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1. Загальні положення 

 1. Цей колективний договір укладено на основі чинного законодавства 
відповідно до Законів України "Про колективні договори й угоди", "Про оплату 
праці", "Про охорону праці" і Кодексу законів про працю, ЗУ "Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності". 
 2. Сторонами цього Договору є: 
 2.1. Адміністрація університету в особі ректора університету, який 
представляє інтереси власника і має відповідні повноваження. 
 2.2. Первинна профспілкова організація працівників Львівського 
торговельно-економічного університету професійної спілки працівників 
споживчої кооперації України, якій конференцією трудового колективу 
делеговано право представляти інтереси трудового колективу та укласти 
Колективний договір університету. 
 3. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє відповідно 
до чинного законодавства України. 
 4. Сторони визначають повноваження одна одної і зобов'язуються 
дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності 
представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, 
конструктивності і аргументованості під час переговорів (консультацій) щодо 
укладання Договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення усіх 
питань соціально-економічних та трудових відносин. 
 5. Сторони визнають цей Договір нормативним актом, на підставі якого 
здійснюватиметься регулювання усіх соціально-економічних, виробничих і 
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трудових відносин в університету протягом періоду його дії. Він укладений 
згідно з чинним законодавством України, галузевою, обласною та районною 
угодами. 
 Норми і положення цього Договору діють безпосередньо і є 
обов'язковими для дотримання роботодавцем, працівниками університету і 
Первинною профспілковою організацією працівників університету. 
 6. Колективний договір поширюється на всіх без винятку  співробітників 
університету незалежно від членства у профспілці. 
 7. Адміністрація спільно з Первинною профспілковою організацією 
працівників університету здійснює систематичний контроль за своєчасним 
виконанням цього Договору. Про його виконання не менше, ніж двічі на рік, 
заслуховується інформація на спільному засіданні Первинної профспілкової 
організації працівників університету та Адміністрації університету. 
 Конференція трудового колективу заслуховує звіти Адміністрації та 
Первинної профспілкової організації працівників університету про виконання 
Колективного договору і приймає відповідне рішення. 
 8. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться в обов'язковому 
порядку зі змінами чинного законодавства України, Генеральної, галузевої та 
регіональної угод з питань, що є предметом цього Договору, та за ініціативою 
однієї із сторін після переговорів (консультацій) та досягнення згоди і 
набувають чинності після схвалення загальними зборами (конференцією) 
працівників і підписання сторонами. 
 Для врегулювання розбіжностей під час колективних переговорів і 
виконання Колективного договору сторони використовують примирні 
процедури, передбачені ст.11 ЗУ "Про колективні договори і угоди". 
 9. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін та доповнень до 
Колективного договору сторони розглядають спільно і приймають рішення у 
10-денний строк з дня їх отримання іншою стороною. 
 10. Жодна із сторін, що уклали цей Договір, не може протягом усього 
строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють 
норми, положення, зобов'язання сторін або припинити їх виконання. 
 11. Сторони домовилися, що в період дії Колективного договору, за 
умови виконання Адміністрацією його положень, працівники не висувають 
нових вимог з питань, які охоплюються цим Договором, і не використовують як 
засіб тиску на роботодавця зупинення роботи (страйк). У випадку порушення 
цього зобов'язання роботодавець вправі вжити до учасників зупинення роботи 
(страйку) заходи, передбачені для порушників трудової дисципліни. 
Роботодавець зобов'язується в разі дотримання працівниками умов цього 
Договору не проводити масові звільнення. 
 12. У разі реорганізації університету Колективний договір є чинним 
протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою 
сторін. 
 13. Роботодавець спільно з Первинною профспілковою організацією 
працівників університету у триденний термін після підписання Договору подає 
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його на реєстрацію у відповідні органи і після реєстрації доводить його до 
відома усіх працівників. 
 

2. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ 
 

 1. З метою ефективного використання фінансових ресурсів Адміністрація 
університету та керівники підрозділів зобов'язуються наприкінці фінансового 
року спільно з Первинною профспілковою організацією працівників 
університету звітувати перед конференцією трудового колективу університету і 
трудовими колективами підрозділів з питань основної діяльності використання 
коштів, соціального захисту співробітників. 
 2. Передбачити в кошторисі університету такі витрати (у разі наявності 
коштів): 
- на розвиток соціальних об'єктів університету, гуртожитків, баз відпочинку; 
- на утримання та оновлення аудиторського фонду; 
- на проведення медичного обстеження (обслуговування) співробітників, які  
  працюють у шкідливих умовах; 
- на проведення соціальних виплат – у розмірі 0,5% від планового фонду    
  заробітної плати. 
 3. На вимогу Первинної профспілкової організації працівників 
університету Адміністрація університету може надавати відповідні документи, 
відомості, пояснення та розрахунки з метою здійснення контролю за 
додержанням законодавства про працю, виконанням цього Договору та угоди з 
охорони праці. 
 

3. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР, ОПЛАТА ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ, 
СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

 
 1. Трудовий договір (контракт) укладається між Працівником і 
Адміністрацією університету згідно із законодавством України про працю з 
урахуванням специфіки діяльності університету. 
 2. Розірвання трудового договору (контракт) здійснюється з ініціативи 
Працівника або Адміністрації університету. У разі його розірвання з ініціативи 
Адміністрації потрібна згода Первинної профспілкової організації працівників 
університету у випадках, визначених законодавством України. 
 3. Адміністрація університету та Первинна профспілкова організація 
працівників університету зобов'язуються вживати усіх можливих заходів для 
своєчасної відповідно до КЗпП України виплати заробітної плати працівникам 
університету. Виплачувати  заробітну плату два рази на місяць – 15 числа та в 
останній день поточного місяця. 
 4. Вирахування із зарплати, не передбачені чинним законодавством та 
Кодексом законів про працю України, здійснювати тільки за письмовою заявою 
працівника. 
 5. Встановити таку тривалість щорічної основної відпустки 
співробітників університету: 
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- щорічна основна відпустка – 28 календарних днів; 
- додаткові відпустки надавати відповідно до Закону України "Про відпустки". 
 6. Викладачам університету відповідно до Постанови КМУ від 19 січня 
1998р. № 45 і Закону України "Про відпустки" надавати творчі відпустки для 
закінчення дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, 
наукового ступеня доктора наук відповідно до чинного законодавства. 
 7. Керівникам структурних підрозділів подавати до відділу кадрів 
узгоджені з ректоратом та Первинною профспілковою організацією працівників 
університету графіки відпусток. Перенесення терміну відпусток проводити у 
порядку, визначеному в Законі України "Про відпустки". 
 8. Не пізніше, ніж за три дні до початку відпустки, виплачувати відпускні 
та заробітну плату. 
 9. Співробітникам університету, які мають нормований робочий день, 
здійснювати оплату за роботу у нічний час, вихідні та святкові дні відповідно 
до КЗпП України. 
 10. Оперативно видавати накази та розпорядження, що регламентують 
питання оплати праці. 
 11. За поданням Первинної профспілкової організації працівників 
університету згідно з поданими заявами працівників фінансово-економічний 
відділ університету здійснює перерахування членських внесків працівників на 
рахунок Первинної профспілкової організації працівників університету. 
 Перерахування зазначених коштів здійснюється не пізніше наступного 
дня після виплати заробітної плати. 
 12. Запровадження нових умов праці та її оплати погоджується з 
Первинною профспілковою організацією працівників університету. 
 13. Оплата праці працівників університету здійснюється у порядку та 
розмірах, передбачених чинним законодавством України та Положенням про 
порядок та розміри виплати надбавок працівникам університету. 
 14. Первинній профспілковій організації працівників університету вести 
виховну роботу серед співробітників університету з метою: 
- бережливого ставлення до матеріальних цінностей; 
- поліпшення дисципліни; 
- економії тепла та енергії; 
- поліпшення санітарного стану, пожежної безпеки тощо. 
 15. Працівникам, які виходять на пенсію, крім випадків, коли чинним 
законодавством передбачено інші виплати, за наявності коштів виплачувати 
одноразову допомогу у розмірі посадового окладу. 
 16. У разі смерті працівника надавати матеріальну допомогу та окремі 
види послуг, пов'язані з його похованням. 
 17. За наявності коштів на підставі подання підрозділів та за спільним 
рішенням Адміністрації і Первинної профспілкової організації працівників 
університету Адміністрація може надавати матеріальну допомогу штатним 
працівникам університету, не менше мінімальної заробітної плати, у розмірі 
визначеному ректором Університету. 
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 18. За умови стажу 10 і більше років роботи в університету працівників 
університету та працівників Первинної профспілкової організації працівників 
університету (батька, матері) навчання їх дітей здійснюється в університету на 
безоплатній основі відповідно до листа-дозволу Правління Укоопспілки від 
14.01.2002 р. № 13/8 "Про безкоштовне навчання в університеті співробітників 
та їх дітей". 
 19. За наявності коштів навчання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, здійснюється безкоштовно. 
 

