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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

 

змін, внесених 19 квітня 2018 року у Галузеву Угоду між Міністерством освіти і науки України  

та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 -2020 роки 

  

 

 Галузева угода 

між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки 

працівників освіти і науки України на 2016 - 2020 роки 

 

(у редакції від 23 листопада 2016) 

Галузева угода 

між Міністерством освіти і науки України та ЦК 

Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 

-2020 роки 

(у редакції від 19.04.2018) 

 

     1.2. На підставі Угоди, яка є нормативним актом соціального 

партнерства, здійснюється регулювання трудових відносин у галузі 

та соціально-економічних питань, що стосуються інтересів 

працівників, здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів, учнів 

професійно-технічних навчальних закладів, інших осіб, які 

навчаються у вищих та професійно-технічних навчальних закладах 

(далі - осіб, які навчаються), та власників (уповноважених ними 

органів). 

     1.2. На підставі Угоди, яка є нормативним актом соціального 

партнерства, здійснюється регулювання трудових відносин у 

галузі та соціально-економічних питань, що стосуються інтересів 

працівників, здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів, 

учнів закладів професійно - технічної освіти, інших осіб, які 

навчаються у закладах вищої та професійно- технічної освіти (далі 

- осіб, які навчаються), та власників (уповноважених ними 

органів). 

     1.3. Угода визначає узгоджені позиції і дії Сторін, спрямовані на 

їхнє співробітництво, створення умов для підвищення ефективності 

роботи навчальних закладів та установ освіти (далі - закладів освіти), 

реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-

економічних гарантій працівників, осіб, які навчаються, забезпечення 

їхніх конституційних прав, досягнення злагоди в суспільстві. 

 

     1.3. Угода визначає узгоджені позиції і дії Сторін, спрямовані 

на їхнє співробітництво, створення умов для підвищення 

ефективності роботи закладів та установ освіти (далі - закладів 

освіти), реалізацію на цій основі професійних, трудових і 

соціально-економічних гарантій працівників, осіб, які навчаються, 

забезпечення їхніх конституційних прав, досягнення злагоди в 

суспільстві. 

     2.5. Сторони домовилися, що при зміні власника навчального 

закладу чинність колективних договорів зберігається до укладення 

нових. 

     2.5. Сторони домовилися, що при зміні власника закладу освіти 

чинність колективних договорів зберігається до укладення нових. 

 

     3.1.13. Вживатиме заходів для реалізації положень, передбачених 

ст. ст. 14, 55, 57 Закону України "Про освіту", в частині соціально-

економічного забезпечення працівників освіти. 

     3.1.13. Вживатиме заходів для реалізації положень, 

передбачених ст. ст. 54, 57, 61, 66 Закону України «Про освіту», в 

частині соціально-економічного забезпечення працівників освіти. 

http://consultant.parus.ua/?doc=09Z4X26317&abz=DRUR6
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     3.2.5. Вживати заходів для недопущення прийняття законодавчих 

актів, які загрожують звуженням прав і свобод громадян в галузі 

освіти, зокрема тих, що стосуються: 

     Абзац другий - закриття загальноосвітніх навчальних закладів у 

сільській місцевості; 

     Абзац третій - ліквідації, реорганізації та перепрофілювання 

загальноосвітніх, дошкільних, інших закладів освіти; 

     Абзац четвертий - зміни нормативів щодо наповнюваності класів 

загальноосвітніх навчальних закладів, груп дошкільних і 

позашкільних навчальних закладів, передбачених положеннями ст. 

14 Закону України "Про загальну середню освіту", ст. 14 Закону 

України "Про дошкільну освіту" та ст. 18 Закону України "Про 

позашкільну освіту", а також норм щодо кількості учнів у групах при 

поділі класів для вивчення окремих предметів; 

     Абзац п’ятий - збільшення кількості студентів на одного 

викладача у вищих навчальних закладах, введення таких нормативів 

у коледжах (навчальних закладах I - II рівнів акредитації); 

     Абзац сьомий - зменшення кількості годин в навчальних планах 

загальноосвітніх навчальних закладів;  

     3.2.5. Вживати заходів для недопущення прийняття 

законодавчих актів, які загрожують звуженням прав і свобод 

громадян в галузі освіти, зокрема тих, що стосуються: 

     Абзац другий - закриття закладів загальної середньої освіти у 

сільській місцевості; 

      Абзац третій - ліквідації, реорганізації та перепрофілювання 

закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, 

інших закладів освіти; 

      Абзац четвертий - зміни нормативів щодо наповнюваності 

класів закладів загальної середньої освіти, груп у закладах 

дошкільної і позашкільної освіти, передбачених положеннями ст. 

14 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 14 Закону 

України «Про дошкільну освіту» та ст. 18 Закону України «Про 

позашкільну освіту», а також норм щодо кількості учнів у групах 

при поділі класів для вивчення окремих предметів; 

      Абзац п’ятий - збільшення кількості студентів на одного 

викладача у закладах вищої освіти; 

      Абзац сьомий - зменшення кількості годин в навчальних 

планах закладів загальної середньої освіти;. 

     3.2.7. Сприяти належному фінансовому забезпеченні навчальних 

закладів.  

     3.2.7. Сприяти належному фінансовому забезпеченні закладів 

освіти. 

     3.3.1. Передбачення в державному бюджеті на відповідний рік 

обсягів видатків стипендіального фонду, необхідних для реалізації 

норм статті 62 Закону України "Про вищу освіту". 

 

     3.3.1. Розширення кола стипендіатів на отримання академічних 

стипендій. 

     Передбачення в державному та місцевих бюджетах на 

відповідний рік обсягів видатків стипендіального фонду, 

необхідних для реалізації прав студентів відповідно до норм статті 

62 Закону України «Про вищу освіту». 

     3.3.2. Забезпечення гарантій студентам на пільговий проїзд у 

транспорті відповідно до гарантій, передбачених статтею 62 Закону 

України "Про вищу освіту", та відновлення права на пільговий проїзд 

для учнів професійно-технічних навчальних закладів у статті 

9 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні". 

     3.3.2. Забезпечення гарантій студентам на пільговий проїзд у 

транспорті відповідно до гарантій, передбачених статтею 62 

Закону України «Про вищу освіту», зокрема щодо проїзду у 

приміському і міжміському автомобільному транспорті, та 

відновлення права на пільговий проїзд для учнів закладів 

професійно-технічної освіти у статті 9 Закону України «Про 

http://consultant.parus.ua/?doc=0A5KD37EA9&abz=GGJQJ
http://consultant.parus.ua/?doc=0A5KD37EA9&abz=GGJQJ
http://consultant.parus.ua/?doc=09XEB4B603&abz=GIA6D
http://consultant.parus.ua/?doc=09NOI51609&abz=GIA32
http://consultant.parus.ua/?doc=0A96I9748F&abz=FY84C
http://consultant.parus.ua/?doc=09E330506B&abz=0WORK
http://consultant.parus.ua/?doc=09E330506B&abz=0WORK
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 сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні». 

      3.3.3. Забезпечення фінансування галузі освіти у повному обсязі 

не менше 7% внутрішнього валового продукту відповідно до 

статті 78 Закону України «Про освіту». 

      3.3.4. Передбачення видатків освітньої субвенції в обсягах, 

необхідних для своєчасної і в повному розмірі оплати праці 

педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та 

інших, які оплачуються за рахунок освітньої субвенції. 

      3.3.5. Удосконалення формули розподілу освітньої субвенції, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 

27.12.2017 № 1088 «Про затвердження формули розподілу 

освітньої субвенції між місцевими бюджетами», з тим, щоб 

обрахунки за її складовими були максимально наближені до 

потреб закладів на оплату праці педагогічних працівників. 

      3.3.6. Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 14.01.2015 № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам» щодо спрямування 

освітньої субвенції виключно на оплату праці педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти та інших, яка 

здійснюється за рахунок субвенції, спрямування її залишків на 

оновлення матеріально-технічної бази лише за умови виплати їм 

надбавок, доплат, винагороди, допомоги на оздоровлення та інших 

виплат у повному, максимальному розмірі. 

      3.3.7. Недопущення утворення залишків освітньої субвенції, їх 

використання за цільовим призначенням для виплати надбавок 

«за престижність педагогічної праці» в максимальних розмірах, 

встановлення надбавок за складність, напруженість, за високі 

досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи, 

преміювання, надання допомоги для вирішення соціально-

побутових проблем педагогічним працівникам закладів загальної 

середньої освіти та інших закладів освіти в повному обсязі з 

використанням граничних норм нормативно-правових актів з 

питань оплати праці. 
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      3.3.8. Забезпечення освітньою субвенцією закладів загальної 

середньої освіти з чисельністю учнів до 25 осіб з метою 

забезпечення трудових прав педагогічних працівників, 

недопущення їх вивільнення та дотримання конституційного права 

дітей на отримання повної загальної середньої освіти незалежно 

від їх місця проживання. 

