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1. Загальні положення
1.1. Ц е П олож ення визначає порядок премію вання (матеріального заохочення)
працівників

В ідокремленого

структурного

підрозділу

«П едагогічний

фаховий

коледж Л ьвівського національного університету імені Івана Ф ранка» (далі К оледж ).
1.2. П орядок премію вання розроблено відповідно до Закону У країни «Про
вищ у освіту», «П ро фахову передвищ у освіту», П олож ення про Відокрем лений
структурний підрозділ «П едагогічний фаховий коледж Л ьвівського національного
університету

імені

Івана

Ф ранка»,

К олективного

договору

Л ьвівського

національного університету імені Івана Ф ранка та інш их нормативно-правових
актів.
1.3. П рем ії працівникам Коледж у можуть надаватися за рахунок економ ії з
кош тів

загального

та

спеціального

фондів Коледж у

в меж ах

кош торисних

призначень та виплачую ть на підставі наказу директора.

2. Порядок преміювання
2.1. П рем ії працівникам К оледж у можуть надаватись в таких випадках:
2.1.1 за підсумками роботи за певний період;
2.1.2 за своєчасне і якісне виконання особливо важ ливих робіт, видання
навчальних

посібників,

електронних

посібників,

електронних

курсів,

інш ої

навчально-м етодичної літератури, інш их робіт;
2.1.3 за впровадж ення в освітній процес сучасних методів навчання, нових
освітніх технологій і форм організації освітнього процесу;
2.1.4 за захист дисертацій на здобуття наукового ступеня;
2.1.5 за досягнення у підготовці кадрів вищ ої кваліфікації;
2.1.6 за належ не керівництво студентськими практиками;
2.1.7

за

підготовку

студентів

до

участі

у

Всеукраїнській

олімпіаді,

В сеукраїнськом у конкурсі студентських наукових робіт з отриманням призових
м ісць;
2.1.8 до святкових дат.
2.2. М атеріальні допомоги мож уть надаватись:
2.2.1

педагогічним

працівникам,

працівникам

бібліотеки,

згідно

з

законодавством , допом ога на оздоровлення під час надання щ орічної відпустки в
розм ірі одного посадового окладу один раз на рік за рахунок кош тів загального і
спеціального ф ондів Коледж у;
2.2.2 працівникам Коледж у у випадку смерті їхніх близьких та рідних
надається м атеріальна допомога в меж ах кош торисних призначень із кош тів
спеціального фонду Коледжу;

2.2.3

працівникам

Коледж у

може

надаватися

матеріальна

допом ога

за

зверненням, зокрема на лікування, в сумі, що не перевищ ує один посадовий оклад
на рік, в меж ах кош торисних призначень з кош тів спеціального фонду Коледжу.
Заявц щ одо надання цих матеріальних допомог погодж ую ть з директором.
2.3. Інші грош ові винагороди:
2.3.1 педагогічним працівникам Коледж у надається грош ова винагорода за
сумлінну працю і зразкове виконання посадових обов’язків у розмірі до одного
посадового окладу в меж ах кош торисних призначень з ф онду оплати праці, який
формується з кош тів загального та спеціального фондів Коледжу.
2.4. Спори з питань премію вання розглядаю ться в порядку передбаченому
законодавством.

3. Прикінцеві положення
3.1. П олож ення та зміни до нього розглядає та погодж ує П едагогічна рада
Коледж у, а затвердж ує Вчена рада Університету.
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