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1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно до статті 10 Кодексу законів про працю України (КЗпП) і Закону України
«Про колективні договори і угоди» колективний договір є нормативним актом, на основі якого
регулюються виробничі, трудові та соціально-економічні відносини.
Цей колективний договір (далі — Договір) розроблено відповідно до Конституції України,
Кодексу законів про працю (КЗпП), Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», а також
Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про охорону праці», «Про оплату праці»,
«Про відпустки», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Договір також
розроблено на основі Генеральної угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту
України та ЦР Профспілки працівників освіти і науки України на 2017-2019 роки, Територіальної
угоди між Херсонською державною адміністрацією, Обєднанням організацій роботодавців
Херсонщини, профспілковими організаціями Херсонської області про регулювання основних
принципів і норм реалізації соціально-економічної політики та трудових відносин в Херсонській
області на 2017-2018 роки.
1.1.Сторонами Договору є:
Роботодавець Державний вищий навчальний заклад «Херсонське морехідне
училище рибної промисловості» (далі – ДВНЗ «ХМУРП») як уповноважений власником
(державою) орган.
профспілковий комітет, який згідно зі статтею 20 Закону України «Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності» визнається повноважним представником на ведення
колективних переговорів, укладення колективного договору та підведення підсумків його
виконання від імені найманих працівників.
1.2.Уповноважені особи сторін договору:
з боку роботодавця ДВНЗ «ХМУРП» – Стасюк Костянтин Сергійович начальник училища (далі – роботодавець) ;
з боку трудового колективу – Гайдамака Микола Лукич – голова профкому
первинної профспілкової організації ДВНЗ «Херсонське морехідне училище рибної
промисловості», яка входить в структуру Херсонської обласної профспілки працівників рибного
господарства України (далі – профспілковий комітет).
1.3. При укладенні договору обидві сторони виходять з того, що умови цього
колективного договору не можуть погіршувати правове становище працівників у порівнянні з
чинним законодавством України, а встановлені законодавчими та іншими нормативними актами
норми розглядаються як мінімальні державні гарантії і не можуть бути перешкодою для
встановлення більш високих соціальних і економічних пільг за наявності реальних можливостей
виробничого, матеріального та фінансового забезпечення зобов'язань, що приймаються цим
договором.
1.4. Метою договору є створення та підтримання необхідних виробничо-трудових,
побутових, соціально-економічних умов для плідної, ініціативної та продуктивної праці
педагогічних та інших категорій працівників ДВНЗ «ХМУРП», захист їх прав та інтересів на
рівні, не нижчому, ніж передбачено чиним законодавством та галузевою угодою.
1.5. Договір укладено, виходячи з таких принципів:
- паритетності представництва сторін договору, взаємної довіри й поваги, дотримання принципів
соціального партнерства;
- розмежування прав і відповідальності (обов’язків) сторін;
- рівноправності сторін у внесенні пропозицій щодо змісту договору;
- урахування реальних можливостей матеріального, виробничого і фінансового забезпечення;
- добровільності у прийнятті зобов'язань.
1.6. Положення договору є обов'язковими для виконання як роботодавцем, так і
профспілковим комітетом та всіма працюючими. Дія Договору поширюється на всіх працівників
ДВНЗ «ХМУРП».
1.7. Термін дії договору становить 4 роки з дня його підписання сторонами договору.
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1.8. Зміни в керівництві, складі, структурі, назвах сторін не тягнуть за собою зупинення
дії цього договору.
1.9. Зміни і доповнення до договору вносяться за згодою сторін з наступним схваленням
на загальних зборах трудового колективу у випадках:
- змін чинного законодавства України з питань, що є предметом колективного договору;
- змін до Генеральної, галузевої, регіональної угод.
1.10. Жодна зі сторін, яка уклала цей договір, не може протягом усього терміну його дії в
односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов'язання
договору, а також припиняти їх виконання.
1.11. Договір вступає в силу з дня його підписання представниками сторін.
2. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
Роботодавець зобов'язується:
2.1. Забезпечити ефективну діяльність усіх підрозділів ДВНЗ «ХМУРП» шляхом
раціонального використання фактичних обсягів бюджетного фінансування і позабюджетних
надходжень.
2.2. Забезпечувати збереження і розвиток матеріально-технічної бази училища.
2.3. Застосовувати методи матеріального й морального стимулювання праці в разі
раціонального використання обладнання, апаратури, технічних засобів і матеріальних ресурсів.
2.4. Не допускати економічно необгрунтованого фінансування господарської діяльності.
2.5. Припиняти трудові відносини з працівниками лише при порушенні статті ст. 147
КЗпП скороченню штатів, порушенню пунктів трудового договору (контракту), з інших причин
відповідно до чинного законодавства.
2.6. Приймати рішення про зміну умов праці, тільки після надання профспілковому
комітету згідно чинного законодавства інформації з цього питання, включаючи інформацію про
причини наступних звільнень, кількості і категорії працівників, термін проведення звільнення.
2.7. Не пізніше ніж за три місяці до прийняття такого рішення проводити консультації з
профспілковим комітетом про заходи щодо запобігання звільненню або пом'якшенню негативних
наслідків будь-якого звільнення (ст. 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності»).
2.8. Розглядати пропозиції профспілкового комітету про перенесення термінів або
тимчасове припинення чи відміну заходів, пов'язаних із звільненням працівників.
2.9. Повідомляти працівників персонально про звільнення не пізніше ніж за два місяці у
письмовій формі.
2.10. Звільнення працівників з ініціативи роботодавця здійснювати за попередньою
згодою профкому.
2.11. Доводити до відома державної служби зайнятості інформацію про масове звільнення
працівників, із зазначенням їх професії, спеціальності, кваліфікації та розміру оплати праці (ст.
49 КЗпП ), у випадках, передбачених чинним законодавством.
2.12. Надавати можливість бажаючим працювати на умовах неповного робочого часу з
оплатою пропорційно відпрацьованому часу (фактичному обсягу виконаної роботи), зі
збереженням трудових прав працівників на оплачувані відпустки повної тривалості, всіх
гарантій, пільг, компенсацій, установлених трудовим договором (контрактом).
2.13. Перед початком роботи під підпис роз'яснити новоприйнятому працівникові його
права, обов'язки, умови оплати праці та порядок їх зміни, умови праці на робочому місці, права
на пільги і компенсації за роботу в особливих чи шкідливих умовах відповідно до чинного
законодавства та умов цього договору.
2.14. Протягом двох тижнів із дня одержання офіційної інформації доводити до відома
працівників нові нормативні акти з питань трудових відносин, організації праці, роз'яснювати їх
зміст, права й обов'язки працівників.
2.15. Надавати профспілковому комітету на його запити відповідні документи, пояснення
та розрахунки для можливості здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства про
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працю, у т. ч. щодо заробітної плати, виконання колективного договору та заходів з охорони
праці.
2.16. Погоджувати з профкомом рішення та накази, що стосуються соціальноекономічних, спортивно-культурних, побутових та інших питань соціального захисту
працівників.
2.17. Затверджувати режим роботи училища, правила внутрішнього трудового розпорядку
за згодою із профспілковим комітетом.
Профспілковий комітет зобов'язується:
2.18. Роз'яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів з
організації та оплати праці, про їх права й обов'язки.
2.19. Забезпечувати контроль за своєчасним введенням у дію нормативних документів з
питань трудових відносин, організації, нормування праці.
2.20. Сприяти дотриманню трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку.
2.21. Сприяти попередженню виникнення трудових конфліктів.
2.22. За необхідності ініціювати проведення спільних консультацій з роботодавцем з
проблемами зайнятості і виконання посадових інструкцій з метою вжиття заходів щодо
запобігання звільненням, чи зведення їх кількості до мінімуму.
2.23. Надавати членам профспілки правову допомогу та юридичні консультації через
юрисконсульта училища з чинного законодавства.