      3.3.9. Передбачення в Державному бюджеті на відповідний рік 

додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів загальної середньої освіти у 

повному обсязі з урахуванням потреб, пов’язаних з їх оновленням 

та модернізацією, а також її розподілу між відповідними 

місцевими бюджетами. 

      3.3.10. Забезпечення при прийнятті місцевих бюджетів обсягів 

видатків на фінансування закладів вищої, післядипломної, 

професійно-технічної, загальної середньої, дошкільної, 

позашкільної освіти у повному обсязі, зокрема необхідних для 

першочергової виплати заробітної плати працівникам цих закладів 

та установ освіти. 

      3.3.11. Збільшення обсягів видатків закладам вищої освіти, 

необхідних для забезпечення фінансування коледжів, технікумів, 

училищ, які є їх структурними підрозділами без права окремих 

юридичних осіб. 

      3.3.12. Забезпечення видатків на підготовку кадрів вищими 

закладами освіти (III-IV рівнів акредитації), необхідних для 

дотримання трудових прав працівників, створення необхідних 

умов навчання та праці. 

      3.3.12. Посилення кадрового потенціалу органів управління 

освітою та методичних служб об’єднаних територіальних громад. 

     3.4. Сторони Угоди рекомендують керівникам органів 

управління освітою, закладів та установ освіти і науки, 

відповідним профспілковим органам: 

     3.4. Сторони Угоди  рекомендують керівникам органів 

управління  освітою, закладів та установ освіти і науки, 

відповідним профспілковим  органам вживати заходів для: 

     3.4.1. Вживати заходів для забезпечення у повному обсязі видатків 

на оплату праці працівників навчальних закладів для її 

     3.4.1 Забезпечення у повному обсязі видатків на оплату праці 

працівників закладів освіти для її першочергової виплати при 
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першочергової виплати при затвердженні місцевих бюджетів 

відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України. 

затвердженні місцевих бюджетів відповідно до статті 77 

Бюджетного кодексу України. 

      3.4.2. Забезпечення фінансування галузі освіти у повному обсязі 

не менше 7% внутрішнього валового продукту відповідно до 

статті 78 Закону України «Про освіту». 

      3.4.3. Передбачення видатків освітньої субвенції в обсягах, 

необхідних для своєчасної і в повному розмірі оплати праці 

педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та 

інших, які оплачуються за рахунок освітньої субвенції, належного 

щомісячного її розподілу. 

      3.4.4. Ефективного розподілу освітньої субвенції для 

максимального наближення його обсягів до потреб закладів на 

оплату праці педагогічних працівників, удосконалення формули 

розподілу освітньої субвенції, що затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1088 «Про 

затвердження формули розподілу освітньої субвенції між 

місцевими бюджетами». 

      3.4.5. Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 14.01.2015 № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам» щодо обов’язкового 

спрямування освітньої субвенції виключно на оплату праці 

педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та 

інших, яка здійснюється за рахунок субвенції, спрямування її 

залишків на оновлення матеріально-технічної бази лише за умови 

виплати їм надбавок, доплат, винагороди, допомоги на 

оздоровлення та інших виплат у повному, максимальному розмірі. 

      3.4.6. Недопущення утворення залишків субвенції, їх 

використання за цільовим призначенням для виплати надбавок «за 

престижність педагогічної праці» в максимальних розмірах, 

встановлення надбавок за складність, напруженість, за високі 

досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи, 

преміювання, надання допомоги для вирішення соціально-

побутових проблем педагогічним працівникам закладів освіти в 

http://consultant.parus.ua/?doc=0AD0B16F92&abz=CBYQI
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повному обсязі з використанням граничних норм нормативно-

правових актів з питань оплати праці. 

      3.4.7. Забезпечення освітньою субвенцією закладів загальної 

середньої освіти з чисельністю учнів до 25 осіб з метою 

забезпечення трудових прав педагогічних працівників, 

недопущення їх вивільнення та дотримання конституційного права 

дітей на отримання повної загальної середньої освіти незалежно 

від їх місця проживання. 

      3.4.8. Передбачення в Державному бюджеті на відповідний рік 

додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів загальної середньої освіти у 

повному обсязі з урахуванням потреб, пов’язаних з їх оновленням 

та модернізацією, а також її розподілу. 

      3.4.9. Забезпечення при прийнятті місцевих бюджетів обсягів 

видатків на фінансування закладів вищої, післядипломної, 

професійно-технічної, загальної середньої, дошкільної, 

позашкільної освіти у повному обсязі, зокрема необхідних для 

першочергової виплати заробітної плати працівникам цих закладів 

та установ освіти. 

      3.4.10. Збільшення обсягів видатків закладам вищої освіти, 

необхідних для забезпечення фінансування коледжів, технікумів, 

училищ, які є їх структурними підрозділами без права окремих 

юридичних осіб. 

      3.4.11. Розширення кола стипендіатів на отримання 

академічних стипендій.  

          Передбачення в державному та місцевих бюджетах на 

відповідний рік обсягів видатків стипендіального фонду, 

необхідних для реалізації прав студентів відповідно до норм статті 

62 Закону України «Про вищу освіту». 

      3.4.12. Забезпечення гарантій студентам на пільговий проїзд у 

транспорті відповідно до гарантій, передбачених статтею 62 

Закону України «Про вищу освіту», зокрема щодо проїзду у 

приміському і міжміському автомобільному транспорті, та 
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відновлення права на пільговий проїзд для учнів професійно-

технічних закладів освіти у статті 9 Закону України «Про 

сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні». 

     4.1.6. З урахуванням регіональних потреб визначити обсяги 

державного замовлення на підготовку фахівців без відриву від 

виробництва з числа випускників педагогічних інститутів, коледжів, 

училищ та навчальних закладів системи загальної середньої освіти та 

перепідготовки педагогічних працівників за рахунок коштів 

державного і місцевих бюджетів з метою опанування ними 

гостродефіцитних педагогічних спеціальностей. 

     4.1.6. З урахуванням регіональних потреб визначити обсяги 

державного замовлення на підготовку фахівців без відриву від 

виробництва з числа випускників педагогічних інститутів, 

коледжів, училищ та закладів системи загальної середньої освіти 

та перепідготовки педагогічних працівників за рахунок коштів 

державного і місцевих бюджетів з метою опанування ними 

гостродефіцитних педагогічних спеціальностей. 

     4.1.7. Не допускати скорочення чисельності науково-педагогічних 

працівників при запровадженні новітніх форм і технологій 

організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. 

 

    4.1.7. Не допускати скорочення чисельності науково-

педагогічних працівників при запровадженні новітніх форм і 

технологій організації навчального процесу у закладах вищої 

освіти. 

     4.2.5. Передбачати у колективних договорах закладів освіти 

заходи щодо попередження безробіття, створення нових (додаткових) 

робочих місць. 

     4.2.5. Передбачати у колективних договорах закладів та установ 

освіти заходи щодо попередження безробіття, створення нових 

(додаткових) робочих місць. 

     4.2.6. Вжити заходів для недопущення запровадження такого 

режиму роботи працівників дошкільних навчальних закладів, який 

може призвести до встановлення місячної заробітної плати в розмірі 

менше посадового окладу (ставки заробітної плати). 

     4.2.6. Вжити заходів для недопущення запровадження такого 

режиму роботи працівників закладів дошкільної освіти, який може 

призвести до встановлення місячної заробітної плати в розмірі 

менше посадового окладу (ставки заробітної плати). 

     4.2.8. Застосовувати при оптимізації навчальних закладів та 

установ освіти звільнення працівників за скороченням штатів або 

чисельності працюючих лише як крайній засіб, коли вичерпані всі 

можливості їх працевлаштування в інших навчальних закладах. 

     4.2.8. Застосовувати при оптимізації закладів та установ освіти 

звільнення працівників за скороченням штатів або чисельності 

працюючих лише як крайній засіб, коли вичерпані всі можливості 

їх працевлаштування в інших закладах освіти. 

     4.2.10. Не допускати звільнення працівників навчальних закладів 

при зміні власника, зокрема при створенні об'єднаних територіальних 

громад. 

     4.2.10. Не допускати звільнення працівників закладів та установ 

освіти при зміні власника, зокрема при створенні об’єднаних 

територіальних громад. 

     4.3. ЦК Профспілки працівників освіти і науки України 

зобов'язується сприяти роботі молодіжних центрів праці вищих 

навчальних закладів, розвитку їх взаємодії з державною службою 

зайнятості. 

     4.3. ЦК Профспілки працівників освіти і науки України 

зобов'язується сприяти роботі молодіжних центрів праці вищих 

закладів освіти, розвитку їх взаємодії з державною службою 

зайнятості. 

