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Розділ 1. Загальні положення

1.1. Колективний договір (КД) – двосторонній договір між роботодавцем –

Львівською національною академією мистецтв (далі Академія) в особі 

Ректора та трудовим колективом Академії, інтереси якого представляє 

профспілковий комітет Первинної профспілкової організації працівників 

Львівської національної академії мистецтв (далі – Профком) в особі його 

голови. Згідно з чинним законодавством КД регулює трудові й 

соціально-економічні відносини між Академією та трудовим колективом, 

гарантує захист прав та інтересів усіх працівників незалежно від їхнього 

членства у профспілці.

1.2. Колективний договір укладається відповідно до  вимог Конституції 

України,  чинного законодавства України, положень Генеральної та 

Галузевої угод, Рекомендацій Міністерства освіти і науки України та 

Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України.

1.3. Колективний договір укладений на 2016-2019 роки і набирає чинності з 

моменту його підписання Сторонами і діє до укладення нового КД.

1.4. Правовою основою КД є чинне законодавство, а саме Кодекс законів про 

працю України, Закони України: «Про колективні договори і угоди», 

«Про соціальний діалог», «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 

оплату праці», «Про охорону праці», «Про відпустки», «Про професійні 

спілки, їхні права та гарантії діяльності», «Про організації роботодавців, 

їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», Генеральна угода, Галузева 

угода, інші закони та нормативно-правові акти України, Статут Академії.

1.5. Адміністрація Академії зобов’язується дотримуватись чинних положень 

законодавства України та узгоджених локальних нормативних положень, 

забезпечувати виконання зобов’язань, передбачених КД, здійснювати 

контроль за його своєчасним виконанням, за вимогою інформувати 

працівників про хід виконання КД або окремих його пунктів.
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1.6. Профспілковий Комітет сприяє виконанню КД, здійснює поточний 

контроль за своєчасним виконанням заходів, передбачених договором, 

виконує свої зобов’язання та разом з ректором організовує виконання 

спільних зобов’язань, періодично заслуховує інформацію про виконання 

КД (окремих його пунктів) та вимагає усунення виявлених недоліків.

1.7. Звіт про виконання КД заслуховується щорічно на Конференції колективу 

ЛНАМ  про виконання договору за звітний період.

1.8. Локальні нормативно-правові акти з питань регулювання трудових 

відносин, нормування оплати праці, соціальних та побутових питань в 

Академії, набувають чинності після погодження з Профкомом.

1.9. Накази щодо перегляду та змін норм оплати праці, охорони та 

поліпшення умов праці, робочого часу, відпочинку, тарифних сіток, 

посадових окладів, умов запровадження та скасування надбавок, доплат, 

премій, винагород, інших заохочувальних, компенсаційних виплат, 

матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників 

погоджуються з Профкомом.

1.10. Керівники всіх структурних підрозділів Академії зобов’язані приймати 

працівників підпорядкованих підрозділів у їхніх особистих справах не 

рідше, ніж два рази на тиждень, а з питань трудових відносин 

(організація та умови праці, заробітна плата, нормування праці, 

відпочинок, наукова та науково-педагогічна діяльність тощо) – у день 

звернення працівника.

1.11. Виконання окремих пунктів КД у виняткових випадках може бути 

перенесене на інший термін за згодою сторін.

1.12. Після схвалення КД на Конференції ректор і голова профкому 

підписують його упродовж п’яти днів. КД набирає чинності з дня його 

підписання.

1.13. Текст КД доводиться до відома працівників Академії у двотижневий 

термін після його підписання, шляхом розміщення його на офіційній 

web-сторінці Академії.
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1.14. В період між конференціями колективу повноваження конференції у 

вирішенні невідкладних поточних питань надаються спільному 

засіданню ректорату і профкому працівників Академії.

1.15. Колективний договір підлягає повідомній реєстрації відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України за № 225 від 5 квітня 1994 року у 

Львівській міській раді.

1.16. Колективний договір готує робоча комісія Академії з питань КД, яка 

створена відповідно до ст. 10 Закону України „Про колективні договори і 

угоди”, до складу якої входять: від роботодавця – особи, визначені 

розпорядженням ректора Академії, від трудового колективу – особи, 

визначені профкомом Академії (персональний склад комісії наведений у 

Додатку до КД №1).

1.17. У період дії КД кожна із сторін має право вносити пропозиції щодо змін 

та доповнень до нього. За наявності взаємної згоди сторін ці зміни та 

доповнення вносяться робочою комісією Академії з питань КД (див. 

