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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖ ЕННЯ
1.1 Колективний договір є нормативним документом, що регламентує 

та регулює виробничі і трудові відносини, умови праці, її оплату і охорону, 
питання соціального розвитку трудового колективу, його участь в управлінні 
університетом, відповідальність сторін за виконання прийнятих зобов’язань 

за договором.
Колективний договір укладається між Івано-Франківським 

національним медичним університетом (далі - Університет) та трудовим 

колективом, в особі його представника- Первинною профспілковою 
організацією.

1.2 Колективний договір є правовим актом, який розроблено на підставі 
Конституції України, Законів України «Про колективні договори й угоди», 
«Про охорону праці», «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про основні заходи соціального 
захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про 

зайнятість населення», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і 
науково-технічну діяльність», «Основ законодавства України про охорону 
здоров’я», Статуту Університету та зобов’язань, взятих сторонами з метою 
регулювання трудових, виробничих і соціально-економічних відносин, 
узгодження інтересів адміністрації та науково-педагогічних, наукових, 
педагогічних, наукових та медичних працівників, навчально-допоміжного, 
адміністративно-управлінського й обслуговуючого персоналу.

1.3 Метою колективного договору є також поліпшення роботи 
Університету, підготовка висококваліфікованих спеціалістів у галузі 
медицини, виконання державного замовлення на підготовку спеціалістів, 

надання медичної допомоги населенню, покращення умов праці всіх 
працівників і встановлення додаткових, порівняно з чинним законодавством і 

угодами, гарантій, соціально-побутових пільг.
1.4 Сторонами колективного договору є:
від Університету - ректор Рожко Микола Михайлович;

від трудового колективу - Первинна профспілкова організація

Університету, в особі голови Зайця Любомира Мирославовича .

1.5 Колективний договір укладено на засадах:

взаємоповаги та взаємного розуміння;



соціального партнерства;

розмежування прав і відповідальності сторін;

рівноправності сторін у внесенні пропозицій щодо змісту даного 

договору;

урахування реальних можливостей матеріального, виробничого і 

фінансового забезпечення зобов’язань сторін;

добровільності у прийнятті зобов’язань;

широкого залучення працівників Університету до вирішення складних 

проблем Університету та обговорення змісту колективного договору.

Сторони визнають повноваження один одного та зобов’язуються 

додержуватися принципів соціального партнерства; паритетності 

представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, 

конструктивності та аргументованості при проведенні переговорів 

(консультацій) при укладенні колективного договору, внесенні змін і 

доповнень до нього, вирішенні всіх питань соціально-економічних і трудових 

відносин.

1.6 Дія колективного договору поширюється на всіх працівників 

Університету незалежно від членства у профспілках.

1.7 У випадку реорганізації Університету колективний договір зберігає 
чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути 
переглянутий за взаємною згодою сторін.

Ніякі зміни в керівництві, складі, структурі та назвах сторін не 
викликають припинення дії колективного договору. Жодна зі сторін, що 

уклали договір, не може самостійно змінити його положень.
1.8 Колективний договір укладається на 5 років та діє до прийняття 

нового договору. Невід'ємною частиною колективного договору є додатки 
до нього. Зміни та доповнення до цього колективного договору вносяться в 
обов’язковому порядку у зв’язку зі зміною чинного законодавства та 
ініціативи однієї зі сторін після проведення переговорів (консультацій) та 
досягнення згоди і набувають чинності після схвалення конференцією 

трудового колективу Університету.



1.9 Сторони визнають цей колективний договір нормативним 

локальним актом Університету. Його норми та положення є обов’язковими 

для адміністрації та всіх працівників Університету. Університет повинна 

дотримуватися взятих зобов’язань відносно своїх працівників. Усі працівники 

повинні виконувати зобов’язання, взяті від їх імені Первинною 

профспілковою організацією.

1.10 Усі працюючі, а також щойно прийняті на роботу до Університету, 

повинні бути ознайомлені з колективним договором відділом кадрів.

1.11 Ректор та первинна профспілкова організація щорічно звітують 

перед конференцією трудового колективу Університету про хід виконання 

колективного договору.

1.12 Університет та трудовий колектив Університету визнають, що 
профспілковий комітет працівників Університету є повноважним 

представником інтересів трудового колективу в переговорах з питань оплати 
праці, вивільнення та зайнятості працівників Університету, створення 
сприятливих умов для нормальної діяльності всього трудового колективу, а 

також з питань соціальної захищеності, організації відпочинку, медичного 
обслуговування, поліпшення соціально-побутових умов.