     5.1.1.       5.1.1. … 
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     Абзац четвертий - нової редакції нормативно-правових 

документів, що стосуються організаційно-економічних механізмів 

управління практичною підготовкою студентів вищих навчальних 

закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів, їх 

працевлаштування, зокрема Положення про маркетингову службу 

вищого навчального закладу, Положення про практику учнів 

професійно-технічних навчальних закладів тощо. 

     Абзац четвертий - нової редакції нормативно-правових 

документів, що стосуються організаційно-економічних механізмів 

управління практичною підготовкою студентів закладів вищої 

освіти та учнів закладів професійно-технічної освіти, їх 

працевлаштування, зокрема Положення про маркетингову службу 

вищого навчального закладу, Положення про практику учнів 

професійно-технічних навчальних закладів тощо. 

     5.1.8. Забезпечити оптимізацію педагогічного навантаження 

науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, які 

проводять і виконують наукові дослідження у межах основного 

робочого часу. 

     5.1.8. Забезпечити оптимізацію навчального навантаження 

науково- педагогічних працівників закладів вищої освіти, які 

проводять і виконують наукові дослідження у межах основного 

робочого часу. 

     5.1.9. Вжити заходів для напрацювання ефективних механізмів 

економічної та господарської діяльності вищих навчальних закладів, 

розширення їх автономії щодо використання бюджетних коштів та 

формування штатів. 

     5.1.9. Вжити заходів для напрацювання ефективних механізмів 

економічної та господарської діяльності закладів вищої освіти, 

розширення їх автономії щодо використання бюджетних коштів та 

формування штатів. 

     5.1.10. Вжити заходів для удосконалення нормативів чисельності 

студентів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у 

вищих навчальних закладах з урахуванням демографічної ситуації та 

особливостей Болонського процесу, не допускаючи посилення 

інтенсифікації праці науково-педагогічних працівників. 

     5.1.10. Вжити заходів для удосконалення нормативів 

чисельності студентів на одну штатну посаду науково-

педагогічного працівника у закладах вищої освіти з урахуванням 

демографічної ситуації та особливостей Болонського процесу, не 

допускаючи посилення інтенсифікації праці науково- педагогічних 

працівників. 

     5.1.11. Ініціювати внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 14.04.97 р. N 346 "Про затвердження порядку надання 

щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів 

керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти..." з 

метою врегулювання питання щорічних відпусток працівникам нових 

типів навчальних закладів та навчально-виховних комплексів тощо. 

 

     5.1.11. Ініціювати внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 14.04.1997 р. № 346 «Про затвердження 

порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 

календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та 

установ освіти…» з метою врегулювання питання щорічних 

відпусток працівникам нових типів закладів освіти та навчально- 

виховних комплексів, об’єднань тощо. 

      5.1.12. Вжити заходів для внесення змін до порядку 

використання коштів, передбачених у Державному бюджеті на 

виплату академічних стипендій в частині забезпечення права 

закладів вищої освіти надавати матеріальну допомогу студентам та 

здійснювати їх заохочення відповідно до постанови Кабінету 

http://consultant.parus.ua/?doc=09ZTG937A7&abz=1HQQT
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Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Питання 

стипендіального забезпечення». 

     5.2.1. Періоди, впродовж яких у навчальних закладах не 

здійснюється навчальний процес (освітня діяльність) у зв'язку із 

санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, 

незалежними від працівників обставинами, є робочим часом 

педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників. У 

зазначений час працівники залучаються до навчально-виховної, 

організаційно-методичної, організаційно-педагогічної, наукової робіт 

відповідно до наказу керівника закладу в порядку, передбаченому 

колективним договором та правилами внутрішнього трудового 

розпорядку. 

     5.2.1. Періоди, впродовж яких у закладах освіти не 

здійснюється навчальний процес (освітня діяльність) у зв'язку із 

санітарно- епідеміологічними, кліматичними чи іншими, 

незалежними від працівників обставинами, є робочим часом 

педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників. У 

зазначений час працівники залучаються до навчально-виховної, 

організаційно-методичної, організаційно-педагогічної, наукової 

робіт відповідно до наказу керівника закладу в порядку, 

передбаченому колективним договором та правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. 

     5.2.3. Тривалість робочого часу педагогічних працівників, 

залучених у період, що не збігається із щорічною оплачуваною 

відпусткою, на строк не більше одного місяця до роботи в оздоровчі 

табори з денним перебуванням дітей, що діють в канікулярний період 

у тій же місцевості на базі загальноосвітніх та інших навчальних 

закладів, не може перевищувати кількості годин, встановлених при 

тарифікації до початку такої роботи чи при укладенні трудового 

договору. 

     5.2.3. Тривалість робочого часу педагогічних працівників, 

залучених у період, що не збігається із щорічною оплачуваною 

відпусткою, на строк не більше одного місяця до роботи в заклади 

освіти, зокрема оздоровчі табори з денним перебуванням дітей, що 

діють в канікулярний період у тій же місцевості на базі 

загальноосвітніх та інших закладів освіти, не може перевищувати 

кількості годин, встановлених при тарифікації до початку такої 

роботи чи при укладенні трудового договору. 

     5.2.4. Залучення педагогічних працівників у канікулярний період, 

який не збігається з їх щорічною оплачуваною відпусткою, до роботи 

в оздоровчих таборах, розташованих в іншій місцевості, 

здійснюється лише за згодою працівників. 

 

     5.2.4. Залучення педагогічних працівників у канікулярний 

період, який не збігається з їх щорічною оплачуваною відпусткою, 

до роботи в закладах освіти, зокрема оздоровчих таборах, 

розташованих в іншій місцевості, здійснюється лише за згодою 

працівників. 

     5.2.5. Режим виконання організаційної, методичної, наукової 

роботи регулюється правилами внутрішнього трудового розпорядку 

вищого навчального закладу, планами науково-дослідних робіт, 

програмами, індивідуальними планами робіт. Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, іншими локальними актами 

можна регулювати виконання зазначених видів робіт як 

безпосередньо у вищому навчальному закладі, так і за його межами. 

     5.2.5. Режим виконання організаційної, методичної, наукової 

роботи регулюється правилами внутрішнього трудового 

розпорядку закладу вищої освіти, планами науково-дослідних 

робіт, програмами, індивідуальними планами робіт. Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, іншими локальними актами 

можна регулювати виконання зазначених видів робіт як 

безпосередньо у закладі вищої освіти, так і за його межами. 

     5.2.8. Мінімальний та максимальний обов'язковий обсяг      5.2.8. Мінімальний та максимальний обов'язковий обсяг 
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навчального навантаження науково-педагогічних працівників в 

межах їх робочого часу встановлює вищий навчальний заклад з 

урахуванням виконання ними інших обов'язків (методичних, 

наукових, організаційних) у порядку, передбаченому його статутом 

та колективним договором. 

 У коледжах (вищих навчальних закладах 1 і 2 рівнів 

акредитації) обсяг навчального навантаження викладачів 

визначається згідно з чинним законодавством. 

навчального навантаження науково-педагогічних працівників в 

межах їх робочого часу встановлює заклад вищої освіти з 

урахуванням виконання ними інших обов'язків (методичних, 

наукових, організаційних) у порядку, передбаченому його 

статутом та колективним договором. 

          У коледжах (вищих навчальних закладах 1 і 2 рівнів 

акредитації) обсяг навчального навантаження викладачів 

визначається згідно з чинним законодавством. 

     5.2.9. Графік робочого часу науково-педагогічних працівників 

визначається розкладом аудиторних навчальних занять і 

консультацій, розкладом або графіком контрольних заходів та 

іншими видами робіт, передбаченими індивідуальним робочим 

планом викладача. Час виконання робіт, не передбачених розкладом 

або графіком контрольних заходів, визначається у порядку, 

встановленому вищим навчальним закладом, з урахуванням 

особливостей спеціальності та форм навчання. Забороняється 

відволікати науково-педагогічних працівників (викладачів) від 

проведення навчальних занять та контрольних заходів, передбачених 

розкладом. 

     5.2.9. Графік робочого часу науково-педагогічних працівників 

визначається розкладом аудиторних навчальних занять і 

консультацій, розкладом або графіком контрольних заходів та 

іншими видами робіт, передбаченими індивідуальним робочим 

планом викладача. Час виконання робіт, не передбачених 

розкладом або графіком контрольних заходів, визначається у 

порядку, встановленому закладом вищої освіти, з урахуванням 

особливостей спеціальності та форм навчання. Забороняється 

відволікати  науково-педагогічних працівників (викладачів) від 

проведення навчальних занять та контрольних заходів, 

передбачених розкладом. 

     5.2.10. У випадках виробничої необхідності у вищих навчальних 

закладах науково-педагогічний працівник може залучатися до 

проведення навчальних занять понад обов'язковий обсяг навчального 

навантаження, визначений індивідуальним робочим планом, в межах 

свого робочого часу. Додаткова кількість облікових годин 

встановлюється вищим навчальним закладом і не може 

перевищувати 0,25 максимального навчального навантаження в 

обсязі 600 годин. 