додаток до КД №1) на розгляд Конференції. Зміни до КД приймаються

на Конференції трудового колективу ЛНАМ.
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Розділ 2. Фінансово-економічна діяльність Академії

2.1. Адміністрація зобов’язана дотримуватися прозорості у складанні та 

виконанні бюджету (кошторису) Академії.

2.2. Академія витрачає кошти спецфонду відповідно до кошторису,

погодженому на спільному засіданні ректорату й Профкому та 

ухваленому Вченою радою Академії, на оплату праці, комунальних 

платежів, а також  на покращення матеріально-навчальної бази та умов 

праці в Академії.

2.3. Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Академії щорічно 

заслуховується на Вченій раді Академії та висвітлюється на офіційній 

web-сторінці Академії.

2.4. Адміністрація погоджує з профкомом передачу в оренду чи продовження 

термінів оренди споруд, приміщень, обладнання, які належать Академії, 

а також щорічно інформує профком щодо дотримання умов договорів 

оренди.

2.5. Сторони зобов’язуються розробити впродовж перших 3-х місяців дії 

даного КД план заходів щодо ефективного утримання та реорганізації 

майна (будівлі, території) Академії.

2.6. Адміністрація зобов’язується оперативно на web-сторінці Академії

подавати інформацію про зміни в оплаті праці, розмір стипендій, оплату 

за навчання, кошторис, квартальний фінансовий звіт, штатний розпис та 

іншу нормативну і розрахункову планово-економічну інформацію.
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Розділ 3. Виробничі і трудові відносини

Адміністрація зобов’язується:

3.1. Забезпечити тривалість робочого часу відповідно до чинного трудового 

законодавства та Правил внутрішнього трудового розпорядку 

Львівської національної академії мистецтв.

3.2. Контролювати дотримання встановлених чинним законодавством норм 

тривалості робочого часу і відпочинку працівників Академії.

3.3. Працевлаштовувати на вільні і новостворені робочі місця в Академії 

фахівців відповідно до кваліфікаційних вимог, надаючи при цьому 

перевагу професійно досвідченим працівникам та випускникам 

Академії.

3.4. Залучати до викладацької роботи інших працівників закладів освіти, 

лише за умови забезпечення штатних науково-педагогічних працівників 

навчальним навантаженням.

3.5. Застосовувати для науково-педагогічних працівників контрактну форму 

трудового договору задля виявлення їх ініціативності та індивідуальних 

здібностей, піклуючись про їх правову і соціальну захищеність.

3.6. Звільняти науково-педагогічних працівників у зв`язку із скороченням 

обсягу навантаження лише після закінчення навчального року.

3.7. Забезпечити  дотримання  чинного  законодавства  щодо  повідомлення

працівників про введення нових і зміну чинних умов праці,  зокрема 

науково-педагогічних працівників щодо обсягу  навчального  

(педагогічного)  навантаження на наступний навчальний рік,  не 

пізніше ніж за 2 місяці до їх запровадження.

Сторони домовилися:

3.8. Вести облік виходу працівників на роботу і контролювати дотримання 

ними Правил внутрішнього трудового розпорядку.
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3.9. При звільненні працівника за п. 1 ст. 40 КЗпП України надавати йому 

право на пошук нового місця роботи в межах робочого часу (до 8 годин 

на тиждень) із збереженням заробітної плати з моменту попередження 

про звільнення.

3.10. При складанні розкладів навчальних занять уникати нераціональних 

витрат часу науково-педагогічних працівників, які здійснюють 

викладацьку роботу, забезпечувати  безперервну  послідовність  

проведення  навчальних занять, не допускати  тривалих  перерв між  

заняттями  (так званих “вікон”).

3.11. Погоджувати з профспілковим комітетом графік відпусток,  надурочні 

роботи, положення про виплату грошових винагород.

3.12. Встановити єдині години прийому працівників Академії канцелярією, 

бухгалтерією та відділом кадрів: з 10.00 до 12.00 і з 14.00 до 16.00.

3.13. Не призначати перегляди, захисти, засідання та інші робочі заходи на 

вихідні дні та державні святкові дні. Розпорядження про перенесення 

робочих днів (у разі необхідності зміни графіка роботи Академії)

погоджувати з профкомом і видавати не пізніше ніж за тиждень до 

перенесення.

Первинна профспілкова організація зобов’язується:

3.14. Представляти та захищати трудові, соціально-економічні права членів 

профспілки у відносинах з роботодавцем, органах державної влади, 

органах місцевого самоврядування і в судових органах.

