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ПРАВИЛА 
внутрішнього трудового розпорядку

ВСП «Рівненський економіко - технологічний фаховий коледж 
Національного університету водного господарства та 

природокористування»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку ВСП «Рівненський 
економіко - технологічний фаховий коледж Національного університету 
водного господарства та природокористування» (далі - Правила ) розроблені 
на підставі чинного законодавства України, Типових правил внутрішнього 
трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів України, 
затверджених наказом Міністерства освіти України від .20 грудня 1993 року 
№ 455 (зі змінами від 26.04.2000 р. №73), Законів України « Про освіту», 
«Про фахову передвищу освіту», Конституції України, Кодексу законів про 
працю України (далі КЗпП) та інших нормативно-правових актів, що 
регулюють сферу трудових відносин.

1.2. У ВСП «Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж 
НУВГП» трудова й навчальна дисципліна базується на свідомому та 
сумлінному виконанні всіма працівниками, студентами своїх трудових і 
навчальних обов'язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і 
навчального процесу. Дотримання трудових обов'язків та вимог навчального 
процесу - найперше правило кожного члена колективу коледжу.

1.3. Метою Правил є: чітка організація праці та зміцнення трудової 
дисципліни; створення безпечних умов праці; підвищення її продуктивності 
та ефективності; раціональне використання робочого часу.

Правила визначають основні права та обов'язки директора коледжу щодо 
створення та забезпечення належних умов праці, порядок прийняття на 
роботу і звільнення працівників, регламентують їх норми поведінки і 
взаємовідносини викладачів, студентів і працівників коледжу. Крім цього, 
правилами зумовлюється організація і тривалість робочого часу та 
відпочинку працівників і студентів, заохочення і заходи стягнень до членів 
колективу і студентів. Ці Правила поширюються на всі структурні 
підрозділи ВСПРЕТФК НУВГП.

1.4. Керівництвом коледжу створюються організаційні та економічні умови 
для дотримання працівниками трудової дисципліни, використовуються 
методи переконання, заохочення за добросовісну працю та її високу якість. 
До порушників трудової дисципліни застосовуються заходи дисциплінарної 
відповідальності.



Правила, зміни та доповнення до них затверджуються конференцією 
трудового колективу за поданням директора і виборного органу первинної 
профспілкової організації.

Усі питання, пов'язані із застосуванням Правил, у межах наданих 
повноважень розв'язує директор ВСП РЕТФК НУВГП, а у випадках, 
передбачених чинним законодавством і цими Правилами, спільно або за 
погодженням з профспілковим комітетом.

ІІ.ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

2.1 .Працівників коледжу приймають на роботу за трудовими договорами, 
контрактами, зокрема на конкурсній основі, відповідно до чинного 
законодавства.

2.2. При прийнятті на роботу директор коледжу, або уповноважений ним 
орган зобов’язані вимагати від особи що працевлаштовується:

- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку, паспорт, диплом 
або інший документ про освіту чи професійну підготовку, довідку про 
присвоєння ідентифікаційного коду.
Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Національної 
гвардії України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, 
Цивільної оборони України, Управління державної охорони України, інших 
військових формувань, створених відповідно до законодавства України та 
військовослужбовці, звільнені з лав Збройних Сил України подають 
військовий квиток.

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, 
зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну 
підготовку (диплом, атестат, посвідчення), завірені копії яких залишаються в 
особовій справі працівника.

При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які 
поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну 
приналежність, походження, прописку та документи, подання яких не 
передбачено законодавством.

2.3. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог 
Закону України «Про фахову передвищу освіту» і Положення про порядок 
наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у 
загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 05.09.1993 р. № 293 із змінами та доповненнями до нього.

2.4. Працівники коледжу мають право працювати за сумісництвом, на умовах 
погодинної оплати праці, відповідно до чинного законодавства.



2.5. Прийняття працівника на роботу оформляється наказом директора. У 
наказі вказуються: посада працівника згідно з Єдиним тарифно- 
кваліфікаційним довідником робіт і професій робітників або штатним 
розписом. Відділ кадрів ознайомлює працівника з зазначеним наказом, про 
що працівник ставить свій підпис.