2.24. Вести роз'яснювальну роботу серед працівників училища з питань трудових прав та
обов'язків, їх соціального захисту.
2.25. Не допускати звільнення з ініціативи роботодавця вагітних жінок, тих, які мають
дітей у віці до трьох років, одиноких матерів з дітьми до 14 років або таких, які виховують
дитину-інваліда.
2.26. Здійснювати контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів з питань
праці, щодо використанням і завантаженням робочих місць, згідно штатного розпису.
2.27. У разі зміни форми власності училища чи її організаційно-правової форми спільно
розробити новий Статут училища.
2.28. Здійснювати контроль за виконанням положень цього розділу, своєчасного внесення
записів до трудових книжок, виданням наказів про прийняття, звільнення, переведення на іншу
роботу, зміни режиму праці та відпочинку і завчасного ознайомлення з цими наказами
працівників.
Трудовий колектив зобов'язується:
2.29. Надавати максимально якісні освітянські послуги, працювати чесно й сумлінно.
2.30. Виконувати обов'язки, покладені на працівника трудовим договором та його
посадовою інструкцією.
2.31. Берегти майно училища, раціонально використовувати обладнання, апаратуру,
пристрої, різнообразний інструментарій, матеріальні цінності, ресурси та матеріали ДВНЗ
«ХМУРП».
2.32. Економити електроенергію, здійснювати заходи зі збереження тепла у приміщеннях
училища.
2.33. Дотримуватися правил охорони праці та протипожежної безпеки.
3. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ПРОФЕСІЙНЕ ПРОСУВАННЯ КАДРІВ.
Роботодавець зобов'язується:
3.1. Своєчасно надавати можливість усім викладачам підвищувати свою кваліфікацію
шляхом відповідного навчання на курсах (тривалістю від двох тижнів до чотирьох місяців),
стажування не рідше ніж один раз на п'ять років, із збереженням середньої заробітної плати на
період підвищення кваліфікації, а також відшкодуванням усіх витрат, пов'язаних зі стажуванням,
перебуванням на курсах підвищення кваліфікації за межами училища.1
3.2. Забезпечувати організацію підвищення кваліфікації інших категорій фахівців і
працівників відповідно до виробничої потреби та згідно з графіком, у т. ч. шляхом організації
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занять на базі училища.
3.3. Здійснювати за виробничої потреби перепідготовку та переведення працівників на
іншу посаду, враховуючи ділові якості працівника.
4. РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ
Роботодавець зобов'язується:
4.1. Установити режим роботи працівників відповідно до «Правил внутрішнього
трудового розпорядку».
4.2. Установити п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота та
неділя) та щотижневою тривалістю роботи 40 годин для адміністративно-господарського та
допоміжного персоналу училища.
4.3. Залучати (за виробничої потреби) працівників (крім тих, які працюють за графіком) до
роботи у святкові та неробочі дні лише за згодою профспілкового комітету училища з наданням
працівникам за їх згодою додаткового дня відпочинку не пізніше 2 тижнів з дня, коли працівника
було залучено до роботи, або подвійної оплати праці.
4.4. Встановити, що тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати 4 годин на
день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом
протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.
4.5. При зарахуванні працівника на роботу ознайомити його з робочим місцем, режимом
роботи, посадовою інструкцією працівника, умовами оплати праці, терміном трудового договору
під підпис.
4.6. Працівникам училища надавати щорічну основну відпустку за відпрацьований
робочий рік тривалістю не менше ніж 24 календарних дні, згідно графіка (інвалідам І та II групп тривалістю 30 календарних днів, інвалідам III групи - 26 календарних днів).
4.7. Надавати працівникам училища щорічні додаткові відпустки відповідно до норм
чинного законодавства (Закону України «Про відпустки»):
- за роботу з ненормованим робочим днем — до 7 календарних днів (Додаток 1);
- за роботу в шкідливих умовах і умовах нервово-псіхологічних перевантаженнях
(Додаток 2) до 7 календарних днів;
- учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії — тривалістю 16 календарних днів;
- жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або
яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку
дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у
разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку
дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, надається щорічно додаткова оплачувана
відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття
73 цього Кодексу).
За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може
перевищувати 17 календарних днів.
4.8. За сімейними обставинами та з інших поважних причин працівнику за його заявою
роботодавец надає відпустку без збереження заробітної плати згідно статей 25, 26 Закону
України «Про відпустки».
4.9. Черговість основних щорічних відпусток визначається графіками, які затверджуються
роботодавцем за погодженням із профспілковим комітетом до 25 грудня кожного року і
доводяться до відома всіх працівників під підпис.
4.10.Конкретний термін і період надання щорічних основних і додаткових відпусток у
межах, встановлених графіком, узгоджується між працівником і роботодавцем. При складанні
графіків враховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для
їх відпочинку, але не більше 59 календарних днів.
Профспілковий комітет зобов'язується:
4.11. Здійснювати контроль за виконанням положень цього розділу, своєчасного внесення
записів до трудових книжок, виданням наказів про прийняття, звільнення, переведення на іншу
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роботу, зміни режиму праці та відпочинку і ознайомлення з цими наказами працівників.
4.12. Надавати членам профспілки безкоштовну правову допомогу та консультації за
посередництвом юрисконсула училища.
5. НОРМУВАННЯ Й ОПЛАТА ПРАЦІ
Роботодавець зобов'язується:
5.1. Здійснювати оплату праці на підставі законів та інших нормативно-правових актів
України, Генеральної, регіональної і галузевої угод, цього Договору в межах бюджетних і
позабюджетних надходжень з дотриманням гарантій, встановлених чинним законодавством (ст.
8, 13 Закону України «Про оплату праці»).
5.2. Вчасно доводити до відома працівників училища штатний розпис та посадові оклади,
встановлені їм на основі єдиної тарифної сітки та умов оплати праці (надбавок і доплат)
працівників установ освіти і науки, затверджених наказами Міністерства соціальної політики
України, Міністерства освіти і науки України та інших галузевих міністерств України.
5.3. Виплачувати заробітну плату за період відпустки не пізніше ніж за три дні до
настання відпустки (ст. 21 Закону України «Про відпустки»).
5.4. При кожній виплаті заробітної плати письмово повідомляти працівника про загальну
суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримання, суму,
оподатковувану податками і зборами, та суму, що підлягає виплаті (ст. 30 Закону України «Про
оплату праці»).
5.5. Забезпечити у повному обсязі оплату праці двічи на місяць 15 та 30 (31) числа
щомісяця (Додаток № 9).
5.6. Надавати в межах фонду оплати праці зі основного і спеціального фонда матеріальну
допомогу працівникам училища, у т. ч. на оздоровлення у розмірі одного посадового окладу та
виплачувати надбавки, доплати та премії згідно з Положенням про преміювання та надання
матеріальної допомоги двічі на рік з нагоди професійного свята - Дня рибалки та за підсумками
роботи за рік (Додаток 3, Додаток 4).
5.7. При звільненні працівника у звязку із скороченням штатів, проводити всі виплати та
видавати трудову книжку в день звільнення. Виплачувати працівникам, які звільняються,
вихідну допомогу у розмірах 2 посадових окладів.
5.8. Надавати можливість працівникам на їх прохання (за погодженням з керівником
структурного підрозділу) працювати неповний робочий день (тиждень) з оплатою праці за
фактично відпрацьований час, згідно з чинним законодавством (ст. 56 КЗпП).
5.9. Позбавляти працівників, які мають дисциплінарне стягнення (догану), матеріального
заохочення на період його дії.
Профспілковий комітет зобов'язується:
5.10. Здійснювати контроль за дотриманням в установі законодавства про оплату праці, у
т. ч. за своєчасністю виплати заробітної плати працівникам згідно з наказами та затвердженим
табелем обліку робочого часу працівників.
5.11. Надавати працівникам консультативну допомогу з питань оплати праці.
5.12. Представляти за дорученням працівника його інтереси при розгляді спорів з оплати
праці у комісіях із трудових спорів, суді.
5.13. Здійснювати контроль за проведенням індексації грошових доходів і компенсації
втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати.