 Зміни в обов'язковому навчальному навантаженні викладача 

вносяться до його індивідуального робочого плану. 

     5.2.10. У випадках виробничої необхідності у закладах вищої 

освіти науково-педагогічний працівник може залучатися до 

проведення навчальних занять понад обов'язковий обсяг 

навчального навантаження, визначений індивідуальним робочим 

планом, в межах свого робочого часу. Додаткова кількість 

облікових годин встановлюється вищим навчальним закладом і не 

може перевищувати 0,25 максимального навчального 

навантаження в обсязі 600 годин. 

          Зміни в обов'язковому навчальному навантаженні викладача 

вносяться до його індивідуального робочого плану. 

      5.2.11. Вживатимуть заходів для внесення змін до 

законодавства щодо встановлення: 

     - скороченої тривалості робочого часу практичних психологів 

закладів дошкільної освіти комбінованого типу та соціальних 
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педагогів закладів освіти (груп, класів) для дітей з особливими 

освітніми потребами; для дітей, які потребують корекції фізичного 

та/або розумового розвитку; з інклюзивними класами та групами. 

     - збільшення тривалості щорічної основної відпустки 

вихователям- методистам та іншим працівникам закладів 

дошкільної освіти комбінованого типу, з групами компенсуючого 

типу та з інклюзивними групами 

     5.3.1. Створювати умови для використання педагогічними та 

науково-педагогічними працівниками вільних від навчальних занять 

та виконання іншої педагогічної (науково-педагогічної) роботи за 

розкладом окремих днів тижня з метою підвищення кваліфікації, 

самоосвіти, підготовки до занять тощо за межами навчального 

закладу. 

     5.3.1. Створювати умови для використання педагогічними та 

науково- педагогічними працівниками вільних від навчальних 

занять та виконання іншої педагогічної (науково-педагогічної) 

роботи за розкладом окремих днів тижня з метою підвищення 

кваліфікації, самоосвіти, підготовки до занять тощо за межами 

закладу освіти. 

     5.3.4. Регулювати режим виконання навчальної роботи розкладом 

навчальних занять. Визначати обсяг навчальної роботи для кожного 

науково-педагогічного працівника безпосередньо навчальним 

закладом з урахуванням його кваліфікації та профілю кафедри в 

межах не більше 600 годин у навчальному році. Забезпечити 

прозорість розподілу навчального навантаження. У випадках 

тимчасової відсутності науково-педагогічних працівників 

здійснювати їх заміну на умовах погодинної оплати праці в обсязі до 

240 годин на рік. 

     5.3.4. Регулювати режим виконання навчальної роботи розкладом 

навчальних занять. Визначати обсяг навчальної роботи для кожного 

науково- педагогічного працівника безпосередньо закладом вищої 

освіти з урахуванням його кваліфікації та профілю кафедри в межах 

не більше 600 годин у навчальному році. Забезпечити прозорість 

розподілу навчального навантаження. У випадках тимчасової 

відсутності науково-педагогічних працівників здійснювати їх заміну 

на умовах погодинної оплати праці в обсязі до 240 годин на рік. 

     5.3.6. Не допускати укладення з ініціативи органів місцевого 

самоврядування в односторонньому порядку трудового договору у 

формі контракту з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів 

комунальної форми власності. 

 

     5.3.6. Забезпечити призначення керівників комунальних 

закладів загальної середньої освіти за результатами конкурсного 

відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, 

яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої 

освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, до складу 

якої входять представники засновника, профспілкового комітету, 

громадського об'єднання батьків учнів (вихованців) та 

громадського об'єднання керівників закладів загальної середньої 

освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці 

відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого 



12 

 

засновником на підставі Типового положення, затвердженого 

Міністерством освіти і науки України. Не допускати припинення 

безстрокового трудового договору з керівниками комунальних 

закладів освіти, зокрема у зв’язку зі зміною засновника. 

     5.3.19. Погоджувати з профкомами: 

     Абзац четвертий - внесення змін та доповнень до статутів 

навчальних закладів з питань праці та соціально-економічних 

інтересів працівників та осіб, які навчаються. 

     5.3.19. Погоджувати з профкомами: 

     Абзац четвертий - внесення змін та доповнень до статутів 

закладів освіти з питань праці та соціально-економічних інтересів 

працівників та осіб, які навчаються. 

      5.4.4. Здійснення контролю за призначенням заступників 

керівника, педагогічних та інших працівників закладу загальної 

середньої освіти на вакантні посади та звільнення їх з посад 

керівником цього закладу, оголошенням конкурсу на вакантні 

посади відповідно до чинного законодавства. 

      5.4.5. Співпраці з органами управління освітою та органами 

управління об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст з 

метою попередження порушень норм законодавства, недопущення 

необґрунтованого закриття навчальних закладів та звільнення їх 

працівників. 

      5.4.6. Ініціювання розгляду відповідними органами державної 

виконавчої влади, місцевого самоврядування, випадків відмови 

роботодавцями усунути виявленні порушення трудового 

законодавства для вжиття необхідних заходів реагування або 

звернення до судових органів. 

     6.1.2. Сприяти забезпеченню реалізацію положень Указу 

Президента України "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного 

розвитку освіти в Україні" від 30 вересня 2010 року, що стосуються: 

 - поетапного підвищення розмірів оплати праці педагогічних і 

науково-педагогічних працівників та приведення цих розмірів у 

відповідність до вимог ст. 57 Закону України "Про освіту", 

 - виплати 20-відсоткової надбавки з метою підвищення 

престижності педагогічної праці всім педагогічним працівникам. 

     6.1.2. Сприяти забезпеченню реалізації положень Указу 

Президента України «Про заходи щодо забезпечення 

пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.10.2010 № 926, що 

стосується виплати надбавки в розмірі не менше 20% посадового 

окладу (ставки заробітної плати, в тому числі годинної) з метою 

підвищення престижності педагогічної праці всім педагогічним 

працівникам. 

 

     6.1.3. Вживати заходів для встановлення: 

 абзац другий - розміру посадового окладу (тарифної ставки) 

     6.1.3. Вживати заходів для встановлення: 

     абзац другий - розміру посадового окладу (тарифної ставки) 

http://consultant.parus.ua/?doc=06R8C6822D&abz=AKV60
http://consultant.parus.ua/?doc=09Z4X26317&abz=372CV
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працівника першого тарифного розряду на рівні не нижче 

мінімальної заробітної плати; 

 абзац третій - підвищених посадових окладів працівникам, 

яким присвоєні почесні, вчені, педагогічні звання та наукові ступені, 

замість здійснення доплат за ці звання та наукові ступені. 

 

працівника першого тарифного розряду на рівні не нижче 

мінімальної заробітної плати; 

     абзац третій - посадового окладу педагогічного працівника 

найнижчої кваліфікаційної категорії в розмірі трьох мінімальних 

заробітних плат зі збільшенням його за кожною наступною 

кваліфікаційною категорією не менше ніж на 10%; 

     абзац четвертий - найменшого посадового окладу науково-

педагогічного працівника на 25% вище від посадового окладу 

педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії зі 

збільшенням його за кожним наступним посадовим окладом не 

менше ніж на 10% від попереднього; 

     абзац п’ятий - схеми посадових окладів (ставок заробітної 

плати) педагогічних і науково-педагогічних працівників Кабінетом 

Міністрів України з урахуванням норм частини другої статті 61 

Закону України «Про освіту. 

     6.1.4. Вжити заходів для забезпечення виплати доплат 

педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів у 

розмірах, визначених ст. 22 Закону України "Про позашкільну 

освіту". 

 

     6.1.4. Вжити заходів для внесення змін до законодавства щодо 

виключення з розміру мінімальної заробітної плати доплат за 

класне, керівництво, перевірку зошитів та інших доплат за 

виконання додаткової педагогічної роботи, надбавок за вислугу 

років та за престижність педагогічної праці, доплат за роботу у 

гірській місцевості та інших виплат тим працівникам, заробітна 

плата яких менша від розміру мінімальної заробітної плати. 

     6.1.6. Вжити заходів для вирішення питання щодо: 

 абзац другий - оплати праці вчителів за роботу в класах з 

кількістю учнів, що перевищують планову наповнюваність; 

 абзац третій - здійснення доплат учителям загальноосвітніх 

навчальних закладів за керівництво методичними комісіями 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 

2004 року N 1096 "Про встановлення розміру доплати за окремі види 

педагогічної діяльності"; 

 абзац четвертий - удосконалення норм Типового положення 

про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 N 930, щодо 

     6.1.6. Вжити заходів для вирішення питання щодо: 

          абзац другий - оплати праці вчителів за роботу в класах з 

кількістю учнів, що перевищують планову наповнюваність; 

          абзац третій - підвищення розмірів посадових окладів 

науково-педагогічним, науковим та педагогічним працівникам 

вищих закладів освіти; 

          абзац четвертий - підвищення розмірів посадових окладів 

тренерам-викладачам та іншим працівникам дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл; 

підвищення розмірів посадових окладів та ставок заробітної плати 

педагогічних працівників з числа осіб, які мають освітній рівень 

http://consultant.parus.ua/?doc=09NOI51609&abz=GIA36
http://consultant.parus.ua/?doc=02BUH47C3F&abz=3U18Q
http://consultant.parus.ua/?doc=02BUH47C3F&abz=3U18Q
http://consultant.parus.ua/?doc=08PCG07798&abz=AVBIQ


14 

 

поширення кваліфікаційної категорії вчителів початкових класів на 

вихователів груп продовженого дня, вчителів-предметників на 

відповідні години навчального навантаження в початкових класах, 

присвоєних на наслідками атестації педагогічних звань на всі години 

педагогічного навантаження та інші педагогічні посади при переході 

педпрацівників з однієї посади на іншу. 