2 6 На працівників, які працевлаштуються вперше і пропрацювали понад 
п’ять днів, ведуться трудові книжки.

2.7. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуть за місцем 
основної роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, 
трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною. Запис у 
трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за 
бажанням працівника за місцем осново!’ роботи.

Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про 
порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах та 
організаціях, затвердженою спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і 
Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. 
№58 (зі змінами внесеними наказами Міністерства праці та соціальної 
політики України і Міністерства юстиції України від 08.06.2001 р. 
№259/34/5, від 24.09.2003 р. №266/118/5).

Трудові книжки працівників зберігаються, як документи суворої звітності. 
Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових 
книжок покладається на керівника закладу освіти.

2.8. При прийнятті працівника на роботу або переведення його в 
установленому порядку на іншу роботу, директор або уповноважений ним 
працівник зобов’язаний:

- роз’яснити працівникові його права і обов’язки та конкретні умови праці, 
проінформувати працівника про наявність на його робочому місці 
небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу 
на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах 
відповідно до законодавства і колективного договору;

- ознайомити працівника з цими Правилами внутрішнього розпорядку та 
Колективним договором;

- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для 
роботи засобами;

- проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, 
гігієни праці та протипожежної охорони;



- отримати згоду на використання його персональних даних у встановленому 
порядку.

2.9. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, 
передбачених чинним законодавством та умовами, передбаченими у 
контракті.

Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу 
роботи може мати місце лише в кінці навчального року і тільки за згодою 
профспілкового комітету.

2.10. Припинення трудового договору оформляється наказом диктора 
коледжу.

2.11. Відділ кадрів зобов’язаний в день звільнення видати працівникові 
належно оформлену трудову книжку, а бухгалтерія провести з ним 
розрахунок. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні 
проводитись згідно з формулюванням чинного законодавства із посиланням 
на відповідний пункт, статтю закону.

2.12. Днем звільнення вважається останній день роботи працівника.

ПІ. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ 
ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

3.1. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної 
ініціативи;

- участь у громадському самоврядуванні;

- користування оплачуваною відпусткою;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, 
форм навчання, організацій та установ, що здійснюють підвищення 
кваліфікації і перепідготовку.

- берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо,

- виховувати у студентів дбайливе ставлення до майна коледжу.

3.2. Працівники коледжу зобов’язані:

- працювати сумлінно, дотримуватися дисципліни праці, вимог Статуту 
коледжу і цих Правил, своєчасно і точно виконувати розпорядження та 



накази директора, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, 
—римуватись від дій, які створюють завади іншим працівникам виконувати 

їхні трудові обов’язки;

- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, 
протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та 
інструкціями.

- берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо.

3.3. Педагогічні працівники зобов’язані:

- забезпечувати умови для засвоєння здобувачами освіти навчальних програм 
на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові їх здібностей;

- проводити наукові дослідження і брати участь у впровадженні результатів 
цих досліджень ;

- удосконалювати і підвищувати професійний рівень, теоретичні знання, 
практичний досвід, педагогічну майстерність і загальну культуру.

- виявляти причини, через які здобувачі освіти не встигають у навчанні, 
надавати їм допомогу в організації самостійних занять і сприяти залученню 
до навчання;

- здійснювати керівництво науково-дослідною роботою здобувачів освіти;

- підтримувати постійний зв'язок з випускниками коледжу, аналізувати їх 
виробничу діяльність і на основі аналізу вдосконалювати роботу з навчання і 
виховання здобувачів освіти;

- особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської 
моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, 
стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

- виховувати у молоді повагу до батьків, жінок, культурно-національних, 
духовних, історичних цінностей України, державного і соціального устрою, 
дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

- готувати молодь до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди 
між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- захищати молодь від будь-яких форм фізичного або психологічного 
насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, інших 
шкідливих звичок;

- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, 
протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та 



інструкціями; берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники 
тощо, виховувати у студентів бережливе ставлення до майна коледжу;

- додержуватись норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність 
здобувана освіти, прививати їм любов до України, виховувати у дусі 
патріотизму і поваги до Конституції України;

- дотримуватися педагогічної доброчесності та забезпечувати її дотримання 
здобувачами фахової передвищої освіти в освітньому процесі та 
дослідницькій діяльності.

