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IJiдIrовiдr1о ло шостаIIови К]\4У j\Ъ115 вiд 21.0В.2019 рокУ, (в Pr,;illiti;i'

IJoc1attoBra Кабiлtе,гу N4irricTpiB УкРаiни вiд 2\.08,2()19 .}{q 7б8), l,a liоllяi;lii,

ttoBiдio,rltlci1 рсс:с.граlдii гыIузеRих (мiжгалузевr,lх) i тсри,горiilлытrt,ч _VI,c.li

к()JIекI.ивIIих .lцоl,оворiв ресструrо.rий оргаlI з jvlc1]olO llOcl,tJlcilli,

irrфоршrут]аIIнrI заit.l,гсрссоваI-1их суб'ск,гiri OrlpиJIIо/{IIIoc rlil офilriiiltо,l,ii lli:il

с;rй,r,i;

- i]gсс,гР ко.цсI(,I,I{вIIих Уr'од (логоворiв), зп,rirr i лсltiовtrеlii, llO j{},]x:

- гекс.г I(0.цектI{вIIих уr,од (дог,оворiв), змiтr i ilоllсltзнСI{j, llo HrLX;

* tз,,lilсlli I)екOмендаrцii пIодо llриRедOлiня уI,о,цI] (доr,овсllэу) у l;i;tiiilii,;,ltlir:;i

:l I,}LlMOl,illv1}4 :]акоIIодАво,ГRа (у разi Тх наявrrостi);
-лlерелitt пiдцllрисмств, ус,гrlIItlR, органiзаltii'r э дJI5I яких t: обов'rI:]iiiJiJilt,]|,

tIOj1(]ilii]ItIIJI KojIe1(1]LIIutoT уr,одltl (у разi II0/{аIII1я'I'аКОГО tlcPe;littl't'ГO}-1i]iiili'r]-

yгo:ilт).
\/:зlз'я:зку з I]иIце IIаведцсIIим),I,а I(еруIочис}, r-I. 3l1,7 llоря.п,rсу rtoBiil(;rl;,lil

poclcTpartiT гаJIузсвих (мiхсгалУзевих) i ,гериторiа;rыlих .vI,0/i, ](OjiC]K,I,иI]iji,{]

лоr.оJорiВ, IIрOслlп{о', IIрИ ttредl'яв;tеtltIi lIil rrовiлоivlttу petlc,i,li*:li;l

I.ilJI\/зевIIх (пriжl,а;lузевлtх) i,герит,орi:t.llьнlлх yl'Olll KoJIeli-{,tiBIIIl-Ч /{ol,(}iltltliil

ltовiilопrлfI.I,I,I, t111 мiс,l,иr,ь лоl,овiр irrtPopMatцiIo, лос'Гуп л0 ЯtКОТ ot]nrt:i,ltflic

{lT.op0Ilan{li /l()1,oR0I]Y Bi/цlltllliдltO лО зrlкоIrУ абО Тх 1эiiltellb {:;tli,:1ii:itl

:ctllr{li;lelrrдiiirry, T,ac]vltly tIи слуrltбову irlt|tормаlцirо). У l]IIIIi|/{l(jt/ liriiil}i'{.;

,,urо,Ьiд*'rrцiiillоi iнформацii, прос}tмо }Ia прот,яlзi 2-х 1lобо{lItн /lItiIJ il,: l;l :;
,i,a к}/ i lr r|ltt pmt:rrtirtl.
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Мукачiвський заклад дошкiльноi освiти NЬ 6
мукачiвськоi Micbkoi ради Закарпатськоi областi

вул. Пiдгорянська, 58 м. Мукачево, Закарпатська область, 89600, тел: З-63-21,
e-mail : zdo6@mukachevo-rada. qоч.uа, код СДРП оу 4з 5з 5245

lз.04.2021 м 01-25/з5

Начальнику вiддiлу економiки

Мукачiвськоi мiсъкоi ради

.Щерев'яник М.Ф.

просимо провести повiдомну реестрацiю колективного договору
укJIаденого мiж роботодавцем та виборним органом первинноi профспiлковоТ
органiзацii закладу дошкiльноТ освiти J\Ъ 6

Закарпатськоi областi.

Мукачiвськоi мiсъкоi ради

([оговiр не мiстить конфiденцiйну iнформацiю).

Роботодавецъ
i

(rtд4;M.KeKa

.1' , .l

"/'"i' М.Туряницяий орган

W укрАIнА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Мукачiвська Micbкa територiальна громада
Вiдцiл <Щентр надання

адмiнiстративних послуг))

:ff

епsр@mцkаоh€чо..аds,gФиuа

МукачiвськýТ



колЕктивний договIр
на 2021-2025 роки

мiж роботодавцем та виборним органом

первинноi профспiлковоi органiзацii

Мукачiвського закладу дошкiлъноi освiти

Nьб

IVIукачiвсъкоi MicbKoi р ади

Закарпатськоi областi

Схвалений на зборах трудового
колективу <<25>> березня 202l р.