3.15. З метою захисту прав працівників здійснювати силами правової 

інспекції праці Обласної організації профспілки, яка діє відповідно до 

Положення про Правову службу профспілки працівників освіти і науки 

України, затвердженого Президією ЦК профспілки 16.02.2004 р., 

комісій міських та районних рад та профкомів, громадський контроль за 

дотриманням законодавства про працю, про освіту, про охорону праці.
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Розділ 4. Робочий час та відпустки

Адміністрація зобов’язується:

4.1. Встановити режим робочого часу науково-педагогічних працівників з 

урахуванням виконання навчальної, організаційної, методичної, 

творчої, наукової робіт, передбачених індивідуальним планом.

4.2. На підставі статей 56 та 60 КЗпП України за погодженням між 

працівником та Академією встановлювати неповний робочий день, 

неповний робочий тиждень і поділ робочого дня на частини за 

мотивованими заявами працівників та наявності можливостей і умов в 

Академії, відповідно до затвердженого графіка.

4.3. Надавати щорічні відпустки керівним, педагогічним, науково-

педагогічним працівникам  згідно із затвердженими  і погодженими  

графіками відпусток, як правило в канікулярний період протягом 

навчального року.

4.4. Черговість надання відпусток визначати графіками, які затверджуються 

ректором Академії в січні місяці поточного року та погоджуються з 

профспілковим комітетом і доводяться до відома всіх працівників. При 

складанні графіків відпусток враховувати інтереси Академії, особисті 

інтереси працівників та можливості для їх відпочинку. Надавати

щорічні відпустки в межах, встановлених графіком, з повідомленням 

працівника про дату відпустки не пізніше, як за два тижні до її початку.

4.5. Забезпечити надання педагогічним та науково-педагогічним 

працівникам, працівникам Музею та бібліотеки допомоги на 

оздоровлення при наданні щорічних відпусток у розмірі одного 

посадового окладу  в межах  виділеного фінансування на оплату праці.

4.6. Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватися 

одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від неї. 

Щорічні основна та додаткова відпустки надаються працівникові з таким 

розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення 
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робочого року.

4.7. Надавати жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років  або  

дитину-інваліда,  або яка  усиновила дитину, одинокій матері, батьку, 

який виховує дитину без матері додаткову соціальну відпустку 

тривалістю 10 (за  наявності декількох підстав 17) календарних днів.

4.8. На підставі ст. 56 Закону України «Про відпустки» дозволити певним 

категоріям працівників працювати за індивідуальним графіком.

4.9. Надавати працівникам щорічну основну та додаткові відпустки повної 

тривалості у перший рік роботи після закінчення шести місяців 

безперервної роботи в Академії.

Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного 

терміну безперервної роботи у перший рік роботи в Академії за 

бажанням працівника надаються:

— жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або 

після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 

років або дитину-інваліда;

— інвалідам;

— працівникам, які навчаються у закладах освіти та бажають 

приєднати відпустку до часу складання заліково-екзаменаційної сесії, 

написання дипломних, курсових, лабораторних та інших видів робіт, 

передбачених начальною програмою.

4.10. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо надання в 

повному обсязі гарантій і компенсацій працівникам Академії, які 

направляються для підвищення кваліфікації (з  одного  чи декількох 

предметів), підготовки, перепідготовки, навчання іншим професіям з 

відривом від виробництва.

4.11. Працівникам Академії, які успішно навчаються без відриву від 

виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною 

формами навчання, надавати додаткову оплачувану відпустку у 

відповідності до ст. 15 ЗУ «Про відпустки».
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4.12. Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі 

та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надавати

додаткову оплачувану відпустку тривалістю 30 календарних днів та за 

їх бажанням протягом чотирьох років навчання - один вільний від 

роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої 

заробітної плати працівника.

Сторони домовилися:

4.13. У разі необхідності санаторно-курортного лікування керівним, 

педагогічним, науковим, науково-педагогічним працівникам щорічну 

основну відпустку або її частину надавати протягом року.

4.14. На підставі ст. 76 КЗпП України, Закону України «Про відпустки» 

установити надання щорічної додаткової відпустки працівникам 

Академії за особливий характер праці (згідно переліку посад і 

тривалості відпустки, наведеними у Додатку № 2), за умови, що 

загальна тривалість щорічної основної і додаткової відпустки не 

перевищує 59 календарних днів.

4.15. У випадку поділу щорічної основної відпустки на частини, за бажанням 

працівника, безперервна її частина повинна становити не менше 14 

календарних днів.

4.16. Перенесення щорічної відпустки здійснювати у порядку, передбаченому 

ст. 11 Закону України “Про відпустки”.

4.17. При  наявності у працівників Академії невикористаної щорічної 

відпустки виплачувати за їх заявою грошову компенсацію (за умови, що 

тривалість наданої працівникові щорічної і додаткових відпусток не 

менша ніж 24 календарних дні).

