та ін.;
- за наявності фінансування обладнати на території гуртожитків
спортивні й дитячі майданчики, проводити ремонт та поновлення обладнання
спортивних кімнат у гуртожитках.
9.2. Роботодавець та профспілковий комітет домовились:
- сприяти працевлаштуванню студентів та випускників БДПУ;
- відповідно до чинного законодавства планувати та розподіляти
бюджетні кошти, що безпосередньо стосуються інтересів студентів;
- погоджувати розподіл коштів, що спрямовуються на організацію
культурно-виховної та спортивно-масової роботи;
- погоджувати відрахування студентів з університету відповідно до
чинного законодавства;
- погоджувати накази, що безпосередньо стосуються умов навчання;
- спільно вирішувати питання розподілу місць та поселення в
студентських гуртожитках, створити необхідні умови для роботи
студентських рад у гуртожитках;
- передбачити можливість спільного фінансування окремих програм
соціальної допомоги й соціального захисту студентів та осіб, що навчаються;
- сприяти профспілковому комітету в обліку малозабезпечених студентів
для надання матеріальної допомоги та інших пільг, передбачених чинним
законодавством України;
- спільно розвивати й підтримувати різні форми роботи з організації
дозвілля студентів, залучати додаткові кошти на проведення культурномасової роботи в БДПУ.
9.3. Студенти БДПУ зобов’язуються:
- добросовісно та якісно виконувати свої обов’язки, індивідуальні
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навчальні плани в терміни, установлені графіками освітнього процесу;
- бути ввічливими, чемними, дотримуватися норм етики та моралі;
- дотримуватися вимог Правил внутрішнього розпорядку, запобігати
порушенням дисципліни;
- своєчасно і точно виконувати накази, розпорядження ректорату,
деканатів, навчальні завдання;
- дбайливо ставитись до майна БДПУ.
9.4. Чергування в гуртожитках вважається поважною причиною
пропусків навчальних занять.
9.5. Викладач, який проводить заняття в аудиторіях, лабораторіях, несе
відповідальність за збереження майна та обладнання. У разі псування майна і
матеріальних цінностей викладач повідомляє про це коменданта корпусу.
X. Забезпечення правових гарантій профкому та профспілковому
активу
10.1. Роботодавець гарантує свободу організації та діяльності первинної
профспілкової організації БДПУ її профкому.
10.2. Роботодавець визнає права профспілкового комітету БДПУ, як
уповноваженого трудовим колективом органу, на представництво його
інтересів у вирішенні питань щодо оплати праці й зайнятості, умов та
охорони праці та інших відповідних питань, відповідно до статуту первинної
профспілкової організації БДПУ.
10.3. Профспілковий комітет не втручається в адміністративну
діяльність БДПУ, крім випадків, коли таке втручання відповідає
законодавству України або положенням цього Колективного договору.
10.4. Для плідної роботи профспілкового комітету роботодавець
безкоштовно надає приміщення, забезпечене опаленням, освітленням,
прибиранням, охороною, та право користуватися технічними засобами,
оргтехнікою, засобами зв’язку, у тому числі міжміським та транспортом.
10.5. Відповідно до статті 41 Закону України «Про профспілки, їх права
та гарантії їх діяльності» за працівниками, обраними до складу
профспілкового комітету, зберігаються соціальні пільги та заохочення,
встановлені для інших працівників БДПУ. Члени профкому, в тому числі й
голова, можуть бути направлені у відрядження за рахунок коштів БДПУ,
якщо це пов’язано зі статутною діяльністю.
10.6. Профспілковий комітет має право на запити з метою отримання
інформації від представників роботодавця, керівників структурних
підрозділів, компетентних приймати рішення з питань, що охоплюються цим
Колективним договором.
10.7. Роботодавець створює необхідні умови для виконання громадських
обов’язків головами профспілкових бюро факультетів.
10.8. Працівники мають право брати участь в управлінні БДПУ через
конференцію трудового колективу, вчену раду, при цьому вносити
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пропозиції щодо покращення роботи БДПУ, а також з питань соціальнокультурного та побутового обслуговування працівників.
10.9. Профспілковий комітет в особі його членів або уповноважених
представників має право:
- вільно відвідувати й оглядати навчальні приміщення, робочі місця,
гуртожитки;
- одержувати від роботодавця інформацію з питань, пов’язаних з працею
і соціально-економічним розвитком колективу в межах встановленої
статистичної звітності;
- проводити перевірку дотримання в БДПУ чинного законодавства
України про працю, умови та охорони праці, вимагати усунення виявлених
недоліків.
10.10. Згідно зі статтею 44 Закону України «Про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності» роботодавець зобов’язується відраховувати
кошти профспілковому комітету на культурно-масову, фізкультурну й
оздоровчу роботу в розмірі не менше 0,3% фонду оплати праці за рахунок
виділення додаткових бюджетних асигнувань.
10.11. Роботодавець має право перевіряти достовірність цільового
використання бюджетних коштів профспілковим комітетом.
10.12. Профспілковий комітет щорічно до 20 січня надає Роботодавцю
звіт про використання коштів, отриманих на культурно-масову,
фізкультурну та оздоровчу роботу. У разі несвоєчасного подання без
поважних причин звіту про цільове використання бюджетних коштів або
нецільового використання бюджетних коштів профспілковим комітетом
роботодавець має право на відшкодування завданих збитків згідно з чинним
законодавством України та призупинити фінансування.
XI. Заключні положення
Правові гарантії Колективного договору, відповідальність сторін.
Розв’язання конфліктів (спорів)
11.1. Сторони, які підписали Колективний договір, зобов’язуються
щорічно звітувати про його виконання на конференції трудового колективу
БДПУ.
11.2. Для здійснення контролю за виконанням цього Колективного
договору, внесення пропозицій щодо змін та доповнень Колективного
договору, підготовки проекту Колективного договору на наступний період
сторони створюють узгоджувальну комісію.
11.3. За порушення умов Колективного договору настає
відповідальність, передбачена чинним законодавством України.
11.4. Трудові спори, які виникають між працівниками та роботодавцем,
розглядаються комісією з трудових спорів (далі КТС), яка обирається
конференцією трудового колективу БДПУ на термін повноважень
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