5.14. Здійснювати контроль за тарифікацією заробітної плати працівників і за
нарахуванням їм заробітної плати та відпускних.
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6. ОХОРОНА ТА УМОВИ ПРАЦІ
Роботодавець зобов'язується:
6.1. Створити в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умови
праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників,
гарантованих законодавством про охорону праці.
6.2. Забезпечити суворе додержання посадовими особами та працівниками вимог Закону
України «Про охорону праці», нормативних актів з охорони праці.
6.3. Своєчасно проводити з працівниками інструктажі з охорони праці - ввідний,
первинний, повторний, поточний і позаплановий, а також інструктаж з протипожежної безпеки
під підпис.
6.4. Для виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та
соціально-економічних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних
захворювань, створити комісію з питань охорони праці у складі представників начальника
училища, інженера з охорони праці та за участю трудового колективу (представник профспілкового комітету або інший уповноважений).
6.5. Організовувати у IV
кварталі щороку навчання з питань охорони праці
уповноважених представників підрозділів відповідно до програми, розробленої інженером з
охорони праці та членами профспілкового комітету і затвердженої начальником училища та
головою профспілкового комітету.
6.6. Здійснювати систематичний контроль за виконанням «Типового положення про
навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці», а також виконання
Комплексного плану роботи інженера з охорони праці (Додаток 5).
6.7. Забезпечити працюючих необхідною нормативною документацією з охорони працітиповими інструкціями по противопожежній і електробезпеці та методичною літературою.
6.8. Забезпечувати працівників за встановленими нормами гігієнічним, спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту (Додаток 6) .
6.9. Доукомплектувати та утримувати засоби індивідуального захисту працівників
відповідно до норм з охорони праці (ст. 164 КЗпП).
6.10. Здійснювати страхування усіх без винятку працівників від нещасного випадку на
виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності, згідно із
чинним законодавством.
6.11. На роботах, зв'язаних з забрудненням, видається безплатно за встановленими
нормами мило. На роботах, де можливий вплив на шкіру шкідливо діючих речовин, видаються
безплатно за встановленими нормами змиваючі та знешкоджуючі засоби (Додаток 7, Додаток 8).
6.12. Розслідувати кожен нещасний випадок на виробництві та вести облік нещасних
випадків на виробництві, професійних захворювань і аварій, оформляти всі необхідні документи
та передавати їх до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві з
метою відшкодування ним збитків, нанесених працівникові у разі часткової або повної втрати
здоров'я у вигляді матеріальної допомоги.
6.13. Виконувати заходи, спрямовані на дотримання протипожежної безпеки, забезпечити
структурні підрозділи протипожежними засобами, інструкціями та правилами протипожежної
безпеки.
6.14. Доукомплектувати кабінет з охорони праці необхідним інвентарем, нормативними
матеріалами, документами, інструкціями з питань охорони праці.
6.15. Здійснювати інструктажі з охорони праці та виробничої санітарії, гігієни праці, ППБ.
Профспілковий комітет зобов'язується: і
6.16. Здійснювати громадський контроль за дотриманням роботодавцем законодавства із
охорони праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та
санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників гігієнічним, спеціальним одягом та
взуттям, засобами індивідуального та колективного захисту.
6.17. Здійснювати громадський контроль за наявністю куточків і стендів з охорони праці у
структурних підрозділах училища.
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6.18. Брати участь у розробленні комплексних заходів з питань охорони праці,
опрацюванні та прийнятті місцевих нормативних актів з охорони праці, оцінюванні умов праці
на робочих місцях.
6.19. Брати участь у визначенні напрямів використання коштів фонду охорони праці,
розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань, аварій на виробництві.
6.20. Вимагати від роботодавця додержання вимог статті 29 КЗпП та статті 5 Закону
України «Про охорону праці», а саме ознайомлювати працівників з:
- правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором під підпис;
- умовами праці та наявністю на робочому місці небезпечних та шкідливих виробничих
факторів і правами працівника на пільги і компенсації за роботу в тяжких умовах; їх правами та
обов'язками під підпис.
6.21. Здійснювати контроль за обліком і розслідуванням нещасних випадків на
виробництві з метою забезпечення виплат потерпілим через Фонд соціального страхування від
нещасних випадків та професійних захворювань.
6.22. Брати участь у розслідуванні нещасних випадків і професійних захворювань,
пов'язаних із виробництвом.
6.23. Здійснювати контроль за своєчасним і повним відшкодуванням втрат потерпілих на
виробництві або їх сім'ям.
6.24. Інформувати працівників про їх права та гарантії, зміни в законодавстві з питань ОП.
Працівники тудового колективу зобов'язуються:
6.25. Вивчати та виконувати вимоги правил і нормативних актів з охорони праці.
6.26. Додержуватись правил експлуатації обладнання, норм, правил, стандартів та
інструкцій з охорони праці.
6.27. Здійснювати заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, що загрожує
власному життю та здоров'ю.
Роботодавець разом із профспілковим комітетом зобов'язується:
6.28. Брати участь у роботі комісій з перевірки знань посадових осіб і працівників з
питань охорони праці, атестації робочих місць за умовами праці.
6.29. Розробляти комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів і
підвищення існуючого рівня безпеки та охорони праці.
6.30. Роз'яснювати працівникам їх права та обов'язки, зобов'язувати дотримуватись вимог
нормативно-правових актів з охорони праці, у т. ч.:
- піклуватися про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я
оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт на території училища;
- знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правил
поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва;
- уміння користуватися засобами колективного й індивідуального захисту;
- проходження у встановленому порядку медоглядів.
З цією метою проводити спільно збори, лекції, бесіди, агітаційну роботу.
6.31. Проводити розслідування нещасних випадків невиробничого характеру згідно
чинного законодавства.
6.32. Зберігати матеріали та акти Н-1, НТ протягом 45 років. Один примірник акта за
формою Н-1 та НТ надавати постраждалому або його представникові та профспілковому
комітету.
7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИХ ПОТРЕБ ПРАЦІВНИКІВ
Роботодавець зобов'язується:
7.1. Нарахування працівникам виплати у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та
похованням здійснювати відповідно до чинного законодавства.
7.2. Один раз на рік аналізувати стан захворюваності співробітників та здійснювати
заходи з ліквідації причин захворюваності.
7.3. Здійснювати контроль за роботою Комісії з соціального страхування в училищі.
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7.4. Надавати працівникам, що сумлінно працюють, пільгові путівки для санаторнокурортного лікування відповідно до рішення Комісії соціального страхування училища за
наявності у них медичних показань.
7.5. Здійснювати контроль за нарахуванням та виплатою працівникам допомоги у зв'язку з
тимчасовою непрацездатністю, похованням.
7.6. Навчати працівників та їх дітей в училищі за кошти навчального закладу.
7.7. Забезпечити дітей працівників училища подарунками до новорічних свят.
7.8. Організовувати в межах фонду «Новорічні свята» дітям працівників віком до 14
років, а працівникам училища-урочистості з нагоди Нового року, 8 Березня, 9 Травня, 28 червня,
24 серпня, професійного свята Дня рибалки, Посвяти в курсанти і Дня захисника України 14
жовтня.
7.9. Проводити періодичне обов'язкове медичне обстеження працівників один раз на рік
згідно з наказом та затвердженим графіком.
7.10. Надавати матеріальну допомогу працівникам училища у випадку смерті близьких
родичів у розмірі посадового окладу (при наявності економії фонду заробітної платим).
Профспілковий комітет зобов'язується:
7.11. Надавати матеріальну допомогу членам профспілкової організації училища у
випадку їх складного фінансового становища (тяжка хвороба, крадіжка, пожежа, смерть
дружини, чоловіка, дитини, батьків, сестри, брата, на навчання, протезування) за рішенням
профспілкового комітету.
7.12. Організовувати літнє оздоровлення працівників і дітей працівників училища на