3.4. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю 
спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими 
(робочими) інструкціями і положенням, затвердженими в установленому 
порядку.

3.5. Основі права та обов’язки здобувачів фахової передвищої освіти:

Здобувані освіти мають право:

- користуватися навчальною, виробничою, культурною, спортивною, 
побутовою базою коледжу;

- брати участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших 
видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання і праці;

- брати участь у роботі органів студентського самоврядування;

- на академічну відпустку, поновлення, перведення до іншого вищого 
навчального закладу освіти, відповідно до положення , затвердженого 
Міністерством освітні науки України.

*
- на забезпечення гуртожитком у встановленому порядку;

- моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну 
участь у житті коледжу.

3.6. Здобувані освіти зобов'язані:

- систематично і глибоко оволодівати теоретичними знаннями і практичними 
вміннями та навичками за обраною спеціальністю;

- відвідувати навчальні заняття і виконувати у встановлені терміни всі види 
завдань, передбачені навчальним планом і програмами;

- берегти і раціонально використовувати майно коледжу;



- підтримувати чистоту і порядок, не палити тютюнові вироби у навчальних 
приміщеннях, гуртожитках та на території коледжу, не вживати та 
протидіяти вживанню іншими особами під час перебування в коледжі та його 
гуртожитках алкогольних напоїв, наркотичних засобів, нецензурних 
висловлювань, азартних ігор тощо;

- за невиконання своїх обов’язків, порушення Правил внутрішнього 
розпорядку, правил проживання в гуртожитку директором може бути 
застосовано дисциплінарне стягнення відповідно до чинного законодавства.

Здобувач освіти може бути відрахований з коледжу:

а) за власним бажанням;
б) у зв’язку з переведенням до іншого вищого закладу освіти;
в) за станом здоров’я на підставі висновку ЛКК;
г) за невиконання навчального плану та графіка навчального процесу;
д) за появу на заняттях у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку в 
нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
є) за вироком суду, що вступав в законну силу, чи постановою органу, до 
компетенції якого залежить накладання адміністративного стягнення або 
громадського впливу;
ж) за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил;
з) за порушення умов контракту;
і) в інших випадках, передбачених законом.

IV. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ДИРЕКТОРА КОЛЕДЖУ

Забезпечити необхідні організаційні та економічні умови проведення 
навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів освіти, для 
ефективної роботи педагогічних та інших працівників коледжу відповідно до 
їхньої спеціальності, кваліфікації чи посади;

- визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до 
відома розклад навчальних занять, затверджувати на наступний навчальний 
рік індивідуальні плани роботи викладачів та контролювати виконання цих 
планів, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

- створювати умови для проведення культурно-виховної роботи, занять 
фізичною культурою, художньою і технічною творчістю;

- удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику 
передовий досвід роботи педагогічних й інших працівників, що спрямовані 
на поліпшення роботи коледжу, підтримувати і заохочувати працівників у 
цій діяльності;



- організовувати підготовку педагогічних та інших категорій працівників, їх 
атестацію, професійне навчання як в коледжі, так і, відповідно до угод, в 
інших навчальних закладах;

- укладати і припиняти трудові договори, в т.ч. контракти з керівниками 
структурних підрозділів, педагогічними та іншими працівниками відповідно 
до чинного законодавства;

- забезпечувати суворе дотримання трудової дисципліни, постійно 
здійснювати організаторську, економічну і виховну роботу, спрямовану на її 
зміцнення, усунення втрат робочого часу, раціональне використання 
трудових ресурсів, вживати заходи впливу до порушників трудової 
дисципліни, враховуючи при цьому думку трудового колективу;

- доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до 
надання відпустки) навчальне навантаження та інші види робіт в наступному 
навчальному році;