4.18. Надавати працівникам Академії додаткові оплачувані відпустки строком 

три календарних дні, за їх заявою та поданням відповідних 

підтверджуючих документів у випадках:

– особистого шлюбу;



10

– шлюбу дітей;

– народження дитини (батькові);

– смерті близьких родичів (один з подружжя, батьки, діти, рідні сестри 

та брати).

4.19. Забезпечити  науково-педагогічним працівникам Академії  право на 

творчі відпустки для закінчення дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук тривалістю до трьох місяців та на здобуття 

наукового ступеня доктора наук – до шести місяців, а  для працівників, 

які успішно поєднують основну діяльність із творчою роботою  для 

написання підручника чи наукової праці – до трьох місяців, згідно 

чинного законодавства.

Первинна профспілкова організація зобов’язується:

4.20. Здійснювати громадський контроль при наданні відпусток.
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Розділ 5. Оплата праці

Адміністрація зобов’язується:

5.1. Своєчасно розробляти штатний розпис і встановлювати посадові оклади 

працівників згідно з діючими нормами посадових окладів в освіті на 

основі єдиної тарифної сітки. Розмір коштів на оплату праці визначати 

відповідно до вимог законодавства України про оплату праці в межах 

бюджетних асигнувань та позабюджетних доходів.

5.2. Встановлювати мінімальну заробітну плату не нижче від передбаченого 

законодавством розміру. Забезпечувати проведення індексації грошових 

доходів працівників Академії у зв’язку із індексом інфляції у 

відповідності до чинного законодавства.

5.3. Сприяти усуненню причин порушення термінів виплати заробітної плати.

5.4. Виплату заробітної плати проводити два рази на місяць: аванс — 15 

числа, остаточний розрахунок — 31 числа (КЗпП України, ст.115), якщо 

день виплати авансу або зарплати приходиться на неробочий день 

(вихідний або святковий) – виплату проводити напередодні. Не пізніше, 

ніж за два дні до строку виплати заробітної плати щомісяця на вимогу 

працівника видавати розрахункові листки із зазначенням у них суми 

заробітку і утримань за звітний місяць.

5.5. Надавати працівникам, які йдуть у щорічну відпустку, матеріальну 

допомогу на оздоровлення в сумі не більше, ніж один посадовий оклад 

на рік в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі 

доходів і видатків.

5.6. Своєчасно ознайомлювати всіх працівників з умовами оплати праці.

Сторони домовилися:

5.7. Розміри доплат і надбавок до ставок і окладів в залежності від умов і 

характеру праці, та порядок їх встановлення визначати згідно з 

діючими положеннями та нормативами, узгоджуючи з профспілковим 
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комітетом, а також на підставі домовленостей, передбачених в 

трудовому договорі, контракті, за рахунок бюджетних та 

позабюджетних коштів.

5.8. Надання працівникам Академії премій, доплат і надбавок до ставок й 

посадових окладів та премій здійснювати відповідно до наказу Ректора

на підставі подань керівників структурних підрозділів. Встановлення 

розміру премій і надбавок, або їх скасування погоджуються з 

Профкомом.

5.9. Встановлювати доплати за суміщення професій (посад), розширення зон 

обслуговування чи збільшення обсягів виконуваних робіт, а також за 

виконання поряд з основною роботою обов’язків тимчасово відсутніх 

працівників.

5.10. Погодинну оплату праці науково-педагогічних працівників здійснювати 

лише у випадках:

- оплати праці ректора, проректорів та керівників структурних 

підрозділів Академії, які залучаються до педагогічної роботи в обсязі 

не більше як 240 годин на рік;

- заміщення протягом двох місяців тимчасово відсутніх працівників;

- оплати праці працівників інших установ, які залучаються до науково-

педагогічної роботи.

5.11. Працівникам Академії за роботу в нічний час (з 22-ої години до 6-ої 

години) збільшувати оплату на 40 % за кожну годину нічної роботи.

5.12. Дозволити оплачуваний поділ посадового окладу викладача, який 

знаходиться у тривалій відпустці без збереження заробітної плати між 

викладачами відповідних кафедр з виплатою 100% окладу відсутнього 

працівника.

5.13. За результатами атестації  регулювати посадові оклади в межах 

мінімальних і максимальних розмірів на відповідній посаді.

5.14. Працівникам, які йдуть у відпустку, заробітну плату за час щорічної 

відпустки  виплачувати не пізніше, ніж за три дні до початку відпустки.
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5.15. Економію фонду заробітної плати скеровувати на виплату премій і 

надбавок. Премії надавати згідно із затвердженим відповідно до 

чинного законодавства  Положенням (Додаток № 3) та узгоджувати з 

профспілковим комітетом.

