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Загальні збори трудового колективу Шосткинського фахового коледжу імені 
Івана Кожедуба Сумського державного університету, що відбулися 12 січня 
2021 року, розглянувши питання «Про внесення змін та доповнень до колективного 
договору коледжу на 2020-2022 роки», затвердили такі зміни та доповнення:

1 У зв'язку зі зміною назви навчального закладу всюди по тексту колективного 
договору назву «Хіміко-технологічний коледж імені Івана Кождуба 
Шосткинського інституту Сумського державного університету» замінити на 
назву «Відокремлений структурний підрозділ «Шосткинський фаховий коледж 
імені Івана Кожедуба Сумського державного університету».

2 У п.1.8 розділу 1 «Трудові відносини, порядок праці та відпочинку», п. 9 
Додатку И, п. 64 Додатку Б і п. 71 Додатку 1 Правил внутрішнього трудового 
розпорядку слово «вахтер» замінити на слово «швейцар».

3 Слова по тексту «інвалід», «дитина-інвалід» і «інвалід з дитинства» замінити 
на слова «особа з інвалідністю», «дитина з інвалідністю» і «особа з інвалідністю
3 дитинства» відповідно.

4 Додати у розділ 5 «Соціальні гарантії, пільги та компенсації» п. 5.11 такого 
змісту: «Надавати додаткову оплачувану відпустку працівникам:
- особам з інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначений Законом 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (ст. 162 
Закону України «Про відпустки») - тривалістю 14 календарних днів;

- особам, які мають статус громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи (п. 22 ст. 20 Закону України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи») - 
тривалістю 16 календарних днів.

5 У Додатку И в п. 1 вилучити слова «слюсар-сантехнік, зайнятий ремонтом, 
наглядом та обслуговуванням внутрібудівної каналізації і водопроводу» у зв'язку 
з відсутністю такої посади у штатному розписі; п. 70 Додатку Б вилучити з такої 
самої підстави.

6 У склад робочої комісії коледжу з питань колективного договору (Додаток А)
від адміністрації замість Пантюхіна Олександра Федоровича ввести 
Большакова Євгена Васильовича - інженера з охорони праці.

7 Положення про преміювання працівників викладацького, адміністративно-
управлінського, навчально-допоміжного, адміністративно-господарського 
персоналу та інших працівників Хіміко-технологічного коледжу імені Івана 
Кожедуба Шосткинського інституту Сумського державного університету 

і



за рахунок коштів загального та спеціального фондів (Додаток В) і 
Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним 
працівникам Хіміко-технологічного коледжу імені Івана Кожедуба 
Шосткинського інституту Сумського державного університету за сумлінну 
працю, зразкове виконання службових обов’язків (Додаток Е) викласти у 
новій редакції, затвердженої директором коледжу та узгодженої з 
профкомом 25 листопада 2020 року (текст Положень додається).
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Відокремлений структурний підрозділ 

«ШОСТКИНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ імені ІВАНА КОЖЕДУБА 
СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

Введено в дію наказом директора 

№Ж від «XX »^MWn020 р.

ПОЛОЖЕННЯ 
про преміювання працівників викладацького, адміністративно- 

управлінського, навчально-допоміжного, адміністративно- 
господарського персоналу та інших працівників 

Відокремленого структурного підрозділу 
«Шосткинський фаховий коледжу імені Івана Кожедуба 

Сумського державного університету»
за рахунок коштів загального та спеціального фондів

Версія 02

1. Загальні положення
1. Преміювання працівників викладацького, адміністративно- 

управлінського, навчально-допоміжного, адміністративно-господарського 
персоналу та інших працівників Відокремленого структурного підрозділу 
«Шосткинський фаховий коледж імені Івана Кожедуба Сумського державного 
університету» (далі - Фаховий коледж) здійснюється з метою стимулювання 
високопрофесійного виконання ними посадових обов’язків, підвищення 
кваліфікації, продуктивності, ефективності та якості праці. Під час встановлення 
премії та її виплати враховувати ініціативу кожного працівника та його особистий 
вклад у загальні результати роботи Фахового коледжу.