- забезпечувати діючі умови оплати і нормування праці, видавати заробітну 
плату педагогічним та іншим працівникам і стипендію здобувачам освіти у 
встановлені строки; надавати відпустки всім працівникам коледжу 
відповідно до графіків відпусток;

- забезпечувати умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне 
технічне обладнання усіх робочих місць, створювати здорові та безпечні 
умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;

- надавати приміщення та обладнання для харчування здобувачів освіти та 
працівників коледжу;

- дотримуватись умов колективного договору, чуйно ставитися до 
повсякденних потреб працівників коледжу, здобувачів освіти, забезпечувати 
надання їм установлених пільг і привілеїв;

- протидіяти проявам хабарництва серед працівників та здобувачів освіти 
коледжу;

- своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади 
встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні 
відомості про роботу і стан в коледжі;

- забезпечувати належне утримання приміщень, опалення, освітлення, 
вентиляції, обладнання, створення належних умов для роботи працівників 
коледжу, навчання та побутові умови здобувачів освіти.



V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

5.1. Графік робочого дня викладача визначається розкладом аудиторних 
навчальних занять і консультацій, розкладом або графіком контрольних 
заходів та іншими видами робіт, передбаченими робочим планом викладача. 
Тривалість робочого дня викладача складає:
- 8 академічних годин у міжсесійний період (40 год. в тиждень);
- 6 академічних годин в сесійний та канікулярний періоди (ЗО год. в тиждень) 
У разі обґрунтованої необхідності викладач має право звернутись до 
адміністрації коледжу відносно внесення змін до його графіка робочого дня.

5.2. Тривалість робочого часу навчально-допоміжного, адміністративно- 
господарського, обслуговуючого персоналу складає 40 годин на тиждень. 
Для них встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з таким графіком 
робочого дня:

- початок роботи о 08. 00 год.;

- закінчення робочого дня о 17.00 год.;

- обідня перерва з 12.30 год. - 13.10 год;

У п’ятницю початок роботи - 08.00 год., закінчення - 15.00 год., перерва для 
відпочинку і харчування з 12.00 - 12.20 год.

Субота і неділя - вихідні дні.

5.3. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня 
скорочується на одну годину. В усіх підрозділах ведеться табельний облік 
виходу працівників на роботу.

5.4. При змінній роботі графік змінності затверджує директор за поданням 
керівника відповідного структурного підрозділу згідно з чинним 
законодавством України.

5.5. У разі обґрунтовано вагомих причин працівник може бути переведений 
на індивідуальний графік робочого дня, який затверджує директор на 
підставі погодженого з відповідним профспілковим органом подання 
керівника відповідного структурного підрозділу.

5.6. Робота за сумісництвом повинна виконуватися викладацьким складом, 
працівниками і робітниками у вільний від основної роботи час на засадах 
дотримання чинного законодавства.

5.7. Залучення окремих працівників до роботи у встановлені для них вихідні 
дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за 
письмовим наказом (розпорядженням) директора з погодженням 



профспілковим комітетом. Робота у вихідний день може компенсовуватися за 
погодженням сторін наданням іншого дня для відпочинку або у грошовій 
формі у подвійному розмірі.

5.8. Адміністрація коледжу може залучати педагогічних працівників до 
чергування з метою дотримання дисципліни в гуртожитках і корпусах 
коледжу. Графік чергувань і його тривалість затверджує директор за 
погодженням з профспілковим комітетом. Забороняється залучати до 
чергування у вихідні та святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей 
віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох 
до чотирнадцяти років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і 
святкові дні без їх згоди.

5.9. Графік надання щорічних відпусток складається в структурних 
підрозділах на кожний календарний рік.

5.10. Надання відпустки директору коледжу погоджується з ректором 
НУВГП, а надання іншим працівникам - оформляється наказом директора. 
Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, 
щоб основна її частина була не менше чотирнадцяти днів. Перенесення 
відпустки на інший термін допускається в порядку, встановленому чинним 
законодавством.

5.11. Забороняється не надавати працівникам щорічні відпустки протягом 
двох років підряд, тим які молодші вісімнадцяти років, а також працівникам, 
які мають право на додаткову відпустку у зв’язку з шкідливими умовами 
праці.