водній станції, згідно графіку, погодженого з роботодавцем.
8. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ
ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ
Керуючись чинним законодавством і цим договором, профспілковий комітет:
8.1. Проводить роботу щодо захисту трудових, економічних, соціальних і професійних
прав та інтересів працюючих.
8.2. Сприяє дотриманню працівниками трудової дисципліни та сумлінного виконання
ними службових обов'язків.
8.3. Контролює виконання колективного договору, звітує про це на зборах трудового
колективу один раз на рік (грудень): на розширеному засіданні адміністрації та профспілкового
комітету.
8.4. Представляє законні інтереси працівників у Комісії з вирішення трудових спорів.
8.5. Відстоює задоволення законних вимог працівників, компенсації шкоди, заподіяної їм
каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним із виконанням трудових обов'язків.
8.6. Вносить пропозиції роботодавцю щодо поліпшення умов праці з метою захисту
інтересів усіх працюючих.
8.7. Здійснює контроль за виконанням роботодавцем чинного трудового законодавства та
Закону «Про охорону праці», вимагає усунення виявлених недоліків.
8.8. Організовує і проводить культурно-масові заходи до визначних дат і свят.
8.9. Надає матеріальну допомогу з коштів профспілкового комітету найбільш соціальнонезахищеним членам профспілки та тим, хто в силу поважних причин її потребує.
Роботодавець зобов'язується:
8.10.Надати профспілковому комітету для забезпечення його діяльності безкоштовно
приміщення з усім необхідним обладнанням (у т. ч. оргтехнікою), зв'язком, опаленням,
прибиранням, охороною, за потреби — транспорт, а також приміщення для проведення
профспілкових зборів, культурно-масових заходів.
8.11. Створювати умови для виконання профспілкових обов'язків працівникам, обраним
до складу профспілкового комітету, а також профспілковим активістам, що входять до складу
постійних комісій профкому, та профгрупоргам.
8.12. Звільняти з ініціативи роботодавця членів нинішнього складу профкому лише за
згодою профкому.
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8.13. Не допускати звільнення з ініціативи роботодавця членів минулого складу профкому
протягом року після закінчення терміну, на який вони обиралися.
8.14. Не допускати застосування дисциплінарних стягнень до працівників, обраних до
складу профкому або вищих органів профспілки, без погодження з цими органами.
8.15. На підставі статті 17 Закону України «Про профспілки, права і гарантії їх
діяльності», гарантувати членам профспілкового комітету та профгрупоргам структурних
підрозділів училища надання щотижня 2 вільних годин робочого часу з метою виконання ними
роботи в інтересах трудового колективу із збереженням за ними заробітної плати на цей час.
8.16. Надавати членам профспілкового комітету училища додаткову відпустку тривалістю
до 6 календарних днів на час профспілкового навчання із збереженням середньої заробітної
плати за рахунок роботодавця (ст.41 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії
діяльності»),
8.17. Відраховувати профспілковому комітету кошти у сумі не менше ніж 0,3% на рік зі
спеціального фонду на культурно-масові фізкультурну й оздоровчу роботу, а також поліпшення
роботи із ветеранською організацією училища, відповідно до ст.. 41, 42, 43 Закону України «Про
професійні спілки, їх права та обов’язки» та ст.. 248-252 КЗпП.
Профспілковий комітет зобов'язується звітувати роботодавцю та трудовому колективу
про їх використання відповідно до статей кошторису училища.
8.18. У разі затримки виплати заробітної плати надавати дозвіл профспілковому комітету
на отримання в банківських установах (казначействі) інформації про наявність коштів на
рахунках училища.
8.19. Надавати профспілковому комітету училища за їх запитом у тижневий термін усю
необхідну інформацію з питань, що є предметом цього Договору.
9. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ, ВНЕСЕННЯ ДОПОВНЕНЬ,КОНТРОЛЬ ЗА
ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГОДОГОВОРУ
9.1. Проект колективного договору формується за півтора місяця до закінчення строку
діїи попереднього договору спільною комісією, що утворюється з представників профспілкової
організації та роботодавця та затверджується наказом начальника училища.
9.2. Працівники протягом місяця подають у письмовій формі свої пропозиції до комісії з
підготовки проекту колективного договору.
9.3. Пропозиції обговорюються на засіданні спільної комісії і у разі досягнення згоди
включаються до проекту колективного договору.
9.4. Розбіжності, що виникають під час розгляду проекту колдоговору вирішуються
шляхом досягнення сторонами консенсусу, враховуючи реальні можливості вирішення проблем,
взаємоповаги і незалежності членів робочої групи. При недосягненні порозуміння сторони
виносять їх на розгляд зборів трудового колективу училища.
9.5. Напрацьований комісією проект колдоговору протягом 15 днів розміщується на дошці
інформації та доводиться до відома працівників структурних підрозділів училища, які мають
право подавати до комісії свої зауваження до проекту колдоговору.
9.6. Проект Договору виноситься на розгляд засідання трудового колективу училища.
9.7. На засіданні трудового колективу затверджується остаточна редакція колективного
договору, який підписується сторонами (начальником училища та головою профспілкового
комітету).
9.8. Протягом строку дії Договору кожна із сторін може виступити ініціатором внесення
змін, доповнень до окремих його статей, положень.
9.9. Пропозиції про зміни подаються письмово на ім'я начальника училища та голови
профспілкового комітету, які повинні у 15-денний строк зібрати комісію і узгодити пропозицію,
що надійшла, після чого винести її на обговорення спільного засідання профспілкового комітету
і роботодавця з наступним затвердженням її на зборах трудового колективу, про що приймається
відповідне рішення.
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9.10. Умови прийнятого колдоговору виконуються сторонами відповідно до їх
повноважень у терміни, визначені у ньому.
9.11. Профспілковий комітет розглядає хід виконання колдоговору на своїх засіданнях не
рідше одного разу на 6 місяців. На засідання запрошуються представники роботодавця, які
відповідають за виконання відповідних положень колективного договору у встановлений строк.
Роботодавець разом із профспілковим комітетом зобов'язуються:
9.12. Визначити осіб, відповідальних за виконання положень Договору.
9.13. Здійснювати оперативний контроль за виконанням положень Договору.
9.14. У разі невиконання чи несвоєчасного виконання зобов'язань по колдоговору
аналізувати причини та здійснювати заходи щодо забезпечення їх реалізації.
9.15. Звітувати про хід виконання колдоговору один раз на рік у грудні місяці.
9.16. Осіб, винних у ненаданні інформації, необхідної для ведення переговорів і
здійснення контролю за виконанням положень колдоговору, притягати до відповідальності у
відповідності до чинного законодавства.
9.17. Особи, які представляють сторони колективного договору і з вини яких порушено чи
не виконано зобов'язання, несуть відповідальність, установлену чинним законодавством:
дисциплінарну, адміністративну, кримінальну.
10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків, передбачених цим
договором, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. При цьому для
притягнення осіб, які представляють власника, профспілку, з вини яких порушено або не
виконано зобов'язання за колективним договором, до адміністративної відповідальності,
направляє відповідну інформацію до Міністерства соціальної політики України для складання
протоколу про адміністративне правопорушення, а для притягнення до кримінальної
відповідальності — до органів прокуратури.До дисциплінарної відповідальності як посадових
осіб, так і працівників, може бути притягнуто лише на підставі перевірки, під час якої від
порушника має бути затребувано письмові пояснення.
10.2. Спори між Сторонами вирішуються в порядку, встановленому законодавством
України.
10.3. Притягнення до дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності
не виключає цивільної, матеріальної або інших видів відповідальності винних осіб.
11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. Договір уклали державною мовою і підписали у 4-х примірниках, які мають
однакову юридичну силу і зберігаються по одному у:
- роботодавця;
- профспілковому комітеті;
- відділу кадрів училища;
- місцевому органі держаної виконавчої влади.
11.2. Строк дії цього Договору з « 01» березня 2017р. по « 01» березня 2020р.
11.3. Договір підписали:
від роботодавця –
начальник ДВНЗ
«Херсонське морехідне училище
рибної промисловості»:

від трудового коллективу голова профкому первинної профспілкової
організації ДВНЗ «Херсонське морехідне училище
рибної промисловості»:

___________________ К.С.Стасюк

___________________ М.Л. Гайдамака

МП

МП
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Додаток №1
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник ДВНЗ
«Херсонське морехідне
рибної промисловості»

ПОГОДЖЕНО:
Голова профкому первиннї
профспілкової організаціїї
ДВНЗ «Херсонське морехідне
рибної промисловості»

К.С. Стасюк

М.Л. Гайдамака

____________

________________

М.П.

М.П.

Перелік

посад працівників Державного вищого навчального закладу Херсонське морехідне
училище рибної промисловості , які мають право на щорічну додаткову відпустку за
ненормований робочий день і за нервово-психологічні перевантаження

№

Найменування посади

з/п

Тривалість
додаткової
в календарних
днях відпустки

Адмінперсонал

1

Заст. начальника училища з економіки

7

2
3
4
5
6

Інженер з охорони праці
Юрисконсульт
Завідувач бібліотеки
Бібліотекар
Завідувач канцелярії

5
5
5
4
5

Навчальна частина

7
8
9

Лаборант
Диспетчер
Секретар навчальної частини

5

10
11

Секретар-друкарка
Адміністратор бази даних (обслуг.ЄДЕБО)

5
5

12

Фахівець з підготовки роб. професій

5

13

Начальник водно-спортивної станції

5

14

Капітан-механік

4

4
4

Бухгалтерія

15

Головний бухгалтер

7

16

Заст. головного бухг алтера

6

17

Бухгалтер

5

18

Економіст

5

12

19

Відділ кадрів
Пом.начальника з кадрової роботи

6

20

Старший інспектор кадрів

5

21

Інспектор з кадрів(з обліку курсантів)

5

22

Архіваріус

4

23

Заст. начальника училища з АГЧ

7

24

Інженер з ремонту

6

25

Завідувач їдальнею

4

26

Зав. гуртожитком

5

27

Завідувач господарства

5

28

Водій автотранспортних засобів

5

29
30
31

Агент з постачання
Фахівець з державних закупівель

3
5
4

32

Електромонтер з обслуговування та ремонту
електроустаткування

Фельдшер

4

33

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів
та автоматики

4

Адміністративно-господарська частина (АГЧ)

34

Організаційно-стройовий відділ (ОРСВ)
Начальник ОРСВ
7

35

Командир роти

5

36
37

Черговий гуртожитку

3

Вахтер

3
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Додаток №2
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник ДВНЗ
«Херсонське морехідне
рибної промисловості»

ПОГОДЖЕНО:
Голова профкому первиннї
профспілкової організаціїї
ДВНЗ «Херсонське морехідне
рибної промисловості»

К.С. Стасюк

М.Л. Гайдамака

____________

________________

М.П.

М.П.

Перелік

посад працівників Державного вищого навчального закладу Херсонське морехідне училище
рибної промисловості , які мають право на щорічну додаткову відпустку за шкідливими умовами
праці та за особливий характер праці
№з
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Цех, ділянка,
відділ

АГЧ
АГЧ
АГЧ
АГЧ
АГЧ

Назва професій i посад

Тривалість
додаткової
відпустки
Примітка
у календарних
днях

Електрогазозварник
Маляр
Слюсар-сантехнік
Кухар

7
4
4
4

Прибиральник службових
приміщень з прибиранням
туалетів

4
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Додаток № 3

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник ДВНЗ
«Херсонське морехідне
рибної промисловості»

ПОГОДЖЕНО:
Голова профкому первиннї
профспілкової організаціїї
ДВНЗ «Херсонське морехідне
рибної промисловості»

К.С. Стасюк

М.Л. Гайдамака

____________

________________

М.П.

М.П.

Положення

про оплату праці працівників
І. Загальні положення
Дійсне положення ґрунтується на Законі України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про
оплату праці», Кодексі законів про працю України від 10.12.1971 року №322 - VIII, Постанові
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на
основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів
та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Постанові Кабінету Міністрів України від 23
березня 2011 року № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних,
позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних
закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування»,
Постанові Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1418 «Про затвердження
Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним і фармацевтичним працівникам державних
та комунальних закладів охорони здоров'я», Постанові Кабінету Міністрів України від 30 вересня
2009 p. № 1062 «Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 p. №
84», наказі Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про
впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників
навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», листі Міністерства освіти і науки
України від 19 червня 2009 року №1/9-414 «Щодо тарифних розрядів працівників бібліотек
навчальних закладів», наказі Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства
охорони здоров'я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати
праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення»,
Постанові Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2015 року № 731 «Про підвищення оплати
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», інших
чинних нормативних актах законодавства України щодо оплати праці.
Дійсне Положення спрямоване на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функцій
заробітної плати працівників Державного вищого навчального закладу «Херсонське морехідне
училище рибної промисловості», зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи,
зміцненню трудової дисципліни.
Організація оплати праці направлена на забезпечення винагороди робітника за труд з
урахуванням складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника,
результатів його праці.
Заробітна плата - це винагорода, обчислена у грошовому виразі, яка за трудовим договором
(контрактом) виплачується працівникові за виконану ним роботу.
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II. Організація оплати праці
Форми і системи оплати праці, норми праці, схеми посадових окладів, тарифні ставки,
умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород й інших заохочувальних
виплат встановлюються роботодавцем училища з дотриманням норм і гарантій, передбачених
законодавством України.
Оплата праці працівників повинна здійснюватися таким чином, що за відпрацьовану місячну
норму праці заробітна плата з урахуванням доплат надбавок, премій, крім тих, що не
враховуються до мінімальної заробітної плати, не була нижчою за законодавчо встановлений
розмір заробітної плати, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником
місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт).
Працівники, які працюють в училищі за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично
виконану роботу (відпрацьований час).
Оплата праці працівників Державного вищого навчального закладу «Херсонське морехідне
училище рибної промисловості» здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі
здійснюються підприємством після виконання зобов'язань щодо оплати праці, з урахуванням
вимог податкового законодавства України.
Забороняється будь-яке зниження розмірів оплати праці залежно від походження, соціального і
майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, політичних поглядів,
релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, роду і
характеру занять, місця проживання.
III. Штатний розпис
У цьому розділі вказується посади на яких працюють штатні робітники, їх посадові оклади
(ставки заробітної плати) та надбавки, затвердженні Постановами Кабінету Міністрів України.
Фонд заробітної плати на календарний рік у штатному розписі по загальному та спеціальному
фондах повинен дорівнювати відповідним сумам на оплату праці затвердженої лімітної довідки
про бюджетні асигнування та кредитування.
Штатний розпис складається на календарний рік та затверджується Міністерством освіти і науки
України.
IV. Тарифікаційний список
У цьому розділі вказуються посади, на яких працюють викладачі та інші педагогічні працівники,
їх посадові оклади, ставки погодинної оплати праці.
Тарифний список складається на навчальний рік.
Посадові оклади (тарифні ставки) керівних, науково-педагогічних, педагогічних, фахівців та
інших працівників визначаються-на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з
оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери
згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 та Постанови
Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2015 року № 731 «Про підвищення оплати праці
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».
Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду
встановлюються на рівні законодавчо визначеного розміру.
V. Надбавки до посадового окладу
Надбавки працівникам:
а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):
за високі досягнення у праці;
за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
за складність, напруженість у роботі.
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Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50
відсотків посадового окладу.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової
дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;
б) за почесні звання України:
- "народний" - у розмірі 40 відсотків:
- "заслужений" - у розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
в) за спортивні звання:
- "заслужений тренер" / "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків:
- "майстер спорту міжнародного класу" – у розмірі 15 відсотків;
- "майстер спорту" – у розмірі 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за
профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше
звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або
спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначаються
начальником училища.
г) за знання та використання в роботі іноземної мови:
однієї європейської - 10 відсотків;
однієї східної, угро-фінської або африканської - 15 відсотків;
двох і більше мов - 25 відсотків
посадового окладу (ставки заробітної плати).
Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено
знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом.
Надбавка до посадового окладу надається в межах фонду заробітної плати, затвердженого у
кошторисі доходів і видатків. Надбавка встановлюється, зменшується, скасовується наказом
начальника училища. Надбавки педагогічним і науково-педагогічним працівникам за вислугу
років виплачуються щомісячно у відсотках до посадових окладів (ставок заробітної плати) за
наявності стажу педагогічної роботи:
від 3 до 10 років - 10 відсотків:
від 10 до 20 років - 20 відсотків:
понад 20 років - 30 відсотків.
Право на виплату надбавки за вислугу років за наявності необхідного стажу педагогічної роботи
мають педагогічні та науково-педагогічні працівники.
У разі виконання працівниками інших підприємств, установ і організацій педагогічної роботи з
погодинною оплатою праці у обсязі не менше 180 годин на рік, до стажу педагогічної роботи їм
зараховуються лише ті місяці протягом яких виконувалась ця педагогічна робота незалежно від
обсягу протягом конкретного місяця.
Підставою для визначення стажу в цьому випадку можуть бути витяги із відомостей про виплату
заробітної плати.
Зміна розміру надбавки за вислугу років проводиться з місяця, що настає за місяцем, коли
виникло таке право, якщо документи, необхідні для своєчасного і правильного обчислення
стажу, знаходяться в навчальному закладі або з дня подання таких документів працівником.
У разі, коли педагогічні та науково-педагогічні працівники виконують роботу обсягом менше або
більше норми, передбаченої ставкою заробітної плати, розмір надбавки за вислугу років
зменшується або збільшується пропорційно навантаженню (обсягу роботи).
VI. Доплати до посадового окладу
Доплати працівникам:
а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (заробітної плати, тарифної ставки):
за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
за суміщення професій;
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за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт. Зазначені види
доплат не встановлюються керівнику навчального закладу, його заступникам, керівникам
структурних підрозділів навчального закладу їх заступникам.
б) у розмірі 35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за
кожну годину роботи з 22-ї години вечора до 6-ї години ранку;
в) за вчене звання:
професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);
доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати).
Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з
наявним вченим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань
доплата встановлюється за одним (вищим) званням.
г) за науковий ступінь (ставки заробітної плані):
доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати)
кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадовою окладу (ставки заробітної плані).
Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з
наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата
встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем
Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній
посаді визначається керівником навчального закладу.
Документи, що засвідчують наявність науковою ступеня та вченого звання повинні відповідати
нормам і, вимогам, передбаченим законодавством;
д) за використання в роботі дезінфікуючих засобів, а також працівникам, які зайняті
прибиранням туалетів - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу.
Працівникам, які займають посади педагогічних та науково-педагогічних працівників,
встановлюється додаткова оплата за окремі види педагогічної діяльності:
за педагогічне звання викладач-методист - у розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати):
за класне керівництво (крім керівних посад) - у розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати).
Викладач може здійснювати класне керівництво лише в одній групі. У період перебування
курсантів на плавальній практиці, якщо вона продовжується більше ніж місяць і проводиться за
межами навчального закладу, а також у випадку випуску курсантів у місяць, що передує червню,
додаткова оплата за класне керівництво не проводиться за місяць відсутності курсантів.
за перевірку зошитів та письмових робіт:
з української мови і літератури - у розмірі 20 відсотків;
з математики - у розмірі 15 відсотків;
з іноземної мови, технічної механіки - у розмірі 10 відсотків залежно від педагогічного
навантаження викладача;
викладачам за завідування навчальними кабінетами або лабораторіями - у розмірі 10 відсотків
посадового окладу (ставки заробітної плати);
за завідування спортивними залами - у розмірі 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної
плати);
за керівництво предметними (цикловими) і методичними комісіями - у розмірі 10 відсотків
посадового окладу (ставки заробітної плати).
3.Водіям автотранспортних засобів:
а) надбавки за класність:
водіям II класу - 10 відсотків;
водіям І класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;
Доплати до посадового окладу надаються у межах фонду заробітної плати, затвердженого у
кошторисі доходів і видатків.
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VII. Соціальні гарантії
Усім науково-педагогічним, педагогічним та іншим категоріям працівників навчального закладу
гарантується оплата листів непрацездатності.
В межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисі доходів і видатків, надається
матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення у сумі не більше ніж один посадовий оклад
на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.
Матеріальна допомога працівникам училища надається па підставі особистої заяви працівника
або у порядку виключення по клопотанню колективу й відповідних документів, що
підтверджують право на її отримання (листок непрацездатності: довідка, підтверджуюча факт
будь-якої події) у межах фонду оплати праці з зазначених причин:
для вирішення соціально-побутових питань;
на оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки.
Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань надасться з причин
довготривалої хвороби робітника, одруження, народження дитини, а також для компенсації
матеріального збитку у разі стихійного лиха та іншим причинам, у тому числі на поховання.
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Положення