2. Преміювання працівників за такі досягнення в роботі:
- забезпечення якості фахової передвищої освіти, реалізації права громадян 

на фахову передвищу освіту;
- якісна підготовка кадрів з фаховою передвищою освітою для потреб 

економіки та суспільства;
- провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами фахової передвищої освіти за обраними ними спеціальностями;
- участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави 

шляхом формування людського капіталу;
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- виховання у здобувачів фахової передвищої освіти патріотизму, соціальної 
активності, громадської позиції та відповідальності, академічної доброчесності, 
формування правової та екологічної культури, моральних цінностей, здорового 
способу життя, здатності критично мислити та самоорганізовуватися в сучасних 
умовах;

- забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі теоретичного та 
практичного навчання, дослідницької та інноваційної діяльності;

- створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу 
їхніх здібностей і талантів, збереження здоров’я учасників освітнього процесу;

- збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і 
досягнень суспільства;

- поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного 
рівня громадян;

- налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної 
діяльності у сфері освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;

- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння 
працевлаштуванню випускників;

- організація взаємодії з роботодавцями, їх об’єднаннями, іншими 
соціальними партнерами, професійними об’єднаннями та сприяння 
працевлаштуванню випускників;

- ефективне використання майна і коштів для провадження освітньої 
діяльності.

3. На преміювання спрямовується економія фонду оплати праці в межах 
затвердженого річного фонду заробітної плати, яка може створюватися за рахунок 
недоукомплектування чисельності за штатним розкладом, лікарняних, відпусток 
без збереження заробітної плати тощо.

4. Преміювання може здійснюватися за загальним та спеціальним фондами 
оплати праці.

5. Кошти, які спрямовуються на преміювання, можуть бути використані на 
преміювання працівників за підсумками роботи за місяць, квартал, рік, а також на 
інші види премій.

6. На підставі Положення про преміювання Сумського державного 
університету (далі - СумДУ) директору Фахового коледжу надається право 
видавати накази про преміювання в межах коштів загального та спеціального 
фондів оплати праці, затверджених кошторисом.

7. Преміювання директора Фахового коледжу здійснюється ректором 
СумДУ.

2. Преміювання за підсумками роботи за місяць.
1. Преміювання проводиться за підсумками роботи за місяць пропорційно 

фактично відпрацьованому часу штатним працівником за основною посадою, а 
також іншим особам, якщо вони за наказом по Фаховому коледжу виконують 
організаційні обов’язки (за винятком навчальних доручень) на постійній основі.
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До фактично відпрацьованого часу не включаються:
- щорічні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати та решта 

видів відпусток;
- перебування на лікарняному;
- перебування на навчанні з підвищення кваліфікації з відривом від 

виробництва.
2. Визначення розміру премії може проводитися як у відсотках до посадового 

окладу, так і у фіксованому розмірі.
3. Премія, яка може бути нарахована працівнику, максимальними розмірами 

не обмежується. Розмір щомісячної премії та джерела її фінансового забезпечення 
встановлюються за окремими складовими наказом по Фаховому коледжу і можуть 
змінюватися або встановлюватися наказом по Фаховому коледжу, у тому числі за 
поданням (узгодженням) керівників відповідних підрозділів, інших посадових осіб 
та узгоджуються з профспілковим комітетом.

4. Щомісячна премія може призначатися за якісне виконання посадових 
обов’язків:

головам циклових комісій та їх заступникам;
керівникам структурних підрозділів;
керівникам навчальних груп; 
заступникам директора за напрямами роботи; 
завідувачам відділень;
методисту;
завідувачам навчально-методичних лабораторій, кабінетів;
секретарям Педагогічної ради, Адміністративної ради, Методичної ради.

5. Преміювання викладацького, адміністративно-господарського, 
навчально-допоміжного персоналу Фахового коледжу здійснюється за такі 
досягнення в роботі:

високі показники в навчальній, навчально-методичній, педагогічній і 
виховній роботі;
якісне виконання робіт у приймальній комісії;
активну участь у профорієнтаційній роботі із залучення до навчання у 
Фаховому коледжі випускників шкіл міста, районів;
якісне виконання робіт із складання кошторисів доходів і витрат, аналізу 
діяльності Фахового коледжу;
якісну здачу звітів за наслідками діяльності закладу до вищих та 
контролюючих організацій;
вдосконалення форм звітності та комп’ютеризацію цих процесів; 
якісне ведення матеріалів з діловодства;
високий рівень в обслуговуванні читачів бібліотеки, своєчасне 
забезпечення літературою і збереження бібліотечного фонду;
активну участь у розвитку і зміцненні матеріально-технічної бази 
Фахового коледжу;
економне і ефективне використання наявних ресурсів;
дотримання правил, норм і вимог з охорони праці, забезпечення 
сприятливих умов праці і побуту.
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6. Також директором Фахового коледжу можуть визначатися інші складові 
розміру щомісячної премії, зокрема, за якісне виконання робіт, пов’язаних з 
підвищеною складністю та напруженістю у роботі, за якісне виконання обов’язків 
та робіт з інших напрямків діяльності як постійно, так і на обмежений термін 
(наприклад, за роботу у циклових комісіях, Методичній раді, приймальній комісії 
тощо).