2. ЗО Б О В’ЯЗАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ
2.1 Щорічно виконувати плани підготовки висококваліфікованих 

спеціалістів для медицини, які володіють найновішими досягненнями 

вітчизняної та зарубіжної науки, виховані у дусі високої моралі та готовності 
до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, 
держави і людства, за здоров’я народу України.

2.2 Забезпечувати належний професійний рівень підготовки студентів.

2.3 Здійснювати підготовку науково-педагогічних кадрів.
2.4 Здійснювати підвищення кваліфікації та перепідготовку науково- 

педагогічних, педагогічних, медичних та інших кадрів з дотриманням 

гарантій, установлених нормами чинного законодавства України.
2.5 Поліпшувати результати фінансово-господарської діяльності 

Університету, сприяти реалізації соціальних та економічних інтересів членів 
трудового колективу.

2.6 Університет зобов’язується правильно організовувати роботу 
працівників, створювати умови для зростання продуктивності праці,



контролювати дотримання трудової і виробничої дисципліни, неухильно 
додержуватися законодавства про працю, уважно ставитися до потреб і запитів 
працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту, забезпечувати постійний 
розвиток матеріально-технічної бази Університету.

2.7 Прийом, переведення на іншу роботу, звільнення з роботи 
здійснювати згідно з Кодексом законів про працю України, Закону України 
«Про освіту», «Про вищу освіту» та інших нормативних актів України.

2.8 Роботодавець не має права вимагати від працівників виконання 
роботи, яка не обумовлена трудовим договором чи контрактом. Керівник 

підрозділу зобов’язаний ознайомити кожного працівника з його 
функціональними обов'язками, визначеними у посадових інструкціях, 

правилами внутрішнього трудового розпорядку та умовами праці.
2.9 У разі виникнення о б ’єктивних причин, які вимагають звільнення 

працівників, роботодавець зобов’язується, не пізніше як за три місяці до 
намічуваних звільнень попередньо письмово повідомити первинну 
профспілкову організацію про причини й обсяги скорочень, терміни 

вивільнення посад, що підлягають скороченню, та проведення спільних 
консультацій щодо заходів, спрямованих на сприяння працевлаштуванню 
працівників, які звільняються. У разі звільнення за п. 1 ст.40 КЗпП України 
працівники та служба зайнятості попереджаються за 2 місяці. Звільнення 
працівників за ініціативою роботодавця здійснювати за попереднім 

погодженням з первинною профспілковою організацією, згідно з чинним 
законодавством.

2.10. Дотримуватися чинного законодавства про працю, режиму 
робочого часу.

2.11 Забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати у визначені 
терміни: 15 та 30 числа кожного місяця. Розмір заробітної плати за І 
половину місяця повинен бути не менше оплати за фактично відпрацьований 

час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.
Гіри виплаті заробітної плати кожному працівнику видавати 

роздруковану інформацію, в якій має бути зазначено: загальна сума 

заробітної плати з розшифровкою за видами виплат; розміри утримань із 
заробітної плати; сума заробітної плати, що належить до виплати.

2.12 Проводити преміювання працівників університету відповідно до 
затвердженого Положення про преміювання та чинного законодавства за 

рахунок економії фонду заробітної плати.



2.13 Надавати працівникам матеріальну допомогу за рахунок економії 
фонду заробітної плати університету.

2.14 Університет разом з первинною профспілковою організацією 
Університету, зобов’язується здійснювати постійний контроль за 
організацією охорони здоров’я студентів і всіх працюючих в Університеті.

2.15 Тривалість щорічної основної відпустки для працівників становить 
24 календарні дні. Педагогічним, науково-педагогічним працівникам та 
науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю 56 
календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Графік щорічних відпусток затверджувати за погодженням із 
профспілковим комітетом не пізніше 5 січня поточного року і доводити до 

відома працівників університету. При складанні графіків ураховувати 

інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості 
відпочинку.

Заробітну плату працівника за весь час щорічної відпустки 
виплачувати не пізніше ніж за три дні до її початку.

2.16 Забезпечити медичне обслуговування працівників університету, 
сформувати групи ризику. Пенсіонерам, які працювали до виходу на пенсію 
в університеті, забезпечити безплатне медичне обслуговування та лікування.

2.17 Забезпечити працівників, що працюють у шкідливих умовах праці, 
спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту відповідно до 
встановлених норм. (Додаток № 1)

2.18 Шкода, заподіяна працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням 

здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків, відшкодовується у 
встановленому законодавством порядку.

2.19 Здійснювати доплату працівникам, які залучаються до роботи в 
нічний час у розмірі 35% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за 
кожну годину роботи в нічний час.