про преміювання та надання матеріальної допомоги
1. Загальні положення
1.1. Положення про преміювання розроблене на підставі статті 98 КЗпП України, Закону України
від 24.03.1995 року "Про оплату праці", постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р.
№ 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з
оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та
наказів Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 "Про упорядкування умов
оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ
освіти та наукових установ", від 28.02.2002 № 228 “Про затвердження Порядку складання,
розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» з
метою посилення матеріального стимулювання працюючих, виходячи з результатів
індивідуальної праці та оцінки особистого вкладу в загальні результати роботи, підвищення її
ефективності та якості.
1.2. Положення про преміювання передбачає порядок матеріального стимулювання працівників
за активність і ініціативу в реалізації покладених на них обов'язків, сумлінне, якісне та своєчасне
виконання завдань та доручень, високу результативність у роботі, плідну працю, вагомий внесок
у справу навчання та виховання підростаючого покоління.
1.3.Згідно з цим Положенням здійснюється преміювання щомісячно, щоквартально та за
підсумками року науково-педагогічних, педагогічних та інших категорій працівників
навчального закладу.
1.4. Преміювання науково-педагогічних, педагогічних та інших категорій працівників
навчального закладу здійснюється за результатами роботи навчального закладу з урахуванням
індивідуальної оцінки якості праці.
1.5.Преміювання начальника Державного вищого навчального закладу «Херсонське морехідне
училище рибної промисловості» здійснюється щомісячно, щоквартально за результатами роботи
навчального закладу та за підсумками року.
1.6. Це положення поширюється на всіх науково-педагогічних, педагогічних та інших категорій
працівників навчального закладу.
1.7.Одноразове преміальне заохочення працівникам Училища з нагоди особистих ювілейних дат
виплачується в розмірі одного посадового окладу.
1.8.Одноразове преміальне заохочення працівників може бути здійснено згідно відзнак
державних, обласних та місцевих органів управління, а також до державних, професійних свят,
за участь у Міжнародних і спеціалізованих виставках-ярмарках:
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Дня Конституції України, Міжнародного жіночого дня, Дня перемоги, Дня захисника Вітчизни,
Дня незалежності України, Дня рибалки, Дня Знань, Дня працівників освіти, Дня юриста
України, Дня бухгалтера, Нового року та Різдва, з приводу нагородження трудовими відзнаками,
Почесними грамотами та грамотами Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики
та продовольства України, Державного—агентства—рибного господарства України,
Міністерства освіти і науки України, у межах коштів на оплату праці, затвердженого в кошторисі
доходів і видатків на поточний рік.
1.9.Облік і контроль за використанням коштів для преміювання працівників здійснює головний
бухгалтер.
1.10. Це Положення набирає чинності з " 19 " січня 2017 року і дійсне до набрання чинності
нового Положення.
2. Основні показники для визначення преміювання
2.1. Бездоганне виконання службових обов'язків, передбачених посадовою інструкцією,
професійна сумлінна праця, якість роботи.
2.2. Безумовне виконання правил внутрішнього трудового розпорядку Державного вищого
навчального закладу «Херсонське морехідне училище рибної промисловості», відсутність
обґрунтованих зауважень з боку адміністрації..
2.3. Стабільна багаторічна праця.
2.4. Ефективна позакласна робота.
2.5. Сумлінне виконання обов'язків класного керівника.
2.6.Досягнення в роботі чи суспільній діяльності, які призвели до зростання рейтингу
навчального закладу, району в цілому на міському та обласному рівні.
2.7. Ініціативність, творчий підхід у діяльності та результативність у роботі.
2.8. Виконання додаткових завдань.
2.9. Удосконалення стилю й методів роботи
3. Порядок визначення фонду преміювання
Фонд преміювання створюється у розмірі 100% від економії фонду заробітної плати.
4. Порядок преміювання
4.1. Преміювання науково-педагогічних, педагогічних та інших категорій працівників
Державного вищого навчального закладу «Херсонське морехідне училище рибної
промисловості» здійснюється у межах коштів на оплату праці, затвердженого кошторисом
доходів і видатків державного бюджету на поточний рік.
4.2. Премія нараховується на посадовий оклад (тарифну ставку) з урахуванням надбавок та
доплат, визначених законодавством України.
4.3. Працівникам, щойно оформленим на роботу, і таким, що відпрацювали неповний місяць у
зв'язку з переводом на іншу роботу, виходом на пенсію, призовом до Збройних Сил України,
звільненням за власним бажанням або скороченням штатів, та іншими поважними причинами
премія нараховується за фактично відпрацьований час.
4.4. Преміювання начальника, заступників начальника Державного вищого навчального закладу
«Херсонське морехідне училище рибної промисловості» здійснюється за рішенням Міністерства
освіти і науки України та/або Державного агентства рибного господарства України та
погодженням з профспілковим комітетом училища. Розгляд питання щодо преміювання інших
працівників училища здійснюється начальником Державного вищого навчального закладу
«Херсонське морехідне училище рибної промисловості» разом з профспілковим комітетом за
поданням рапортів начальників структурних підрозділів. Прийняте рішення оформлюється
наказом начальника училища.
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4.5. Для визначення розміру премії враховується виконання основних показників викладених у
розділі 2.
4.7. Виплата премії проводиться у разі відсутності заборгованості за обов'язковими платежами у
межах затвердженого фонду оплати праці.
Працівники, які несумлінно виконують свої службові обов'язки, позбавляються премії частково
або повністю.
5. Термін подання пропозицій щодо преміювання працівників
5.1. Керівники структурних підрозділів Училища до 28 числа поточного місяця подають
начальнику училищу пропозиції щодо преміювання працівників, зменшення розміру премії або
позбавлення премії повністю працівників, які допустили упущення у роботі. При збільшенні
премії окремим працівникам також повинні бути представлені обґрунтовані докази.
До 5-го числа місяця, наступного за звітним, Училище надсилає Міністерства освіти і науки
України та/або Державному агентству рибного господарства на розгляд матеріали щодо
преміювання керівника та його заступників.
6. Надання матеріальної допомоги
Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та допомога на оздоровлення
виплачується у розмірі, що не перевищує посадового окладу (тарифної ставки) працівника.
Виплата матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомога на
оздоровлення виплачується на підставі рапорту працівника за рішенням начальника Державного
вищого навчального закладу «Херсонське морехідне училище рибної промисловості» в межах
затвердженого фонду оплати праці.
Начальнику училища та його заступникам надання матеріальної допомоги для вирішення
соціально-побутових питань та допомоги на оздоровлення здійснюється за рішенням
Міністерства освіти і науки України та/або Державного агентства рибного господарства України.
Матеріальна допомога працівникам навчального закладу надається з фонду економії заробітної
плати:
при нещасних випадках;
при захворюванні та довготривалому лікуванні працівника;
на похорони працівників і членів їх сімей;
на оздоровлення;
при виході в чергову відпустку;
ветеранам праці.
Розмір матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення не може перевищувати одного
посадового окладу на рік.
7. Доплата за безперервний стаж
7.1. За безперервний стаж роботи у ДВНЗ «ХМУРП» працівникам виплачується доплата у
відсотках від посадового окладу:
1 рік – 5%
2 роки – 7 %
3 роки – 9 %
4 роки та більше – 10%.
8. Прикінцеві положення
8.1. Надбавки, доплати та премії визначені в даному положенні виплачуються в межах
кошторису.
8.2. При відсутності преміального
фонду зазначені надбавки, доплати та премії не
виплачуються.
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Додаток 5