5.16. Табелювання працівників проводити щомісячно та подавати до 12 числа 

(на аванс), та до 25 числа на 2-гу половину заробітної плати.

Профспілковий комітет зобов'язується:

5.17. Надавати працівникам Академії необхідну правову та консультативну 

допомогу з питань оплати праці.

5.18. Порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб винних 

у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов даного 

договору, що стосуються оплати праці згідно зі  ст. 147, п. 1 ст. 41 КЗпП 

України, ст. 36 Закону України “Про оплату праці”, ст. 18 Закону 

України “Про колективні договори і угоди”.

5.19. Повідомляти про факти порушень  законодавства  про  оплату  праці 

галузеву  профспілку працівників освіти і науки України, головне 

управління освіти та державну інспекцію праці. Вимагати притягнення 

до відповідальності посадових осіб, винних в порушенні законодавства 

про оплату праці.
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Розділ 6. Охорона праці

Адміністрація зобов'язується:

6.1. Забезпечити працівникам Академії нормальні умови праці з належним 

рівнем освітлення, температурним режимом і з дотриманням санітарно-

гігієнічних норм.

6.2. Передбачити в кошторисі Академії кошти на  фінансування комплексних

заходів з охорони праці, погоджених адміністрацією і профкомом 

Академії на 2016- 2019 роки (Додаток № 4).

6.3. Сприяти поліпшенню стану безпеки, гігієни праці та  виробничого 

середовища, виділенню на цю мету коштів з бюджетів усіх рівнів не 

менше як 0,02 відсотка від фонду оплати праці відповідно до ст.19 

Закону України „Про охорону праці”.

6.4. Навчати працівників правил охорони праці та екологічної безпеки 

відповідно до чинного законодавства.

6.5. Забезпечити проведення атестації робочих місць зі шкідливими умовами 

праці відповідно до постанови  Кабінету  Міністрів  України  № 442 від 

01.08.92 р. та листа Кабінету Міністрів України від 16.06.2002 року №

4274/52, за результатами якої:

- здійснювати доплати працівникам Академії  за роботу в шкідливих і 

важких умовах праці згідно з додатком № 5;

- надавати додаткові відпустки за роботу з шкідливими і важкими 

умовами праці;

- забезпечувати працюючих в шкідливих умовах відповідними пільгами 

і компенсаціями;

- здійснювати  видачу спецодягу,  інших  засобів  індивідуального  

захисту, мийних  та  знешкоджувальних засобів.

6.6. Встановити доплати і надбавки за роботу у важких і шкідливих умовах 

праці у розмірі до 8%, а в особливо важких і особливо шкідливих 

умовах – до 12% ставки чи посадового окладу.
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6.7. Доводити до відома Профкому результати перевірок контролюючих 

органів з питань охорони праці.

6.8. Забезпечити фахівців з охорони праці нормативно-правовими  актами з 

охорони праці та оргтехнікою.

Сторони домовилися:

6.8. У випадку травм, що сталися на виробництві з вини роботодавця, 

потерпілому (сім'ї) за рахунок власних коштів Академії виплачувати 

одноразову допомогу згідно зі ст. 9 Закону України “Про охорону 

праці". Адміністрація має право зменшувати розмір одноразової 

матеріальної допомоги у тому випадку, якщо виробнича травма сталася 

внаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів про 

охорону праці навмисно або через необережність.

6.9. Забезпечити проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і 

періодичного (протягом трудової діяльності) медичних оглядів 

працівників, задіяних на роботах з шкідливими та небезпечними 

умовами праці, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб 

віком до 21 року.

6.10. Виділяти кошти на комплектування медичних аптечок у підрозділах 

Академії.

6.11. В договорах оренди державного майна, що є в оперативному володінні 

Академії, окремим пунктом надати фахівцям з охорони праці право 

контролю умов безпеки навколишнього середовища і стану об’єкта 

оренди та передбачити право розірвати договір оренди за їх поданням в 

разі порушення таких умов.

6.12. Атестаційній комісії проводити періодичні обстеження умов і безпеки

праці на робочих місцях в підрозділах Академії.

6.13. У разі зниження температури у приміщеннях нижче +15 °C дозволити 

ректору, за поданням профкому,  переводити працівників на скорочений 

робочий день.



16

6.14. Організовувати періодичні навчання профспілкового активу 

(представників профспілки з питань охорони праці) для підвищення 

рівня контролю за виконанням вимог законодавства та нормативно-

правових актів з охорони праці.