4. ОХОРОНА ПРАЦІ 
 

 1. З метою створення безпечних умов праці, екологічно чистого 
середовища, зниження захворюваності Адміністрація та Первинна 
профспілкова організація працівників університету зобов'язуються: 
 1.1. Проводити в підрозділах університету атестацію, а в разі необхідності 
переатестацію робочих місць із шкідливими умовами праці. 
 1.2. Передбачити у кошторисі університету кошти для встановлення 
надбавок співробітникам, які працюють у  шкідливих умовах, відповідно до 
атестації робочих місць. 
 1.3. Забезпечити належну підготовку до експлуатації в зимових умовах  
бойлерних та технічних пунктів університету. 
 1.4. Забезпечити корпуси та гуртожитки університету первинними 
засобами пожежегасіння. 
 2. Адміністрації та Первинній профспілковій організації працівників 
університету забезпечити спільний контроль за виконанням організаційно-
адміністративних заходів щодо паління у приміщеннях університету. 
 3. З метою забезпечення теплового режиму в навчальних корпусах і 
гуртожитках університету здійснити поетапне впровадження заходів із 
збереження тепла. 
 

5. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ, МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, 
ОРГАНІЗАЦІЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ І 

ВІДПОЧИНКУ 
 

 З метою зниження числа захворювань співробітників та організації їх 
відпочинку Адміністрація і Первинна профспілкова організація працівників 
університету зобов'язуються: 
 1. Забезпечувати функціонування та  утримання бази відпочинку 
відповідно до чинного законодавства України і спільної угоди між 
Адміністрацією та Первинною профспілковою організацією працівників 
університету щодо відпочинку співробітників університету на пільгових 
умовах. 
 2. Відповідно до списку професій провести 100%-ий медичний огляд 
співробітників, які працюють у шкідливих умовах. 
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6. ЖИТЛОВО-ПОБУТОВІ УМОВИ, ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО 
ХАРЧУВАННЯ 

 
 1. Удосконалювати мережу громадського харчування в навчальних 
корпусах і гуртожитках університету. 
 2. З метою поліпшення житлово-побутових умов співробітників 
університету надати право Адміністрації за узгодженням з Первинною 
профспілковою організацією працівників університету проводити купівлю-
продаж, обмін та заміну житла (на вигідних для університету умовах). 
 3. Використовувати наявне житло насамперед для професорсько-
викладацького складу та кадрових співробітників університету. 
 
 

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ ПЕРВИННОЇ 
ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ  

ТА ПРОФСПІЛКОВОГО АКТИВУ 
 
 1. Адміністрація визнає пріоритетне право Первинної профспілкової 
організації працівників університету на укладення Колективного договору, а 
також представляти інтереси трудового колективу університету у вирішенні 
питань щодо оплати, зайнятості, умов та охорони праці. 
 2. Адміністрація університету за поданням Первинної профспілкової 
організації працівників університету надає час із збереженням оплати праці 
виборним працівникам профспілки, не звільненим від своєї основної роботи, 
для виконання профспілкових обов'язків. 
 3. Відповідно до Кодексу законів про працю та галузевої угоди 
Адміністрація надає Первинній профспілковій організації працівників 
університету для виконання профспілкових обов'язків: 
- можливість користуватися комп'ютерною технікою, засобами зв'язку в межах 
узгоджених лімітів, транспортом тощо; 
- у безоплатне користування приміщення, яке вона займає. 
 4. Адміністрація надає можливість Первинній профспілковій організації 
працівників університету залучати представників профспілкової організації у 
ради та в комісії з питань соціального розвитку, розподілу виробничих 
приміщень та інші. 
 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

 1. Контроль за виконанням цього Колективного договору здійснюється 
Сторонами, які його уклали. Сторони взаємно звітуються про виконання 
Договору не менше одного разу у рік на зборах (конференції) трудового 
колективу. 
 2. За порушення чи невиконання положень Колективного договору 
представники Сторін несуть відповідальність згідно з Кодексом про 
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адміністративні правопорушення і Законом України "Про колективні договори і 
угоди". 
 3. Колективний договір зберігається у кожної із Сторін і має однакову 
юридичну силу. 
 4. Кожний працівник (делегат конференції) ознайомлюється з 
колективним договором на конференції під час його укладання, а ті, що не були 
присутні,  у кадровій службі університету. 
 
 
 
Від університету                                                                Від Первинної 

профспілкової організації 
працівників університету 

Ректор університету                                                         Голова ППО працівників 
проф. П. О.Куцик                                                        проф. О. П.Тімченко 
 
_____________________                                          ______________________ 
   