 

бакалавра; 

          абзац п’ятий - удосконалення норм Типового положення 

про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, щодо 

поширення кваліфікаційної категорії вчителів початкових класів 

на вихователів груп продовженого дня, вчителів – предметників на 

відповідні години навчального навантаження в початкових класах, 

присвоєних на наслідками атестації педагогічних звань на всі 

години педагогічного навантаження та інші педагогічні посади при 

переході педпрацівників з однієї посади на іншу. 

     6.2.1. Забезпечити дотримання положень ст. 34 Закону України 

"Про вищу освіту" стосовно реалізації прав керівниками вищих 

навчальних закладів самостійно затверджувати структуру та штатні 

розписи навчальних закладів за умови попереднього погодження їх з 

профспілковими комітетами.  

     6.2.1. Забезпечити дотримання положень ст. 34 Закону України 

«Про вищу освіту» стосовно реалізації прав керівниками закладів 

вищої освіти самостійно затверджувати структуру та штатні 

розписи закладів за умови попереднього погодження їх з 

профспілковими комітетами. 

     6.2.5. Вживати заходів для: 

 абзац другий - удосконалення умов оплати праці працівників 

галузі, зокрема музичних керівників дошкільних навчальних 

закладів, працівників методичних кабінетів, спеціалістів управлінь, 

відділів освіти, бухгалтерій, старших лаборантів, завідувачів 

лабораторій вищих навчальних закладів, інженерів з охорони праці та 

інших працівників з метою підвищення рівня заробітної плати; 

  

     6.2.5. Вживати заходів для: 

          абзац другий - удосконалення умов оплати праці 

працівників галузі, зокрема музичних керівників закладів 

дошкільної освіти, працівників методичних кабінетів, центрів, 

тренерів-викладачів, спеціалістів управлінь, відділів освіти, 

бухгалтерій, старших лаборантів, завідувачів лабораторій вищих 

закладів освіти, інженерів з охорони праці та інших працівників з 

метою підвищення рівня заробітної плати; 

     6.2.6. Вживати заходів для передбачення необхідних видатків у 

бюджеті на відповідні роки для впровадження норм ст. 2 Закону 

України "Про прожитковий мінімум" та ст. 62 Закону України "Про 

вищу освіту" щодо рівня стипендіального забезпечення. 

 

     6.2.6. Вживати заходів для забезпечення до 2023 року поетапної 

реалізації положень частини другої статті 61 Закону України «Про 

освіту», передбачивши при цьому щорічне збільшення посадового 

окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної 

категорії до чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних 

осіб з затвердженням відповідної Схеми посадових окладів та 

недопущення при удосконаленні умов оплати праці працівників 

бюджетної сфери звуження цих законодавчих норм педагогічним і 

науково-педагогічним працівникам. 

     6.2.8. Вживати заходів для встановлення підвищеної оплати праці      6.2.8. Вживати заходів для встановлення підвищеної оплати 

http://consultant.parus.ua/?doc=0A96I9748F&abz=FY7SW
http://consultant.parus.ua/?doc=08BW4FFF0C&abz=0SA75
http://consultant.parus.ua/?doc=0A96I9748F&abz=FY84C
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педагогічних та інших працівників навчальних закладів за роботу з 

ВІЛ-інфікованими дітьми та у інклюзивних класах (групах). 

праці педагогічних та інших працівників закладів освіти за роботу 

з ВІЛ- інфікованими дітьми. 

     6.3.4. З метою дотримання вимог Положення про навчальні 

кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 року 

N 601, та Положення про навчальні кабінети з природничо-

математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 

грудня 2012 року N 1423, при встановленні доплат за завідування 

навчальними кабінетами: 

 абзац другий - не обмежувати типів та кількості навчальних 

кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів, за завідування якими 

встановлюється додаткова оплата; 

 абзац третій - забезпечити оплату за завідування одним 

працівником кількома навчальними кабінетами. 

 

     6.3.4. З метою дотримання вимог Положення про навчальні 

кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 

року № 601 та Положення про навчальні кабінети з природничо-

математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

14 грудня 2012 року № 1423, при встановленні доплат за 

завідування навчальними кабінетами: 

          абзац другий - не обмежувати типів та кількості навчальних 

кабінетів закладів загальної середньої освіти, за завідування якими 

встановлюється додаткова оплата; 

          абзац третій - забезпечити оплату за завідування одним 

працівником кількома навчальними кабінетами з безумовним 

дотриманням норм постанови Кабінету Міністрів України від 

25.08.2004 № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі 

види педагогічної діяльності» та пункту 41 Інструкції про порядок 

обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої 

наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, якими 

не встановлено будь-яких обмежень та застережень щодо їх 

відповідного оснащення чи атестації з обов’язковим погодженням 

з профспілковим комітетом розміру доплати конкретному 

педагогічному працівникові. 

     6.3.5. Здійснювати відповідні доплати керівним працівникам 

навчальних закладів, які виконують на підставі норм чинного 

законодавства викладацьку роботу, за умови покладення на них у 

випадках виробничої необхідності обов'язків з завідування 

відповідними навчальними кабінетами чи класних керівників. 

     6.3.5. Здійснювати відповідні доплати керівним працівникам 

закладів освіти, які виконують на підставі норм чинного 

законодавства викладацьку роботу, за умови покладення на них у 

випадках виробничої необхідності обов'язків з завідування 

відповідними навчальними кабінетами чи класних керівників. 

     6.3.8. Забезпечити оплату праці відповідно до ст. 106 КЗпП 

України як за надурочну роботу в подвійному розмірі: 

 абзац другий - працівникам дошкільних навчальних закладів 

за роботу понад встановлену норму з причини невиходу на роботу 

     6.3.8. Забезпечити оплату праці відповідно до ст. 106 КЗпП 

України як за надурочну роботу в подвійному розмірі: 

          абзац другий - працівникам закладів дошкільної освіти за 

роботу понад встановлену норму з причини невиходу на роботу 

http://consultant.parus.ua/?doc=08CW927DE2&abz=DY1YH
http://consultant.parus.ua/?doc=08CRPE04F9&abz=DXIKQ
http://consultant.parus.ua/?doc=0AAS01FCA1&abz=8X8MR
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змінника або у випадках, коли батьки несвоєчасно забирають дітей з 

дошкільного закладу і робота виконується за межами робочого часу, 

встановленого графіками роботи;  

змінника або у випадках, коли батьки несвоєчасно забирають дітей 

з дошкільного закладу і робота виконується за межами робочого 

часу, встановленого графіками роботи; 

     6.3.19. Забезпечити оплату праці працівників вищих навчальних 

закладів IV рівня акредитації та закладів, яким надано статус 

національних, відповідно до діючих нормативних документів. 

     6.3.19. Забезпечити оплату праці працівників закладів вищої 

освіти (IV рівня акредитації) та закладів, яким надано статус 

національних, відповідно до діючих нормативних документів. 

     6.3.20. Забезпечити встановлення надбавок педагогічним 

працівникам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 березня 2011 р. N 373 "Про встановлення надбавки 

педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, 

загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих 

навчальних закладів I - II рівня акредитації, інших установ і закладів 

незалежно від їх підпорядкування" в максимальному розмірі. 

     6.3.20. Забезпечити встановлення надбавок педагогічним 

працівникам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 березня 2011 р. № 373 «Про встановлення надбавки 

педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, 

загальної середньої, професійної (професійно- технічної), вищої 

освіти, інших установ і закладів незалежно від їх 

підпорядкування» в максимальному розмірі. 

     6.3.21. Здійснювати оплату праці вчителів, які викладають 

декілька предметів інваріантної складової навчального плану, 

зокрема й у іншому загальноосвітньому навчальному закладі, та 

пройшли курси підвищення кваліфікації з цих предметів, виходячи з 

присвоєної кваліфікаційної категорії з основного предмета (за 

фахом). 