2.20 Забезпечувати додержання чинного законодавства щодо 
гарантованих норм робочого часу всіх категорій працівників та встановити 
ненормований робочий день для окремих категорій працівників, яким 

надається додаткова оплачувана відпустка (додаток № 2).
2.21 Забезпечувати додержання чинного законодавства щодо надання 

додаткової відпустки працівникам за особливий характер праці (додаток №3).



2.22 Відраховувати кошти первинній профспілковій організації на 

культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірі не менше 0,3 

відсотка фонду оплати праці.

З ЗО БО В’ЯЗАННЯ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1 Проводити цілеспрямовану роботу з питань соціального 

захисту працівників університету.
3.2 Захищати права та інтереси працівників при розгляді 

трудових суперечок.
3.3 Забезпечити контроль за дотриманням діючих нормативних 

документів з питань оплати праці.
3.4 Організувати контроль за використанням фонду заробітної

плати.
3.5.Забезпечити контроль за виконанням комплексних заходів по 

охороні праці. (Додаток №  4)
3.6 Організувати контроль та приймати участь в розподілі житла, 

колективного садівництва і городництва, гуманітарної допомоги.
3.7 Організовувати оздоровлення працівників університету 

відповідно до поданих заяв.
3.8 Організовувати разом з адміністрацією свята для дітей 

працівників університету.
3.9 Організовувати проведення культурно-масових і спортивно- 

масових заходів.
3.10 Здійснювати річну підписку на регіональне періодичне 

видання для учасників Великої Вітчизняної війни, які до виходу на пенсію 
працювали в університеті.

3.11 За перечислення профспілкових членських внесків на 
рахунок профспілкової організації, здійснювати оплату праці бухгалтера з 
розрахунку 1,0% від утримуваної ними суми, за рахунок коштів профспілки.

4 СПІЛЬНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

4.1 Щорічно в грудні звітують перед Конференцією трудового 

колективу про хід виконання Колективного договору.

4.2 Забезпечують виконання угоди з охорони праці між адміністрацією 

та профспілковою організацією.



4.3 Працівникам університету, які потребують поліпшення житлових 

умов, висококваліфікованим спеціалістам, ветеранам праці університету, з 

урахуванням їх трудового внеску сприяють в придбанні (отриманні) житла.

4.4 Систематично проводити спільний контроль виконання Правил 

внутрішнього трудового розпорядку співробітниками університету.

4.5 Сприяти проведенню виховної роботи в студентських групах та 

гуртожитках.

5. П ОРЯДОК НАЙМ АННЯ НА РОБОТУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦЮ Ю ЧИХ

5.1 Прийом на роботу педагогічних, наукових і науково-педагогічних 

працівників здійснюється згідно з Кодексом законів про працю, Законами 

України «Про освіту», «Про вищу освіту» та іншими нормативно-правовими 

документами.

Прийом на роботу на інші посади здійснюється згідно з Кодексом 

законів про працю та іншими нормативно-правовими актами чинного 

законодавства України.

Особливою формою трудового договору є контракт, що застосовується 

за умов матеріального забезпечення та організації праці, визначених цим 

колективним договором,

5.2 Трудовий договір, контракт укладається між працівниками та 

ректором Університету.

Прийом на посади науково-педагогічних, наукових та педагогічних 

працівників здійснюється за контрактом або за строковим трудовим 

договором згідно конкурсного відбору.

5.3 Працівники Університету, у тому числі й науково-педагогічні, з 

якими трудовий договір розірвано з підстав, передбачених п. 1 ст. 40 Кодексу 

законів про працю України (крім випадку ліквідації закладу), протягом 

одного року мають право на укладання трудового договору в разі повторного



прийняття на роботу, якщо в Університеті проводиться прийняття на роботу 

працівників аналогічної кваліфікації.

6 РЕЖ ИМ  РОБОТИ, ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ І

ВІДПОЧИНКУ

6.1 Для професорсько-викладацького, навчально-допоміжного і 

адміністративно-управлінського та обслуговуючого персоналу встановлений 

п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

6.2 Тривалість робочого тижня:

для професорсько-викладацького складу - 36 год.

для інших категорій персоналу- 40 год.

6.3 Тривалість робочого дня:

з понеділка по четвер - 8 год. 15 хв.

у п'ятницю - 7 год.

Для осіб, які працюють у шкідливих умовах праці встановлюється 

скорочений робочий день згідно чинного законодавства.

6.4 Розпорядок роботи працівників університету:

Для професорсько-викладацького складу початок щоденної роботи і її 

закінчення встановлюється згідно графіка роботи, який складається на 

підставі розкладу на семестр.