6.15. Щорічно до 5 вересня заслуховувати на спільних засіданнях ректорату 

та Профкому готовність навчальних аудиторій, лабораторних 

приміщень до занять і гуртожитків до поселення.

6.16. Проводити систематичні планово-попереджувальні ремонти і технічне 

обслуговування систем енергопостачання та опалення. Щорічно до 20 

вересня перевіряти готовність систем опалення, обладнання та 

приміщень до зимового сезону. Забезпечувати своєчасний початок 

опалювального сезону.

6.17. Здійснювати контроль за дотриманням працівниками трудової 

дисципліни, правил внутрішнього розпорядку і техніки безпеки.

Профспілковий комітет зобов'язується:

6.18. Комісії Профкому з охорони праці контролювати виконання робіт з 

охорони праці. Здійснювати контроль за дотриманням законодавства з 

охорони праці. Забезпечувати проведення адміністративно-

громадського контролю з охорони праці.
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Розділ 7. Cоціальні гарантії працівникам Академії

Адміністрація зобов'язується:

7.1. Забезпечувати працівникам Академії соціальні гарантії, передбачені 

чинним законодавством.

7.2. Надавати працівникам Академії допомогу на оздоровлення при наданні 

щорічних відпусток у розмірі до одного  посадового окладу та щорічної 

грошової  винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання 

службових обов'язків в розмірі до  одного посадового окладу до ст.57 

Закону України „Про освіту" в межах фонду оплати праці.

Сторони домовилися:

7.3. Надавати працівникам Академії матеріальну допомогу, в тому  числі на 

оздоровлення, в  розмірі  до  одного посадового окладу на рік, виплату 

премій відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи 

в межах фонду  заробітної   плати, затвердженого  в  кошторисі    

відповідно  до нормативно-правових  актів.

7.4. Надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-

побутових питань за рахунок власних коштів  Академії в межах фонду 

заробітної плати, затвердженого кошторисом.

7.5. Відраховувати профспілковому комітету не менше як 0,3 % фонду         

оплати праці на культурно-масову, спортивно-оздоровчу роботу, роботу 

з дітьми відповідно до чинного законодавства.

7.6. Сприяти вирішенню питань щодо надання пільгових путівок на 

лікування через місцеві  відділення фонду соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності.

7.7. У випадку смерті працівника Академії, смерті близьких родичів 

працівника Академії (чоловік, дружина, батьки, діти) виділяти 

матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством у межах фонду 

оплати праці.
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7.8. При відсутності бюджетних коштів на придбання обладнання, меблів,

устаткування, господарські видатки, спрямовувати позабюджетні кошти 

на утримання навчально-матеріальної бази Академії, підготовку до 

нового навчального року і до роботи в осінньо-зимовий період.

7. 9. Працівникам, які отримали інвалідність в Академії та продовжують 

працювати в ній, щорічно надавати матеріальну допомогу на лікування 

в розмірі посадового окладу.

Профспілковий комітет зобов'язується:

7.10. Рекомендувати ректорату за рахунок власних коштів Академії 

встановлювати додаткові порівняно із чинним законодавством трудові і 

соціально-побутові пільги для працівників.

7.11. Забезпечити організацію роз’яснювальної роботи щодо трудових прав, 

пенсійного забезпечення працівників галузі, соціального страхування, 

надавати членам  профспілки відповідну безкоштовну правову 

допомогу.

7.12. Сприяти виділенню коштів для реалізації програм оздоровлення дітей 

працівників Академії у літній період.

7.13. Сприяти в наданні матеріальної допомоги найбільш соціально 

незахищеним працівникам з ресурсів Академії і Львівської обласної 

організації профспілки працівників освіти і науки України.

7.13. Сприяти проведенню культурно-масової роботи в Академії.
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Розділ 8. Гарантії діяльності профспілкової організації

Адміністрація зобов’язується:

8.1. Забезпечити в Академії права та гарантії діяльності профспілки 

працівників освіти і науки України,  її організаційних ланок, 

передбачені законодавством України.

8.2. Відповідно до ст. 249 КЗпП України, створювати умови для статутної 

діяльності профспілкової організації працівників Академії, зокрема, 

надавати у безоплатне користування приміщення, меблі, засоби зв’язку, 

копіювальну техніку, персональні комп’ютери та ін., здійснювати їх 

обслуговування та ремонт. Окрім того, забезпечувати опаленням, 

освітленням, охороною приміщень, прибиранням, засобами зв’язку, 

доступом до електронної пошти та до баз даних нормативних актів (ст. 