 

     6.3.21. Здійснювати оплату праці вчителів, які викладають 

декілька предметів інваріантної складової навчального плану, 

зокрема й у іншому закладі загальної середньої освіти, та пройшли 

курси підвищення кваліфікації з цих предметів, та які мають 

години навантаження на посаді вихователя групи продовженого 

дня, виходячи з присвоєної кваліфікаційної категорії з основного 

предмета (за фахом). 

     6.3.23. Встановлювати педагогічним та іншим працівникам, які 

працюють в інклюзивних класах (групах) та з ВІЛ-інфікованими 

дітьми, підвищені розміри посадових окладів (ставок заробітної 

плати) відповідно до пунктів 28, 29 та 31 Інструкції про порядок 

обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої 

наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 N 102, а також 

надбавку за складність у роботі в розмірі до 50 відсотків посадових 

окладів (ставок заробітної плати) відповідно до пункту 3постанови 

Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 N 1298. 

 

     6.3.23. Встановлювати педагогічним та іншим працівникам, які 

працюють з ВІЛ-інфікованими дітьми, підвищені розміри 

посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до пунктів 

28, 29 та 31 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати 

працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти 

України від 15.04.1993 № 102, а також надбавку за складність у 

роботі в розмірі до 50% посадових окладів (ставок заробітної 

плати) відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів 

України від 30.08.2002 № 1298. 

          Забезпечення доплати за роботу в інклюзивних класах 

(групах) у максимальному розмірі 20% відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 72 «Про внесення 

змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 

http://consultant.parus.ua/?doc=091FK6EBCE&abz=BA096
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP110373.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP110373.html
http://consultant.parus.ua/?doc=043Y5D076C&abz=6JGRJ
http://consultant.parus.ua/?doc=043Y5D076C&abz=6JGRS
http://consultant.parus.ua/?doc=0ADCXE35A1&abz=AOJGL
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серпня 2004 р. № 1096». 

      6.3.24. Виплачувати при припиненні трудового договору 

внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом 

законодавства про працю, колективного чи трудового договору 

(статті 38 і 39) - у розмірі, передбаченому колективним договором, 

але не менше чотиримісячного середнього заробітку. 

      6.3.25. Забезпечувати встановлення надбавок, доплат та премій 

з метою диференціації заробітної плати тим працівникам, які 

отримують заробітну плату на рівні мінімальної заробітної плати з 

урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної 

роботи, кваліфікації, її результатів. 

      6.3.26. Забезпечити встановлення надбавок працівникам 

бібліотек відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

30 вересня 2009 р. № 1073 «Про підвищення заробітної плати 

працівникам бібліотек» в максимальному розмірі. 

      6.3.27. Забезпечити встановлення доплати працівникам, які 

мають наукові ступені та вчені звання, в максимальному розмірі. 

      6.3.28. Забезпечити встановлення доплати вчителям за 

керівництво філією закладу загальної середньої освіти з 

чисельністю учнів менше 20 осіб в розмірі 25% ставки заробітної 

плати, як це передбачено для початкових шкіл. 

      6.3.29. Вжити заходів для підвищення посадових окладів та 

ставок заробітної плати педагогічним працівникам закладів 

дошкільної, позашкільної освіти та інших закладів та установ 

освіти, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів у 

найкоротші терміни 2018 року. 

      6.3.30. Забезпечити роботу з депутатами місцевих рад щодо 

збільшення обсягів фонду оплати праці закладів дошкільної, 

позашкільної освіти та інших комунальних закладів та установ 

освіти, необхідних для встановлення «регіональних надбавок» у 

розмірі 10%, який передбачено постановою Кабінету Міністрів 

України № 22 для педагогічних працівників закладів загальної 

середньої освіти. 
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      6.3.31. Підвищення на 2 тарифні розряди посадових окладів та 

ставок заробітної плати працівників, посади яких зазначено в 

примітах до Схем тарифних розрядів, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 25.09.2005 № 557, 

здійснювати з 1 січня 2017 року.  

     6.3.25. Передбачати відповідні зобов'язання з оплати праці в 

колективних договорах, угодах. 

     6.3.32. Передбачати відповідні зобов'язання з оплати праці в 

колективних договорах, угодах. 

     7.1.4. Забезпечувати виділення коштів на проведення 

профілактичних заходів з охорони праці в кошторисах вищих 

навчальних закладів в обсязі не менше 0,2 відсотка від фонду оплати 

праці відповідно до положень ст. 19 Закону України "Про охорону 

праці". 

     7.1.4. Забезпечувати виділення коштів на проведення 

профілактичних заходів з охорони праці в кошторисах закладів 

вищої освітив обсязі не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці 

відповідно до положень ст. 19 Закону України «Про охорону 

праці». 

     7.1.9. Вжити заходів для внесення змін до розділу XVII "Охорона 

здоров'я, освіта та соціальна допомога" Списку виробництв, робіт, 

професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним 

нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або 

виконується в особливих природних географічних і геологічних 

умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на 

щорічну додаткову відпустку за особливий характер, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N 

1290, стосовно тривалості додаткової відпустки працівників 

навчальних закладів (груп) для дітей з особливими освітніми 

потребами, які потребують тривалого лікування та реабілітації 

(хворих на туберкульоз, розумово відсталих дітей, дітей з ураженням 

центральної нервової системи тощо). 

 

     7.1.9. Вжити заходів для внесення змін до розділу XVII 

«Охорона здоров'я, освіта та соціальна допомога» Списку 

виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких 

пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним 

навантаженням або виконується в особливих природних 

географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику 

для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за 

особливий характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 листопада 1997 р. № 1290, стосовно тривалості 

додаткової відпустки працівників закладів освіти (груп) для дітей з 

особливими освітніми потребами, які потребують тривалого 

лікування та реабілітації (хворих на туберкульоз, розумово 

відсталих дітей, дітей з ураженням центральної нервової системи 

тощо). 

     7.1.10. Забезпечити контроль за своєчасним проведенням 

безоплатно первинних та періодичних медичних оглядів працівників 

навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі освіти 

з необхідними лабораторними дослідженнями згідно зі ст. 17 Закону 

України "Про охорону праці" та постановою Кабінету Міністрів 

України від 23.05.2001 N 559 "Про затвердження переліку професій, 

виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим 

     7.1.10. Забезпечити контроль за своєчасним проведенням 

безоплатно первинних та періодичних медичних оглядів 

працівників закладів, установ освіти, організацій і підприємств 

галузі освіти з необхідними лабораторними дослідженнями згідно зі 

ст. 17 Закону України «Про охорону праці» та постановою Кабінету 

Міністрів України від 23.05.2001 № 559 «Про затвердження 

переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких 

http://consultant.parus.ua/?doc=09IN41AB49&abz=6HIPT
http://consultant.parus.ua/?doc=0ACCYD5F6A&abz=ISTJB
http://consultant.parus.ua/?doc=09IN41AB49&abz=ANKGY
http://consultant.parus.ua/?doc=08W0G64E5A&abz=1KYCA


19 

 

профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів 

та видачі особистих медичних книжок". 

 

підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, 

порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних 

книжок». 

     7.2.3. Включати в колективні договори закладів освіти і науки 

зобов'язання щодо: 

 абзац третій - видачі спецодягу, інших засобів 

індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів; 

  

     7.2.3. Включати в колективні договори закладів освіти і науки 

зобов'язання щодо: 

          абзац третій - видачі спецодягу, інших засобів 

індивідуального захисту з дотриманням Норм безплатної видачі 

спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 

індивідуального захисту працівникам загальних професій різних 

галузей промисловості, затверджених наказом Державного комітету 

України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 

від 16 квітня 2009 року № 62, а також мийних та знешкоджувальних 

засобів; 

     7.2.4. Передбачати в кошторисах навчальних закладів необхідні 

видатки для фінансування профілактичних заходів з охорони праці 

відповідно до ст. 19 Закону України "Про охорону праці", включаючи 

проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року N 442. 

     7.2.4. Передбачати в кошторисах закладів освіти необхідні 

видатки для фінансування профілактичних заходів з охорони праці 

відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону праці», 

включаючи проведення атестації робочих місць за умовами праці 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 

1992 року № 442. 

     7.2.5. Передбачати в штатних розписах навчальних закладів та 

установ освіти з кількістю працюючих 50 і більше осіб посаду 

спеціаліста служби охорони праці відповідно до норм ст. 15 Закону 

України "Про охорону праці" та рішення колегії Міністерства освіти і 

науки України від 11 лютого 2010 року. 

     7.2.5. Передбачати в штатних розписах закладів та установ 

освіти з кількістю працюючих 50 і більше осіб посаду спеціаліста 

служби охорони праці відповідно до норм ст. 15 Закону України 

«Про охорону праці» та рішення колегії Міністерства освіти і науки 

України від 11 лютого 2010 року.  

     7.2.10. Розробити заходи, спрямовані на оснащення вищих 

навчальних закладів державної і комунальної форм власності 

автономними міні-котельнями, впровадження енергозберігаючих 

технологій, забезпечення функціонування систем водо-, енерго-, 

теплопостачання та інженерних мереж. 