Для навчально-допоміжного персоналу кафедр і лабораторій - початок 

щоденної роботи встановлюється згідно графіка складеного на кафедрі 

(лабораторії) з тривалістю робочого дня 8 год.;

перерва на обід згідно графіка - 30 хв.

Для працівників адміністративно-обслуговуючого персоналу і всіх 

інших категорій працівників початок щоденної роботи з 8.00 год. до 17 

год. 15 хв., у п'ятницю з 8.00 год. до 16.00 год.; перерва на обід з 12.00 до 

13.00 год.

6.5 За погодженням з профспілковим комітетом університету ректорат 

може встановлювати інший час початку і закінчення роботи.



6.6 Для працівників бібліотеки, університетської клініки, відділу 

сторожової охорони встановлюється позмінний графік роботи.

6.7 Про всі випадки грубого порушення трудової дисципліни і факти 

відсутності на роботі без поважних причин з боку працівників, керівники 

структурних підрозділів університету зобов'язані письмово повідомити 

ректорат у встановлені строки для притягнення до дисциплінарної 

відповідальності.

Ректорат здійснює контроль за обліком робочого часу. Працівника, 

який з'явився на роботу в нетверезому стані, керівник підрозділу не допускає 

до роботи в даний робочий день /зміну/ та складає відповідний акт.

6.8 Робота за сумісництвом, повинна виконуватись у вільний від 

основної роботи час. Контроль за дотриманням розкладу навчальних занять і 

за виконанням індивідуальних планів навчально-методичної і науково- 

дослідницької роботи здійснюється завідувачами кафедрами і деканами 

факультетів.

6.9 Для осіб, які працюють у шкідливих умовах праці, встановлюється 

скорочений робочий день згідно чинного законодавства.

6.10 Надурочні роботи, як правило, не допускаються. Застосування 

надурочних робіт і робіт у вихідні дні може допускатись у виняткових 

випадках, передбачених чинним законодавством і в межах, передбачених 

законом за попередньою згодою профспілкового органу університету.

6.11 Забороняється в робочий час відволікати працівників від їх 

безпосередньої роботи, викликати або знімати їх з роботи для виконання 

громадських обов'язків і проведення різного роду заходів, не пов'язаних з 

виробничою діяльністю /різні мітинги, спортивні змагання, заняття гуртків 

художньої самодіяльності, туристичні поїздки.

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ

ОРГАНІЗАЦІЇ



7.1 Адміністрація визнає Профком співробітників як єдиного і 

повноважного представника трудового колективу і погоджує з ним накази та 

інші локальні нормативні акти з питань, що є предметом цього договору.

7.2 Адміністрація Університету забезпечує реалізацію прав та гарантій 

діяльності профспілкової організації, встановлених чинним законодавством, 

не допускаючи втручання в діяльність, обмеження прав профспілки або 

перешкоджання їх здійсненню.

7.3 Адміністрація надає профспілковому комітету безкоштовно 

необхідне для його діяльності приміщення, телефон, мережу Internet, 

оргтехніку і т.д.

7.4 Профком має право отримувати від Адміністрації Університету 

необхідну інформацію з питань, що стосуються виконання умов 

Колективного договору.

7.5 Адміністрація щомісячно утримує із заробітної плати працівників 

профспілкові внески на підставі цього договору. Профспілкові внески не 

утримуються з працівників університету лише за письмовими їх заявами.

7.6 Адміністрація створює умови для виконання профспілкових 

обов’язків працівниками, обраними до складу профкому, профбюро, їх 

постійних комісій.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ  

КОЛЕКТИВНОГО ДО ГО ВО РУ

8.1 Систематичний контроль за виконанням колективного договору 

здійснює профком університету. У випадку прийняття адміністрацією 

рішень, що порушують умови колективного договору, профспілковий 

комітет вносить керівнику письмове подання про усунення виявлених 

порушень, яке розглядається у тижневий строк.

У випадку відмови адміністрації усунути порушення або недосягнення 

згоди профспілковий комітет у місячний строк має право оскаржити 

неправомірні дії або бездіяльність у судовому порядку.



8.2 Відповідальність за невиконанням зобов'язань колективного 

договору передбачається ст.45 КЗпП України. Відповідальність за 

невиконання зобов'язань колективного договору трудовим колективом чи 

окремими його членами передбачена ст. 147 КЗпП України.

9. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ

9.1 Зміни і доповнення до колективного договору, протягом строку 

його дії, вносяться за взаємною згодою сторін і приймаються на Конференції 

трудового колективу та підлягають реєстрації у встановленому законом 

порядку.