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник ДВНЗ
«Херсонське морехідне
рибної промисловості»

ПОГОДЖЕНО:
Голова профкому первиннї
профспілкової організаціїї
ДВНЗ «Херсонське морехідне
рибної промисловості»

К.С. Стасюк

М.Л. Гайдамака

____________

________________

М.П.

М.П.

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН
роботи служби охорони праці
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Найменування заходів

Термін виконання

Виконавець

Організувати навчання з
питань охорони праці
посадових осіб та інших
робітників пов’язаних з
небезпекою ураження
електричним струмом при
виконанні робіт під час
користування оргтехнікою
та електрообладнанням
Проведення вступного
інструктажу зі
співробітниками училища,
щойно прийнятими на
роботу (постійно або
тимчасово)
Контроль та нагляд за
проведенням у повному
обсязі обов’язкових,
попереджувальних та
періодичних медичних
оглядів робітників та
курсантів
Реалізація
попереджувальних заходів
по зниженню рівня
травматизму та
профзахворювань

червень

В.о. заст. начальника
училища з АГР,
Інженер з ОП

Постійно

Інженер з ОП

Постійно

Інженер з ОП,
фельдшер

Постійно

Інженер з ОП,
Фельдшер

Примітка
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Контроль та нагляд за
забезпеченням робітників
спецодягом, засобами
гігієни у відповідності з
діючим законодавством
Надання методичної
допомоги у перегляді та
розробці положень,
інструкцій з ОП за
професіями
Облаштування куточків з
охорони праці, придбання
для них необхідних
приладів, технічних засобів
навчання, посібників,
демонстраційної апаратури
Придбання оновленої
нормативно-технічної
документації, літератури,
посібників з охорони праці
Контроль за веденням
журналів реєстрації
інструктажів з питань ОП
для співробітників і
курсантів
Вести постійний контроль
за недопущенням окремих
випадків виконання робіт з
підвищеною небезпекою для
неповнолітніх курсантів
Забезпечити своєчасне
розслідування нещасних
випадків разом з
адміністрацією та
профспілковим комітетом з
оформленням відповідних
актів та проведенням
аналізу причин виробничого
травматизму, проф.
захворювань, аварій,
заподіяної ними шкоди
Здійснювати рейди з метою
контролю за дотриманням в
структурних підрозділах
вимог нормативних актів з
охорони праці та пожежної
безпеки

Постійно

Інженер з ОП

Постійно

Інженер з ОП

За наявності
фінансування

Інженер з ОП

За наявності
фінансування

Заступник начальника
училища з економіки,
інженер з ОП

Постійно

Інженер з ОП

Постійно

В.о. заст. начальника
училища з АГР,
Інженер з ОП

За потребою

Інженер з ОП,
профком, керівники
структурних
підрозділів

Щоквартально;
за потребою

Інженер з ОП,
профком, керівники
структурних
підрозділів

24

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

Проведення вступного
інструктажу з охорони праці
та протипожежної безпеки з
курсантами нового набору
Провести перевірку терміну
придатності вогнегасників
Провести обов’язкове
страхування добровільної
пожежної дружини
Забезпечення належного
оформлення та зберігання
документації з питань ОП
Проведення
протипожежного
тренування
Підготовка проектів наказів
з питань ОП і винесення їх
на розгляд начальнику
училища
Контроль за своєчасним
проведенням необхідних
випробувань і технічних
оглядів, устаткування,
станом запобіжних і
захисних пристроїв,
вентиляційних систем
Проведення тижня охорони
праці (підготовка та
організація заходів
присвячених Всесвітньому
Дню охорони праці)

Вересень/
Жовтень

Інженер з ОП

Травень

Інженер з ОП

Травень

Інженер з ОП

Постійно

Інженер з ОП

03.11.2015р.

Інженер з ОП

За потребою

Інженер з ОП

Постійно

Інженер з ОП,
В.о. заступник
начальника з АГР,
інженер з ремонту

квітень

Інженер з ОП
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Додаток № 6
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник ДВНЗ
«Херсонське морехідне
рибної промисловості»

ПОГОДЖЕНО:
Голова профкому первиннї
профспілкової організаціїї
ДВНЗ «Херсонське морехідне
рибної промисловості»

К.С. Стасюк

М.Л. Гайдамака

____________

________________

М.П.

М.П.

Перелік

професій і посад працівників, яким видається безоплатно спецодяг, спецвзуття
та інші засоби індивідуального захисту
№
з/п

Назва професій та
посад

Електрогазозварник
1.

2. Маляр
Прибиральник
службових
3. приміщень з
прибиранням
туалетів

4.

Кухар

5. Кухонний робітник

Найменування спецодягу,
спецвзуття та інших заходів захисту
- костюм брезентовий з
вогнестійким просоченням;
- черевики;
- рукавиці брезентові;
- захисний щиток;
- окуляри захисні
В зимовий час:
- куртка утеплена;
- брюки утеплені
- костюм бавовняний;
- черевики;
- рукавиці;
- окуляри захисні;
- респіратор
- халат бавовняний;
- рукавиці гумові;
- туфлі
- куртка поварська;
- фартух бавовняний;
- фартух з водовідштовхувальним
покриттям;
- ковпак або косинка;
- туфлі
- куртка х/б;
- фартух з водовідштовхувальним
покриттям;

Строк
експлуатації,
місяців
12 міс.
12 міс.
2 міс.
до зносу
до зносу
36 міс.
36 міс.
12 міс.
12 міс.
3 міс.
до зносу
до зносу
12 міс.
3 міс.
12 міс.
4 міс.
4 міс.
6 міс.
4 міс.
12 міс.
4 міс.
6 міс.
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6. Вантажник
Слюсар-сантехнік
7.

Електромонтер з
ремонту та
8.
обслуговування
електроустаткування

9. Столяр
Черговий
10. гуртожитку
11.