5.12. Педагогічним працівникам забороняється:

- змінювати на свій розсуд розклад навчальних занять;

- відпускати із занять осіб, які навчаються в коледжі;

- продовжувати або скорочувати тривалість навчальних занять і перерв між 
ними;

- самочинно перекладати виконання трудових обов’язків на інших осіб.

5.13. Забороняється в робочий час:

а) відволікати педагогічних працівників від виконання ними їх безпосередніх 
обов’язків, залучати до різних господарських робіт не пов’язаних з 
навчальним процесом;

б) відволікання працівників коледжу від виконання професійних обов’язків, а 
також здобувачів освіти на здійснення заходів, не пов’язаних з процесом 
навчання, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.



5.14. Навчальний час здобувача освіти денної форми навчання складається 
з аудиторних навчальних занять, самостійної та індивідуальної робіт і 
становить не більше 36 академічних години на тиждень. Обсяг аудйторних 
занять регламентується розкладом занять, що ухвалюється в установленому 
порядку на основі чинних графіка навчального процесу та робочих 
навчальних планів.

Тривалість навчального дня для здобувачів освіти денної форми навчання 
складає, як правило, до 8-ми академічних годин.

5.15. Заняття розпочинаються згідно затвердженого розкладу о 8 год. ЗО хв. 
Аудитори! навчальні заняття проводяться парами . Тривалість пари складає 
40 хв. ( 1 год. 20 хв).

Перерва між парами складає - 10 хв. Велика перерва - ЗО хв.

5.16. Невихід працівника на роботу без поважних причин ( в тому числі 
відсутність на роботі більше 3-х годин протягом робочого дня) вважається 
прогулом.

5.17. Основними нормативними документами, що визначають організацію і 
проведення навчального процесу, є навчальний план, робочий навчальний 
план, графік навчального процесу, що затверджуються директором. 
Організація і проведення навчального процесу базується на Законах України 
"Про освіту", "Про фахову передвищу освіту", положенні про організацію 
навчального процесу у закладах фахової передвищої освіти, державних 
стандартах освіти, інших актах України з питань освіти.

VI. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

6.1. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, 
новації в праці та інші досягнення в роботі можуть застосовуватись моральні 
і матеріальні заохочення. Пропозиції щодо форми заохочення подаються 
керівниками структурних підрозділів за погодженням з профкомом. 
Заохочення оголошують наказом директора, доводять до відома всього 
колективу і заносять в трудову книжку працівника.

6.2. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, 
надаються переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень директора і 
за рахунок коштів коледжу. Таким працівникам надається також перевага 
при підвищенні за посадою.

Під час використання засобів заохочення забезпечується поєднання 
матеріальних і моральних стимулів до праці.

До працівників коледжу застосовуються такі заохочення:

а) оголошення подяки;



а
б) нагородження грошовою премією;

в) нагородження цінним подарунком;

г) нагородження Почесною грамотою.

6.3. За досягнення особливо високих результатів трудової діяльності 
працівники коледжу представляються до нагородження державними 
нагородами в т.ч. до присвоєння Почесних звань України, відзначення 
Державними преміями, нагородженнями орденами і медалями, а також 
відомчими та галузевими нагородами - знаками, грамотами, тощо, іншими 
видами морального і матеріального заохочення.

6.4. За успіхи в навчанні, активну участь у науково-дослідній роботі та 
громадському житті коледжу для здобувачів освіти установлюються такі 
заохочення:

а) оголошення подяки;

б) нагородження грамотами;

в) нагородження цінними подарунками;

г) нагородження грошовою премією;

д) занесення на Дошку пошани.

Заохочення оголошуються наказом директора за погодженням з 
профспілковим комітетом студентів, доводяться до відома студентів групи . 
Виписка із наказу про заохочення зберігається в особовій справі здобувана 
освіти.

VII. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

7.1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути 
застосовано один з таких заходів стягнення відповідно до чинного 
законодавства.

а) догана;

б) звільнення з роботи.