     7.2.10. Розробити заходи, спрямовані на оснащення закладів 

вищої освіти державної і комунальної форм власності 

автономними міні-котельнями, впровадження енергозберігаючих 

технологій, забезпечення функціонування систем водо-, енерго-, 

теплопостачання та інженерних мереж. 

     7.2.11. Забезпечувати безперешкодний доступ представників 

Профспілки з питань охорони праці, технічних інспекторів праці 

Профспілки до навчальних закладів, установ, підприємств, 

організацій галузі освіти відповідно до вимог ст. 41 Закону України 

     7.2.11. Забезпечувати безперешкодний доступ представників 

Профспілки з питань охорони праці, технічних інспекторів праці 

Профспілки до закладів, установ освіти, підприємств, організацій 

галузі освіти відповідно до вимог ст. 41 Закону України «Про 

http://consultant.parus.ua/?doc=09IN41AB49&abz=6HIPT
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"Про охорону праці", ст. 259 Кодексу законів про працю України, ст. 

21, 38 (пункт 12) Закону України "Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності". 

охорону праці», ст. 259 Кодексу законів про працю України, ст. 21, 

38 (пункт 12) Закону України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності». 

     8.1.2. Вживати заходів для безумовного надання відповідно до 

чинного законодавства: 

 абзай другий - випускникам вищих навчальних закладів, які 

здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного 

профілю та уклали на строк не менш ніж на три роки договір про 

роботу в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладах, грошової допомоги в п'ятикратному розмірі мінімальної 

заробітної плати; 

 абзац третій - молодим фахівцям, які одержали направлення 

на роботу після закінчення навчального закладу, відпустки 

тривалістю 30 календарних днів з виплатою при цьому допомоги у 

розмірі мінімальної академічної або соціальної стипендії, але не 

нижче розміру стипендії, яку вони отримували в останній місяць 

навчання у вищому навчальному закладі (крім додаткової соціальної 

стипендії, що виплачується особам, які постраждали від 

Чорнобильської катастрофи), за рахунок замовника. 

     8.1.2. Вживати заходів для безумовного надання відповідно до 

чинного законодавства: 

      абзай другий - випускникам закладів вищої світи, які здобули 

освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та 

уклали на строк не менш ніж на три роки договір про роботу в 

закладах загальної середньої освіти та професійно-технічної 

освіти, грошової допомоги в п'ятикратному розмірі мінімальної 

заробітної плати; 

     абзац третій - молодим фахівцям, які одержали направлення на 

роботу після закінчення навчального закладу, відпустки 

тривалістю 30 календарних днів з виплатою при цьому допомоги у 

розмірі мінімальної академічної або соціальної стипендії, але не 

нижче розміру стипендії, яку вони отримували в останній місяць 

навчання у закладі вищої освіти (крім додаткової соціальної 

стипендії, що виплачується особам, які постраждали від 

Чорнобильської катастрофи), за рахунок замовника. 

     8.1.3. Вживати заходів для вирішення в установленому порядку 

питання щодо: 

 абзац третій - поширення постанови Кабінету Міністрів 

України від 26 вересня 2006 р. N 1361 "Про надання одноразової 

адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих 

навчальних закладів" на випускників педагогічних вищих навчальних 

закладів, які уклали договір про роботу в дошкільних, позашкільних 

та інших типах навчальних закладів. 

     8.1.3. Вживати заходів для вирішення в установленому порядку 

питання щодо: 

          абзац третій - поширення постанови Кабінету Міністрів 

України від 26 вересня 2006 р. № 1361 «Про надання одноразової 

адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників 

вищих навчальних закладів» на випускників педагогічних вищих 

закладів освіти, які уклали договір про роботу в дошкільних, 

позашкільних та інших типах закладів освіти. 

     8.1.4. Вживати заходів для забезпечення додаткового 

матеріального заохочення молодих спеціалістів з числа педагогічних 

працівників, які одержали після закінчення вищих навчальних 

закладів диплом з відзнакою. 

     8.1.4. Вживати заходів для забезпечення додаткового 

матеріального заохочення молодих спеціалістів з числа 

педагогічних працівників, які одержали після закінчення вищих 

закладів диплом з відзнакою. 

     8.1.8. Вживати заходів для забезпечення пільгового проїзду 

студентів вищих навчальних закладів усіх форм власності та учнів 

     8.1.8. Вживати заходів для забезпечення пільгового проїзду 

студентів закладів вищої освіти усіх форм власності та учнів 
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професійно-технічних навчальних закладів упродовж календарного 

року. 

професійно-технічних навчальних закладів упродовж 

календарного року. 

     8.1.11. Вживати заходів для поліпшення якості організації 

спортивно-масових заходів із студентами в позанавчальний час та в 

гуртожитках шляхом створення й активізації роботи спортивних 

клубів у вищих навчальних закладах (не менше одного спортивного 

клубу на вищий навчальний заклад), з метою доведення показника 

студентів, охоплених масовим спортом, до 50 відсотків від 

загального контингенту. 

     8.1.11. Вживати заходів для поліпшення якості організації 

спортивно- масових заходів із студентами в позанавчальний час та 

в гуртожитках шляхом створення й активізації роботи спортивних 

клубів у закладах вищої освіти (не менше одного спортивного 

клубу на вищий навчальний заклад), з метою доведення показника 

студентів, охоплених масовим спортом, до 50 відсотків від 

загального контингенту. 

     8.1.12. Сприяти розширенню мережі, збереженню, 

функціонуванню та розвитку: 

 абзац третій - санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних 

закладів та закладів післядипломної педагогічної освіти. 

     8.1.12. Сприяти розширенню мережі, збереженню, 

функціонуванню та розвитку: 

          абзац третій - санаторіїв-профілакторіїв закладів вищої 

освіти та закладів післядипломної педагогічної освіти. 

     8.1.13. Розробити типове Положення про центр студентського 

спорту у вищих навчальних закладах 

     8.1.13. Розробити типове Положення про центр студентського 

спорту у закладах вищої освіти. 

     8.1.15. Здійснити заходи щодо забезпечення потреби вищих та 

професійно-технічних навчальних закладів у сучасних студентських 

та учнівських гуртожитках. 

     8.1.15. Здійснити заходи щодо забезпечення потреби закладів 

вищої та професійно-технічної освіти у сучасних студентських та 

учнівських гуртожитках. 

     8.1.17. Організувати проведення реконструкції приміщень 

гуртожитків з метою покращання забезпечення житлом сімей 

студентів, аспірантів, докторантів та молодих науковців, викладачів 

вищих навчальних закладів, педагогічних працівників закладів та 

установ освіти. 

     8.1.17. Організувати проведення реконструкції приміщень 

гуртожитків з метою покращання забезпечення житлом сімей 

студентів, аспірантів, докторантів та молодих науковців, 

викладачів закладів вищої освіти, педагогічних працівників 

закладів та установ освіти. 

     8.1.18. З метою реалізації вимог ст. 44 Закону України "Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" при затвердженні 

вищим навчальним закладам, безпосередньо підпорядкованим 

Міністерству, кошторисів доходів та видатків, планів використання 

бюджетних коштів, передбачати щорічно відповідні кошти за 

кодом економічної класифікації 1135 відповідно до наказу 

Державного казначейства України, Міністерства фінансів України 

від 12 березня 2012 року N 333. 

     8.1.18. З метою реалізації вимог ст. 44 Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» при 

затвердженні закладам вищої освіти, безпосередньо 

підпорядкованим Міністерству, кошторисів доходів та видатків, 

планів використання бюджетних коштів, передбачати щорічно 

відповідні кошти за кодом економічної класифікації 2800 

відповідно до наказу Державного казначейства України, 

Міністерства фінансів України від 12 березня 2012 року № 333. 

     8.2.1. Вживати заходів для збереження в наступних роках 

передбачених ст. 57 Закону України "Про освіту" гарантій щодо 

     8.2.1. Вживати заходів для реалізації передбачених статтями 51, 

57, 61 Закону України «Про освіту» прав та гарантій педагогічних 
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оплати праці та забезпечення педагогічних працівників сільської 

місцевості і селищ міського типу та членів їх сімей безоплатним 

житлом з опаленням і освітленням та недопущення їх звуження при 

прийнятті нової редакції закону. 

працівників щодо їх сертифікації, оплати праці та забезпечення 

безоплатним житлом з опаленням і освітленням педагогічних 

працівників сільської місцевості і селищ міського типу та членів їх 

сімей, а також недопущення їх звуження. 

     8.2.4. Домагатися збільшення та виділення у Державному та 

місцевих бюджетах коштів для надання довгострокових кредитів 

молоді для здобуття освіти у вищих навчальних закладах. 

     8.2.4. Домагатися збільшення та виділення у Державному та 

місцевих бюджетах коштів для надання довгострокових кредитів 

молоді для здобуття освіти у закладах вищої освіти. 