40 Закону України «Про професійні спілки, їхні права та гарантії 

діяльності»). У необхідних випадках виділяти транспорт, а також 

приміщення Актової зали для проведення заходів, які організовує 

профспілкова організація.

8.3. Вводити до складу атестаційних комісій, робочих та дорадчих органів 

представників профспілки;

8.4. Утримуватися від будь-яких дій, що можуть бути розцінені як втручання 

у статутну діяльність профспілки.

8.5. Бухгалтерії Академії щомісячно і безоплатно утримувати із заробітної 

плати працівників, які є членами профспілки та перераховувати на 

рахунок профспілкової організації членські профспілкові внески не 

пізніше, ніж за три дні після виплати заробітної плати.

8.6. Членам виборних профспілкових органів надавати право відвідувати 

засідання відповідних органів у робочий час, за винятком часу 

проведення занять, із збереженням заробітної плати.

8.7. Сприяти навчанню профспілкових  кадрів  та  активу,  підвищенню  їх 

кваліфікації.
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8.8. Своєчасно доводити до відома профспілкового комітету зміст 

нормативних документів, що стосуються соціально-економічних 

інтересів працівників Академії.

8.9. Узгоджувати з профспілковим комітетом Статут Академії та зміни і 

доповнення до нього.

Профспілковий комітет зобов'язується:

8.9. Спрямовувати роботу профспілкового комітету на організацію контролю 

за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань 

трудових відносин, оплати  праці,  дотримання в Академії трудового 

законодавства.

8.10. Проводити роз’яснювальну роботу щодо трудових прав та гарантій 

працівників, а також методів  і форм  їх захисту, безпосередньо в 

трудовому колективі.

8.11. Налагодити  співпрацю  виборних  органів профспілки  з Державною 

інспекцією праці з метою забезпечення контролю  за дотриманням 

чинного трудового законодавства.

8.13. Сприяти поширенню практики представлення виборними органами 

профспілки інтересів членів профспілки при розгляді їх трудових 

спорів в комісіях по трудових спорах, судах.

8.14. Інформувати Обласну організацію профспілки освіти і науки про факти  

порушення гарантій та прав діяльності профспілки в Академії з метою 

вжиття відповідних заходів.
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Розділ 9. Правові гарантії колективного договору

Сторони домовилися:

9.1 Зміни і доповнення до КД протягом терміну його дії вносити лише при 

взаємній згоді обох сторін, що його уклали, і якщо ці зміни не 

погіршують статус працівників, умови, оплату і охорону праці.

9.2. Не рідше ніж раз на півроку проводити зустрічі двох сторін, на яких  

аналізувати  хід виконання взаємних зобов`язань за договором.

9.3. Один раз на рік на спільному засіданні заслуховувати Ректора та голову 

Профкому про хід виконання договору. Інформацію про хід виконання 

договору доводити до відома усіх підрозділів Академії. У разі 

невиконання чи несвоєчасного його виконання виявляти причини та 

вживати термінових заходів щодо їх усунення.

9.4. У разі порушення умов КД однією зі сторін питання розглядає робоча 

комісія по КД у 2-тижневий термін. Якщо згоди не досягнуто, справа 

вирішується згідно з чинним законодавством.

9.5. У випадку виникнення в Академії колективного трудового спору 

(конфлікту) спір розглядається згідно з чинним законодавством.

9.6. Здійснювати контроль за виконанням колективного договору. Осіб

винних в порушенні або невиконанні даного колективного договору 

притягувати до дисциплінарної та адміністративної відповідальності 

згідно з чинним законодавством.

9.7. За порушення і невиконання зобов’язань КД нести відповідальність, 

передбачену чинним законодавством (ст. 18 Закону України «Про 

колективні договори і угоди»).

Колективний договір підписаний у двох примірниках, які зберігаються 

у кожної із Сторін  і мають однакову юридичну силу.













Ремонт системи опалення із заміною радіаторів 
опалення 3-го і 4-го поверхів(коридори, аудиторії)

42.0 III 2016 150 110

Ремонт приміщення фарбарні кафедри художнього 
текстилю із встановленням нових мийок

28.0 ІІ 2017 15 12

Переобладнання систем примусової вентиляції у 
аудиторіях № 3; 4 кафедри художнього металу

7.5 ІІ 2016 30 5

Облаштування приміщення під медпункт IV 2018 400 250
Збільшення висоти димовідвідної труби пічного відділу 
кафедри художньої кераміки

IV 2016 5 1

Встановлення зворотнього газового клапана в 
приміщенні скловарної майстерні

14.2 III 2016 12 1

Антигрибкова обробка і гідроізоляція стін у механічній 
майстерні кафедри скла у підвалі