7. Премія виплачується, як правило, у термін виплати заробітної плати та 
авансу кожного місяця. У разі відсутності фінансової можливості Фахового 
коледжу здійснити виплату місячної премії в повному обсязі вона може бути 
зменшена наказом по Фаховому коледжу.

8. Щомісячна премія може бути скасована або зменшена, у тому числі на 
підставі службових записок керівників підрозділів та інших посадових осіб, 
наказом по Фахового коледжу та за погодженням з профкомом як у цілому, так і за 
окремими складовими (у тому числі на визначений термін) у випадках:

припинення виконання відповідних обов’язків;
неякісне виконання обов’язків;
порушення трудової дисципліни, охорони праці та в інших мотивованих 

випадках.

3. Інші види премій
1. Крім щомісячної премії, можуть також виплачуватися згідно з наказами по 

Фаховому коледжу, у тому числі особам, які працюють на умовах сумісництва, 
премії:

за підсумками роботи за квартал, півріччя, рік, а також як одноразове 
заохочення працівників за зразкове виконання службових обов’язків, 
окремих планових і оперативних завдань, за ініціативний і творчий підхід 
до роботи, за бездоганну роботу у Фаховому коледжі у зв’язку з 
ювілейними датами (як правило, 50, 60 років) та інші одноразові 
заохочення;
відповідно до затверджених Педагогічною радою положень щодо 
організаційної роботи з окремих напрямків діяльності.

2. Працівники Фахового коледжу за бездоганну роботу в коледжі у зв’язку з 
ювілейними датами заохочуються у розмірі, як правило, до одного посадового 
окладу.

3. Преміювання здійснюється у встановленому порядку за наказом директора 
Фахового коледжу.

4. Прикінцеві положення
1. Зміни і доповнення до даного Положення у разі потреби можуть вноситися 

рішенням Педагогічної ради Фахового коледжу.
2. Відповідне Положення (зі змінами та доповненнями), затверджене 

директором Фахового коледжу 15 квітня 2008 року вважати таким, що втратило 
чинність.
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3. Положення набирає чинності після його затвердження директором 
• Фахового коледжу та погодження з профспілковим комітетом.

Головний бухгалтер

Економіст 
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U 2020 рокуПротокол № S
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про порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним 

працівникам Відокремленого структурного підрозділу 
«Шосткинський фаховий коледжу імені Івана Кожедуба 

Сумського державного університету»
за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків

Версія 02

1. Загальні положення
1. Дане Положення розроблено згідно з частиною 1 ст. 57 Закону України 

«Про освіту», частиною 1 ст. 63 Закону України «Про фахову передвищу освіту», 
п. 4 Порядку надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам 
навчальних закладів державної та комунальної форм власності за сумлінну працю, 
зразкове виконання службових обов’язків, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 05.06.2000 року № 898 зі змінами у редакції постанови КМУ 
від 08.02.2017 № 67, Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних 
працівників, затвердженим постановою КМУ від 14.06.2000 року № 963. 
Положення поширюється на штатних педагогічних працівників Відокремленого 
структурного підрозділу «Шосткинський фаховий коледж імені Івана Кожедуба 
Сумського державного університету» (далі - Фаховий коледж).

2. Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам надається за 
якість фахової передвищої освіти; за відповідність умов освітньої діяльності та 
результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти вимогам законодавства 
та стандартам фахової передвищої освіти, професійним та міжнародним 
стандартам, потребам зацікавлених сторін і суспільства; участь у реалізації 
державної політики у сфері фахової передвищої освіти. Щорічна грошова 
винагорода педагогічним працівникам надається за сумлінну працю, зразкове 
виконання покладених на них обов’язків за умови досягнення ними успіхів у 
навчально-педагогічній, методичній та виховній роботі, підготовку і участь 
студентів у олімпіадах (різних рівнів), творчих і наукових конкурсах, педагогічне 
новаторство, впровадження передового педагогічного досвіду і новітніх технологій 
навчання, відсутність порушень виконавчої і трудової дисципліни, активну 
громадську роботу.
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3. На преміювання спрямовується частина загального та спеціального фондів 
оплати праці в межах затвердженого річного фонду заробітної плати.

