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1. На підставі пункту 5.2.1 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки 

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

(зареєстрована Міністерством соціальної політики України 15.12.2016 р.) доповнити 

Колективний договір Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка на 2017-2020 роки (далі – Колективний договір) пунктом 4.19: 

«4.19. Встановити, що періоди, впродовж яких в Університеті не здійснюється 

освітній процес у зв’язку із санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, 

незалежними від працівників обставинами, є робочим часом педагогічних, науково-

педагогічних та інших працівників. У зазначений час працівники залучаються до навчально-

виховної, організаційно-методичної, організаційно-педагогічної, наукової та інших видів 

робіт відповідно до наказу ректора в порядку, передбаченому Правилами внутрішнього 

розпорядку Університету. 

Відповідальні: ректор, голова Профкому, керівники структурних підрозділів, 

начальник відділу кадрів. 

Термін виконання: упродовж дії Колективного договору.». 

2. Пункт 7.3 Колективного Договору – виключити. 

3. Додаток 3 до Колективного договору доповнити «Комплексними заходами з 

питань охорони праці у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана 

Франка на 2020 р.» такого змісту: 

«Комплексні заходи з питань  охорони праці у Дрогобицькому державному 

педагогічному університеті імені Івана Франка на 2020 р. 

 

№ 

з/п 

Опис комплексного заходу Термін 

виконання 

Особа,відповідальназа 

виконання 

1 Навчання та перевірка знань з питань охорони 

праці для працівників, зайнятих на роботах з 

підвищеною небезпекою 

ІІ квартал служба охорони праці 

2 Здійснення обстеження навчальних корпусів 

університету на  предмет доступності для осіб з 

особливими освітніми потребами 

ІІ квартал 
головний 

інженер 

3 Технічне обслуговування вогнегасників, що 

експлуатуються в  університеті 
протягом року 

завідувач господарства 

4 Забезпечення дотримання належних  санітарно-

гігієнічних норм у корпусах університету 

(освітлення аудиторій, навчальних лабораторій, 

температурний режим,  дезінфекція санвузлів) 

 

протягом року 

завідувач господарства 

5 Очищення димових та вентиляційних каналів у 

будівлях університету, де експлуатується газове 

обладнання 

Шквартал 

головний  інженер 

6 Проведення замірів опору ізоляції у 

студентських гуртожитках №1 по вул. В. 

Великого, 3 і №5 по вул. В. Великого, 5, 

котельнях навчальних корпусів №7, по вул. Л. 

Курбаса, 2 і №8по вул. Лесі Українки, 46 

Шквартал головний енергетик 

7 Проведення медогляду працівників гуртожитків 

університету Шквартал 
завідувач господарства 

8 Доукомплектування аптечок першої медичної 

допомоги 
протягом року 

завідувач господарства 

 

4. На підставі підпункту «а» підпункту 2 пункту 3, підпункту «а» підпункту 3 

пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 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» (зі змінами), 

внести зміни до Додатку 4 до Колективного договору «Положення про порядок встановлення 

та надання працівникам Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка надбавок, доплат, матеріальних допомогта інших грошових винагород»: 

1) у пункті 2.1.1 слова «Перелічені надбавки можуть встановлюватися працівникам, 

котрі працюють в Університеті за основним місцем праці» – виключити; 

2) пункт 2.2.1 викласти у новій редакції: 

«2.2.1. У розмірі до 50% від посадового окладу відсутнього працівника або за 

вакантною посадою в таких випадках:  

а) за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників; 

б) за суміщення посад (професій);  

в) за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт. 

Зазначені види доплат не встановлюються ректору, його заступникам, а також 

керівникам структурних підрозділівУніверситету, їх заступникам. 

Підстава: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 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» (зі 

змінами), подання керівників структурних підрозділів.». 
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