     8.2.5. Спрямовувати роботу на забезпечення дотримання чинного 

законодавства: 

     абзац четвертий - молодим спеціалістам у разі переїзду їх у іншу 

місцевість у зв'язку з направленням на роботу у порядку розподілу 

після закінчення навчального закладу, аспірантури. 

     8.2.5. Спрямовувати роботу на забезпечення дотримання 

чинного законодавства:  

          абзац четвертий - здобувачам освіти та молодим 

спеціалістам, зокрема тим, які здобули освіту за напрямами і 

спеціальностями педагогічного профілю. 

     8.2.9. Вживати заходів для відновлення та недопущення звуження 

прав педагогічних працівників на пенсію за вислугу років, 

осучаснення раніше призначених пенсій. 

 

     8.2.9. Вживати заходів для відновлення та реалізації прав 

педагогічних та науково-педагогічних працівників на пенсію за 

вислугу років відповідно до вимог статті 57 Закону України «Про 

освіту» , осучаснення раніше призначених пенсій. 

     8.2.13. Організовувати проведення галузевих спартакіад, змагань, 

турнірів, зльотів, фестивалів та конкурсів, інших культурно-масових 

та спортивних заходів серед працівників освіти та студентів, 

використовуючи спортивні бази та спортивні споруди навчальних 

закладів за участі Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України. 

     8.2.13. Організовувати проведення галузевих спартакіад, 

змагань, турнірів, зльотів, фестивалів та конкурсів, інших 

культурно-масових та спортивних заходів серед працівників освіти 

та студентів, використовуючи спортивні бази та спортивні 

споруди закладів освіти за участі Комітету з фізичного виховання 

та спорту Міністерства освіти і науки України. 

     8.2.16. Домагатися фінансового забезпечення реалізації статті 

44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності" в частині відрахування навчальними закладами, 

установами освіти і науки профспілковим організаціям коштів на 

проведення в трудових колективах культурно-масової та оздоровчої 

роботи, раціонального їх використання. 

     8.2.16. Домагатися фінансового забезпечення реалізації статті 

44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності» в частині відрахування закладами, установами освіти і 

науки профспілковим організаціям коштів на проведення в 

трудових колективах культурно-масової та оздоровчої роботи, 

раціонального їх використання. 

     8.2.17. Домагатися вирішення питання щодо нарахування пенсій 

науково-педагогічним і науковим працівникам з урахуванням 

заробітної плати за роботу на умовах сумісництва. 

     8.2.17. Домагатися вирішення питання щодо перерахунку пенсій 

непрацюючим пенсіонерам з числа науково-педагогічних і 

наукових працівників та відновлення права наукових і науково-

педагогічних працівників на виплату під час виходу на пенсію 

грошової допомоги в розмірі шести місячних посадових окладів 
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(ставок) з урахуванням надбавок і доплат. 

     8.2.18. Вживати заходів для забезпечення розміру стипендії 

студентам та учням професійно-технічних навчальних закладів до 

рівня прожиткового мінімуму. 

     8.2.18. Вживати заходів для забезпечення розміру стипендії 

студентам та учням закладів професійно-технічної освіти до рівня 

прожиткового мінімуму. 

     8.3.1. абзац перший - Забезпечити надання відповідно до ст. 

57 Закону України "Про освіту": 

 абзац другий - педагогічним працівникам, зокрема вищих 

навчальних закладів, щорічної грошової винагороди за сумлінну 

працю, зразкове виконання службових обов'язків та допомоги на 

оздоровлення при наданні щорічних відпусток педагогічним та 

науково-педагогічним працівникам у розмірі одного посадового 

окладу. 

 абзац четвертий - педагогічним працівникам, зокрема вищих 

навчальних закладів, надбавок за вислугу років. 

     8.3.1. абзац перший - Забезпечити надання відповідно до статей 

57 та 61 Закону України «Про освіту»: 

          абзац другий - педагогічним працівникам, зокрема закладів 

вищої освіти, щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, 

зразкове виконання службових обов'язків та допомоги на 

оздоровлення при наданні щорічних відпусток педагогічним та 

науково-педагогічним працівникам у розмірі одного посадового 

окладу. 

          абзац четвертий - педагогічним працівникам, зокрема 

закладів вищої освіти, надбавок за вислугу років. 

     8.3.3. Забезпечити: 

 абзац третій - оплату праці вчителів, вихователів, включаючи 

вихователів груп продовженого дня, музичних керівників, 

викладачів, інших педагогічних працівників навчальних закладів у 

випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з 

незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), із 

розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з 

дотриманням при цьому умов чинного законодавства. 

 

     8.3.3. Забезпечити: 

          абзац третій - оплату праці вчителів, вихователів, 

включаючи вихователів груп продовженого дня, музичних 

керівників, викладачів, інших педагогічних працівників закладів 

освіти у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не 

проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні 

умови тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при 

тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного 

законодавства. 

     8.3.4. Надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення 

соціально-побутових питань за рахунок власних коштів відповідно до 

п. 5 ст. 57 Закону України "Про освіту". 

     8.3.4. Надавати працівникам матеріальну допомогу для 

вирішення соціально-побутових питань за рахунок власних коштів 

відповідно до п. 8 ст. 61 Закону України «Про освіту». 

     8.3.6. Сприяти наданню педагогічним, науково-педагогічним, 

науковим працівникам пільг з оплати за навчання їхніх дітей у 

дошкільних, вищих навчальних закладах. 

     8.3.6. Сприяти наданню педагогічним, науково-педагогічним, 

науковим працівникам пільг з оплати за навчання їхніх дітей у 

закладах дошкільної, вищої освіти. 

     8.3.12. Спрямовувати на заохочення учнів, студентів, аспірантів, 

докторантів за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній та 

науковій роботі, надання їм матеріальної допомоги та преміювання 

не менше як 10 відсотків коштів стипендіального фонду, 

     8.3.12. Спрямовувати на заохочення учнів, студентів, аспірантів, 

докторантів за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній 

та науковій роботі, надання їм матеріальної допомоги та 

преміювання не менше як 10 відсотків коштів стипендіального 
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передбаченого кошторисом навчального закладу. фонду, передбаченого кошторисом закладу освіти. 

     8.3.13. Забезпечити своєчасну виплату соціальних та академічних 

стипендій студентам та учням навчальних закладів.  

     8.3.13. Забезпечити своєчасну виплату соціальних та 

академічних стипендій студентам та учням закладів освіти. 

     8.3.14. Встановлювати для студентів вищих навчальних закладів 

плату за проживання в студентських гуртожитках у розмірі до 40 

відсотків розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної 

стипендії відповідного типу вищого навчального закладу. 

     8.3.14. Встановлювати для студентів закладів вищої освіти 

плату за проживання в студентських гуртожитках у розмірі до 40% 

розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії 

відповідного типу вищого навчального закладу. 

     9.1.5. Рекомендувати профкомам студентів при укладенні 

колективних договорів та угод у вищих навчальних закладах вносити 

пропозиції з питань соціально-економічного захисту осіб, які 

навчаються. 

     9.1.5. Рекомендувати профкомам студентів при укладенні 

колективних договорів та угод у закладах вищої освіти вносити 

пропозиції з питань соціально-економічного захисту осіб, які 

навчаються. 

     9.1.6. Погоджувати з виборними органами первинних 

профспілкових організацій студентів питання: 

 абзац другий - поселення осіб, які навчаються у вищому 

навчальному закладі, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку; 

 абзац третій - відрахування студентів (членів Профспілки) з 

вищого навчального закладу; 

 абзац четвертий - затвердження правил внутрішнього 

розпорядку вищого навчального закладу в частині, що стосується 

осіб, які навчаються;  

     9.1.6. Погоджувати з виборними органами первинних 

профспілкових організацій студентів питання: 

          абзац другий - поселення осіб, які навчаються у закладі 

вищої освіти, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;  

          абзац третій - відрахування студентів (членів Профспілки) з 

закладу вищої освіти; 

          абзац четвертий - затвердження правил внутрішнього 

розпорядку закладу вищої освіти в частині, що стосується осіб, які 

навчаються; 

     10.1.8. Сприяти наданню у безоплатне користування 

профспілковим комітетам вищих навчальних закладів, 

територіальним комітетам і радам Профспілки приміщень з усім 

необхідним обладнанням, опаленням, освітленням, прибиранням, 

транспортом, охороною, зв'язком (в т. ч. електронна пошта, Internet) 

для взаємного обміну інформацією. 

     10.1.8. Сприяти наданню у безоплатне користування 

профспілковим комітетам закладів вищої освіти, територіальним 

комітетам і радам Профспілки приміщень з усім необхідним 

обладнанням, опаленням, освітленням, прибиранням, 

транспортом, охороною, зв'язком (в т. ч. електронна пошта, 

Internet) для взаємного обміну інформацією. 

 

 

 

 

 