4. Нарахування на щорічну грошову винагороду, сплата податків та зборів 
здійснюються відповідно до чинного податкового законодавства України.

5. Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам, які працюють на 
умовах контракту, надається незалежно від умов, визначених у контракті.

6. Щорічна грошова винагорода може бути скасована або зменшена, якщо в 
період, за який вона призначається, мало місце таке:
- припинення виконання обов’язків педагогічного працівника;
- несумлінне ставлення до виконання своїх функціональних обов’язків;
- порушення трудової дисципліни, безпеки праці;
- непроведения навчальних занять, недостатнє методичне забезпечення 

освітнього процесу;
- вчинення аморальних проступків і наявність дисциплінарних 

стягнень.

2. Порядок виплати та особливості визначення розміру щорічної 
грошової винагороди

1. Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам виплачується на 
підставі наказу директора Фахового коледжу за підсумками роботи за календарний 
рік. Якщо працівник відпрацював неповний рік, то винагорода розраховується 
пропорційно терміну роботи на посаді за кожний повний відпрацьований місяць.

2. Розмір грошової винагороди не може перевищувати одного посадового 
окладу (ставки заробітної плати) або еквівалентної частини, якщо працівник 
працює не на повну ставку, з урахуванням підвищень, які здійснювалися протягом 
календарного року.

3. Наказ щодо призначення щорічної грошової винагороди вносить старший 
інспектор відділу кадрів з урахуванням службових записок від керівників 
структурних підрозділів, які погоджуються з директором Фахового коледжу. Наказ 
візується головним бухгалтером, головою профспілкового комітету та 
юрисконсультом.

4. У службових записках керівників структурних підрозділів Фахового 
коледжу обов’язково зазначається внесок працівника в навчально-педагогічну, 
методичну та виховну роботу підрозділу, методичне та матеріально-технічне 
забезпечення освітнього процесу та пропозиції щодо визначення розміру щорічної 
грошової винагороди. Під час остаточного формування відділом кадрів 
відповідного наказу та узагальнення пропозицій щодо розміру щорічної грошової 
винагороди враховується таке:

4.1. Щорічна грошова винагорода призначається у розмірі посадового окладу 
(100%) - за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків за умови 
досягнення успіхів у навчально-педагогічній, методичній та виховній роботі, у 
матеріально-технічному забезпеченні освітнього процесу, відсутності порушень 
виконавчої і трудової дисципліни.

4.2. За наявності зауважень до працівника, які викладені в письмовій формі 
(розпорядження, інші документи, в тому числі з відповідною резолюцією), щорічна
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грошова винагорода розраховується на 25 % менше від посадового окладу з 
кожного із зазначених документів. Остаточне рішення про застосування механізму 
зменшення винагороди відповідно до п. 4.2 ухвалює директор Фахового коледжу.

4.3. За порушення, які визначені попередженням в наказах по Фаховому 
коледжу, щорічна грошова винагорода розраховується на 50% менше від 
посадового окладу за кожне порушення.

4.4. За порушення, які визначені доганою по Фаховому коледжу, працівник 
позбавляється щорічної грошової винагороди.

3. Прикінцеві положення
1. Зміни і доповнення до даного Положення у разі потреби можуть вноситися 

рішенням Педагогічної ради Фахового коледжу.
2. Положення набирає чинності після його затвердження директором 

Фахового коледжу та узгодження з профспілковим комітетом.

Заступник директора 
навчально-методичної роботи
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Головний бухгалтер

Економіст

Юрисконсульт

Олександра ЛАПІНСЬКА

Анатолій ЗУЄВ

Тетяна ФАЩУК

Світлана МАКАРЕНКО

@ у Світлана ТИХОНЕНКОВА

Схвалено Педагогічною радою Фахового коледжу

Протокол № £ від«

Голова Педагогічної рад

Секретар

року

Тетяна СОРОКА

Юлія ПОМОГАЙБО



Пронумеровано, прошито 
та скріплено печаткою

Ярку,„і„

Підпис