Звільнення, як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно 
до п. З, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 Кодексу законів про працю України.

7.2. За порушення Правил здобувачами освіти застосовується одне із таких 
стягнень:



- догана;

- подання на педагогічну раду заяви щодо відрахування з коледжу.

7.3. Дисциплінарні стягнення накладаються (оголошуються) наказом 
директора коледжу і повідомляються про це працівникові під його підпис. 
Підставою для накладання відповідного стягнення є подання керівника 
підрозділу про порушення особою Правил або чинного трудового 
законодавства та з урахуванням його письмового пояснення. Відмова особи, 
яка порушила Правила або чинне трудове законодавство, дати письмове 
пояснення, оформляється актом за участю не менше трьох свідків.

7.4. Працівники, обрані до профспілкових комітетів, не можуть бути піддані 
дисциплінарному стягненню без попередньої згоди відповідних 
профспілкових органів, членами якого вони є.

7.5. Дисциплінарні стягнення застосовуються адміністрацією коледжу 
безпосередньо за виявленням складу порушення, але не пізніше одного 
місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу відсутності працівника на 
роботі у зв’язку з його тимчасовою непрацездатністю чи відпусткою.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з 
дня вчинення працівником коледжу порушення. За кожне порушення 
трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

7.6. Якщо протягом дванадцяти місяців з дня накладення дисциплінарного 
стягнення працівнику не було накладено нове, то надалі констатується 
відсутність дисциплінарного стягнення.

7.7. У випадку не допущення нового порушення трудової дисципліни 
працівником коледжу та сумлінного ставлення до виконання своїх 
обов’язків, стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом 
строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не 
застосовуються.

7.8. Директор має право замість накладання дисциплінарного стягнення 
передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового 
колективу або його органу (зборам або конференції трудового коллективу).

VIII. ПОРЯДОК У ПРИМІЩЕННЯХ КОЛЕДЖУ

8.1. Відповідальність за порядок в навчальних, адміністративних та 
виробничих приміщеннях (наявність, справність меблів, навчального 
обладнання, підтримування нормальної температури, освітлення і т.д.) несе 
керівник структурного підрозділу, або особа на яку покладено відповідні 
обов’язки.



8.2. У приміщеннях коледжу забороняється:

- перебування у верхньому одязі та головних уборах;

- гучні розмови, шум під час занять;

- вживання тютюнових виробів, спиртних напоїв, наркотичних та токсичних 
речовин в приміщеннях та на території коледжу;

- азартні ігри, вчинення аморальних дій;

- бешкетування та нецензурні висловлювання;

- пошкодження та забруднення об'єктів, території та майна;

- використання приміщень з метою, що не відповідає їх функціональним 
призначенням;

8.3. Адміністрація коледжу зобов’язана забезпечити охорону приміщень, 
обладнання, інвентаря та іншого майна, а також підтримання необхідного 
порядку у виробничих, навчальних і побутових приміщеннях.

8.4. Охорона приміщень, майна і відповідальність за їх протипожежний стан 
покладається наказом директора на конкретних працівників адміністративно- 
господарського персоналу коледжу.

8.5. У коледжі встановлюється час для приймання відвідувачів:

- директор, заступники, завідувачі відділеннями проводять прийом 
працівників і студентів коледжу, інших осіб в дні і години, що фіксується в 
окремому журналі;

8.6. Ключі від приміщень навчальних корпусів, а також аудиторій, 
лабораторій і кабінетів зберігаються у чергових та видаються особам під 
їхній підпис.

8.7. З метою можливості доступу до приміщень у разі виникнення 
надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру (пожежа, 
затоплення та ін.) в неробочий час та дотримання вимог Правил 
внутрішнього трудового розпорядку всі ключі від приміщень в навчальних 
корпусах коледжу після закінчення робочого дня здаються сторожам .

8.8. Матеріальні збитки, зумовлені порушенням Правил, відшкодовуються 
винуватцем добровільно або примусово у встановленому порядку згідно 
чинного законодавства.

Директор коледжу Віктор Дем’янюк

Голова профкому Наталія ХРОМЕЦЬ