3.8 I 2017 3 -

Влаштування рекуператора-теплообмінника в 
скловарній майстерні для забезпечення гарячою водою 
санвузлів корпусу та побутових приміщень і зменшення 
витрат на опалення в опалювальний період

480.0 ІІІ 2018 300 140

3 Адміністративно-навчальний корпус на вул. 
Кубійовича, 38
Встановлення захисного дашка над входом у корпус 6.5 III 2017 120 70
Переобладнання системи освітлення читального залу і 
книгосховища бібліотеки, приміщення музею

3.4 І 2017 18 12

Обладнання на горищі приміщень для зберігання фондів 
чи книгосховища

75.0 ІІІ 2017 8 8

Реконструкція або винос існуючої підвальної котельні 1200.0 ІІ 2019 200 140
Заміна вхідних дверей у котельні на вибухобезпечні 6.1 ІV 2016 4 1

4 Навчальний корпус на вул. Снопківській, 47
Приведення навчальних і робочих місць основних 
фондів аудиторії кафедри МДС до вимог охорони праці 
і санітарії. Реконструкція стелі та приведення до 
безпечного стану, заміна системи освітлення

94.0 зроблено 
ремонт 

перекриття

III 2016 20 9



Реконструкція систем аспірації, деревообробного 
обладнання з доведенням до вимог санітарних норм і 
охорони праці, переобладнання на промислові пилососи 
механічної обробки деревини

IV 2017 10 -

Встановлення в паливній насосу примусової циркуляції 
води системи опалення

0.7 ІІІ 2016 200 120

5 Навчальний корпус на вул. Вірменській, 23
Архів перевести в нове приміщення, створивши умови 
відповідні до вимог охорони праці  та комунальної 
гігієни. Встановити стелажі згідно з вимогами пожежної 
безпеки

22.0 виконано 
ремонт 

приміщенн
я, 

закуплено 
частину 
стелажів

ІІ 2017 2 2

Обладнання в підвальних приміщеннях майстерень для 
студентів

85.0 IV 2018 20 12

Встановлення розеток для дротового радіо і телефону у 
підвалі корпусу

0.5 II 2016

6 Учбово-навчальний корпус на вул. Кримській, 8-10
Встановлення світлозахисних полотен на вікнах 
аудиторій 5-го поверху

4.0 IV 2016 60 40

Покращення умов навчання і праці на кафедрі  
сакрального мистецтва шляхом облаштування 
приміщень складів (комплексний ремонт) для 
подальшого використання їх як аудиторії та майстерні

46.0 Ш 2017 60 40

Облаштування системи освітлення коридорів 2-го, 3-го, 
5-го поверхів відповідно до вимог пожежної безпеки

124.5 І 2017 190 110

Встановлення системи вентиляції у рисунковому залі 
(5-й поверх)

17.2 IV 2016 40 25

Встановлення вікна у рисунковому залі як 
протидимного клапану

11.0 II 2017 40 25



Облаштування системи  примусової вентиляції у 
термоформажній майстерні кафедри художнього скла

14.0 II 2017 7 1

Ремонт системи опалення із заміною радіаторів 
опалення в приміщеннях кузні, аудиторіях № 7; 8 
кафедри МДС, аудиторіях кафедри менеджменту 
мистецтва

11.2 III 2016 70 42

Встановлення перегородок у санвузлах 6-го поверху 4.2 II 2016 60 60
Організація запасного евакуаційного виходу по другій 
сходовій клітині (комплексний ремонт) з приведенням 
до вимог ДБН

190.0 I 2018 380 240

Перевірка і переведення на резервне електропостачання 
пожежних насосів

IV 2017 380 240

7 Гуртожиток, Кримська, 30
Реконструкція системи вікон на сходових клітках з 
приведенням до вимог пожежної безпеки (вставити 
рами, які б відкривалися)  

32.0 II 2018 400 280

Провести ремонт і забезпечити працездатність системи 
пожежогасіння, встановити систему попереджувальної 
сигналізації

150.0 I 2019 400 280

Провести реконструкцію електросистеми та заміну 
газових плит на електричні

48.0 IV 2018 400 280

Завершення приведення приміщень душових до норм 
санітарії та комунальної гігієни

10.5 IV 2016 400 280

Їдальня вул. Кубійовича, 35а
Реконструкція технічних приміщень та кухні 2-го 
поверху під кімнату для прийому їжї для студентів та 
працівників академії

135.0 I 2018 250 120

Облаштування побутового приміщення та майстерні для 
робітників АГЧ з дотриманням норм з охорони праці та 
виробничої санітарії

10.9 IV 2016 7 -
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