Медичний працівник

- ковпак або косинка;
- калоші резинові
- костюм бавовняний;
- черевики;
- рукавиці комбіновані
- костюм бавовняний;
- черевики;
- рукавиці комбіновані;
- рукавиці гумові;
- респіратор;
- окуляри захисні
В зимовий час:
- куртка утеплена;
- штани утеплені
- костюм бавовняний;
- черевики;
- рукавиці комбіновані;
- рукавиці діелектричні;
- калоші діелектричні;
- окуляри захисні;
- фартух з нагрудником

36 міс.
36 міс.
12 міс.
12 міс.
2 міс.
чергові
чергові
до зносу
черговий

костюм бавовняний;
черевики;
рукавиці комбіновані;
рукавиці гумові;
окуляри захисні
плащ з капюшоном;
куртка утеплена;
штани утеплені
халат медичний;
ковпак

12 міс.
12 міс.
2 міс.
3 міс.
до зносу
24 міс.
36 міс.
36 міс.
12 міс.
12 міс.

-

6 міс.
12 міс.
12 міс.
12 міс.
3 міс.
12 міс.
12 міс.
2 міс.
6 міс.
до зносу
до зносу
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Додаток № 7
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник ДВНЗ
«Херсонське морехідне
рибної промисловості»

ПОГОДЖЕНО:
Голова профкому первиннї
профспілкової організаціїї
ДВНЗ «Херсонське морехідне
рибної промисловості»

К.С. Стасюк

М.Л. Гайдамака

____________

________________

М.П.

М.П.

Перелік
професій i посад працівників, яким видається безкоштовно засоби особистої гігієни
№
з/п

1.

2.

Найменування професій
i посад
Електрогазозварник
Мaляр
Слюсар-сантехнік
Водій
Столяр
Електромонтер з ремонту та
обслуговування
електроустаткування
Майстер виробничого навчання
Завідувач лабораторій ДЕК
Кухар
Кухонний робітник
Вантажник
Комірник
Прибиральник службових
приміщень з прибиранням
туалетів
Медичний працівник

Норма видачі
на одного
працівника
пральний порошок (450 г)
1 пачка на 1 міс.
мило господарське (200 г)
2 шт. на 1 міс.
паста «Автомастер» (550 г) 1 шт. на 3 міс.
Найменування засобів

пральний порошок (450 г)
мило господарське (200 г)

1 пачка на 1 міс.
2 шт. на 1 міс.
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Додаток №8
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник ДВНЗ
«Херсонське морехідне
рибної промисловості»

ПОГОДЖЕНО:
Голова профкому первиннї
профспілкової організаціїї
ДВНЗ «Херсонське морехідне
рибної промисловості»

К.С. Стасюк

М.Л. Гайдамака

____________

________________

М.П.

М.П.

Перелік
миючих засобів для прибирання місць загального користування та кабінетів
№
з/
п

1

Найменування
відділу

Найменування засобів

Гуртожиток №2
мило господарське (200 г)
(2,3,4-ий поверхи) засіб від іржі та вапняного нальоту (1,0 л)
засіб дезінфікуючий з хлором рідкий (1,0 л)
пральний порошок (450 г)
чистящий засіб з хлором або лимоном (500 г)
рукавички гумові
губки господарські
віник
совок для сміття
відро оцинковане
відро пластмасове
неткане полотно
пакети для сміття
баки для сміття (70 л)
таз
щітки для прибирання
швабра
корзина для сміття
хлорне вапно сухе (30 кг)
йорж туалетний
швабра для миття вікон
миючий засіб (5 л)

Норма видачі
на відділ
12 шт. на 1 міс.
12 шт. на 1 міс.
24 шт. на 1 міс.
12 шт. на 1 міс
18 шт. на 1 міс.
36 пар на 1 міс.
30 уп./150 шт. на 1 міс.
30 шт. на 2 міс.
30 шт. на 6 міс.
24 шт. на 6 міс.
24 шт. на 6 міс.
24 м/п на 1 міс.
5 уп./500 шт. на 1 міс.
6 шт. на 1 рік
6 шт. на 1 рік
24 шт. на 2 міс.
24 шт. на 6 міс.
25 шт. на 1 рік
1 шт. на 1 міс.
20 шт. на 6 міс.
6 шт. на 1 рік
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2

Навчальні корпуси, мило господарське (200 г)
14 шт. на 1 міс.
адміністративний засіб від іржі та вапняного нальоту (1,0 л)
7 шт. на 1 міс.
поверх гуртожитку засіб дезінфікуючий з хлором рідкий (1,0 л)
пральний порошок (450 г)
7 шт. на 1 міс.
чистящий засіб з хлором або лимоном (500 г)
засіб для миття вікон (0,5 л)
7 шт. на 1 міс
віник
совок для сміття
7 шт. на 1 міс.
йорж туалетний
7 шт. на 3 міс.
швабра для миття підлоги
25 шт. на 3 міс.
швабра для миття вікон
25 шт. на 3 міс.
щітка м’яка з кієм
15 шт. на 3 міс.
відро оцинковане
25 шт. на 6 міс.
відро пластмасове
7 шт. на 6 міс.
щітка для плінтусів
7 шт. на 6 міс.
губки господарські
25 шт. на 6 міс.
рукавички гумові
25 шт. на 6 міс.
неткане полотно
25 шт. на 6 міс.
миючий засіб (5 л)
3 уп./15 шт. на 1 міс.
хлорне вапно сухе (30 кг)
14 шт. на 1 міс.
корзина для сміття
35 п/м на 1 міс.
пакети для сміття
1 шт. на 1 міс.
мило рідке (5 л)
1 шт. на 1 міс.
туалетний папір
30 шт. на 1 рік
пакети поліетиленові великі
7 уп./700 шт. на 1 міс.
1 шт. на 1 міс.
15 шт. на 1 міс.
13 шт. на 1 міс.
Навчальновиробнича
майстерня
ДЕК

3

Мала дизельна
лабораторія

мило господарське (200 г)
паста «Автомастер» (550 г)
пральний порошок (450 г)
чистящий засіб з лимоном (500 г)
віник
совок для сміття
відро оцинковане
відро пластмасове
неткане полотно
щітки для прибирання
швабра для підлоги

10 шт. на 1 міс.
2 шт. на 1 міс.
1 шт. на 1 міс
2 шт. на 1 міс.
2 шт. на 6 міс.
2 шт. на 6 міс.
2 шт. на 6 міс.
2 шт. на 1 рік
4м/п на 1 міс.
2 шт. на 1 рік
2 шт. на 1 рік
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Їдальня

4

Здоровпункт

5

мило господарське (200 г)
засіб від іржі та вапняного нальоту (1,0 л)
засіб дезінфікуючий з хлором рідкий (1,0 л)
пральний порошок (450 г)
пральний порошок автомат (5 кг)
чистящий засіб з хлором або лимоном (500 г)
рукавички гумові
губки господарські
віник
совок для сміття
відро оцинковане
відро пластмасове
неткане полотно
пакети для сміття
баки для сміття
швабра для підлоги
швабра для панелей
швабра для вікон
корзина для сміття
хлорне вапно сухе (30 кг)
гель для миття (0,5 л)
миючий засіб для посуду
шкребки
пакети пакувальні

5 шт. на 1 міс.
4 шт. на 1 міс.

мило господарське (200 г)
засіб дезінфікуючий з хлором рідкий (1,0 л)
чистящий засіб з хлором або лимоном (500 г)
рукавички гумові
губки господарські
віник
совок для сміття
відро оцинковане
відро пластмасове
неткане полотно
пакети для сміття
таз
щітки для прибирання
швабра
корзина для сміття

1 шт. на 1 міс.

4 шт. на 1 міс.
5 шт. на 1 міс
1 шт. на 6 міс.
5 шт. на 1 міс.
10 пар на 1 міс.
5 уп./25 шт. на 1 міс.
10 шт. на 3 міс.
10 шт. на 6 міс.
10 шт. на 1 рік
10 шт. на 1 рік
20 м/п на 1 міс.
1 уп./100 шт. на 1 міс.
3 шт. на 1 рік
10 шт. на 6 міс.
10 шт. на 6 міс.
3 шт. на 1 рік
10 шт. на 1 рік
1 шт. на 3 міс.
3 шт. на 1 міс.
2 шт. на 1 міс.
3 уп./9 шт. на 1 міс.
2 уп./200 шт. на 1 міс.

1 шт. на 1 міс.
1 шт. на 1 міс
2 пар на 1 міс.
1 уп./6 шт. на 2 міс.
3 шт. на 6 міс.
3 шт. на 1 рік.
4 шт. на 6 міс.
4 шт. на 6 міс.
6 м/п на 2 міс.
1уп./100 шт. на 6 міс.
4 шт. на 1 рік
4 шт. на 6 міс.
4 шт. на 1 рік
4 шт. на 1 рік
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