Протокол J\Ф 02



визнаючи колективний договiр лок€tльним нормативним актом, яким
реryлюютъся соцiально-економiчнi, виробничi, трудовi вiдносини i на
пiдставi якого узгоджуютъся iнтереси трудового колективу та власника
Мукачiвсъкого закJIаду освiти J\Ъ б (далi - закJIаду, установи), сторони
домовилися про наступне:

l,. Загальнi положення.

1.1. Колективний договiр укJIадено 2O2L-2025 роки.t,2, Колективний договiр )rхвzшIено зборами трудового колективу
(протокОл Jt 2 вiд <<25> березня 202I року). BiH нафае чинностi з дняйого затвердження <<25>> березня 202l ро*У i дiе до у""*ення нового
колективного договору.

1.3. Сторонами колективного договору е:
- роботоДавецЬ в особi директора Йукачiвсъкого закладу дошкiлъноiосвiти J\b 6, (далi роботодавець Кека MapiaHHa Василiвна), якиtа

представляе iнтереси власника i мае вiдповiднi повноваження;
- виборний орган первинноi профспiлковот органiзацii; Мукачiвсъкого

зilкJIаду освiти Ns б (далi - первинна профспiлкова_органiзацiя), який згiдно
iз ст,247 КЗпП Украiни, ст.ст.З7, З8 Закону YKpaiH" ,,-Про професiйнi спiлки,
iх права та гарантii дiяльностЬ представляе iнтереси працiвникiв установи всферi працi, побуту, культури i захищае ix трудовi, соцiЕlJlьно-економiчнi
црава та iнтереси, отримавши на це вiдповiднi-повноваження вiд трудового
колективу.

1.4. РобОтодавецЬ визнае первинIIу профспiлкову органiзацiю единим
повноважним представником Bcix працiвникiв в колективних переговорах.

1,5. Сторони зобов'язуються дотримуватись соцiального партнерства:
паритетностi представництва, рiвноправностi cTopiH, взаемноi
ВiДЦОВiДаЛЪНОСТi, КОНСТРУКТИВНОСтi i apryMeHToBaнocTi як пiд час переговорiв
(консультацiй) для укJIадення колективного договору, BHeceHHi в нього змiн i
доповнень, так i при вирiшеннi Bcix питань соцiа-гrьно-економiчних i
трудовlоl вiдносин, Що виникли в ходi його виконання.

1.6. Положення колективного договору поширюютъся на Bcix
ПРацiвнИкiв устаНови. ПiД час приЙому на робоrУ працiвники повиннi бути
ознаrlомленi з колективним договором.

1.7. Колективний договiр укладено вiдповiдно до Законiв УкраiЪи <<Про
колекгивнi договорИ та угоди), кПрО соцiалъний дiа_гrог в YKpaiHb,
генералъноi, Гапузевоi угод, Угоди мiж управлiнням освiти,культури, молодi
та спорту Мукачiвськот Micbkoi ради та Мукачiвською мiською орiанiзацiею
ГфофспiлкИ rrрацiвникiВ освiтИ i наукИ Украiни, <<Закону про ocBiTy>>,
кЗаконУ про доrцКiльнУ ocBiry>>, iнших.uоо"одuвчих aKTiB Украiни.

1.8- ЗмiНи i допОвнення в колективний договiр ""o.rri." з iнiцiативи
будь-лtоi iз cTopiH пiсля проведеншI переговорiв (консультацiй) i досягнення
]пощ набувають чинностi пiсля схваJIення загальними зборами працiвникiв.

1.9. ПроПозицiТ кожноi iз cTopiH про внесення змiн i доповнень у



коJIективний договiр розглядаютъся спiлъно, вiдповiднi рiшення
прйлаються в 10-денний TepMiH пiсля iх отримання iншою стороною.

1.10. Жодна iз cTopiH не мае права протягом TepMiHy дii колективного
доповору одноосiбно ухв€tлювати рiшення, що змiнюють його норми i
зобов'язання або припиняють ix виконання.

1.11. Переговори щодо укJIадення нового колективного договору на
Еасч/пний TepMiH починаються не пiзнiше як за 3 мiсяцi до закiнченнr1
строку дii колективного договору.

|.|2. ПервинНа профсПiлкова органiзацiя закJIаду в п'ятиденний TepMiH
з дця пiдписання Колективного договору (змiн) подае його на повiдоrrrу
ресстрацiю та у двотижневий TepMiH з дня реестрацii забезпечус доведеннrI
змiсту до працiвникiв закладу дошкiльноi освiти.

1.1з. Сторони домовились, що при змiнi власника закладу дошкiльноi
освiти чиннiсть Колективного договору зберiгаеться до укладення нового.

2. Трудовi вiдносини.

2.1. Керiвник зобов'язуеться:
2.t.|.Забезпечити ефективну дiяльнiсть установи, виходяrIи з фактичнихобсягiв фiнансування i рацiон€lJIьного використання основного та

спецiаrrьного фондiв для пiдвищення результативностi роботи установи,
полiпшення умов працi i побуту працiвникiв.

2.I.2.Забезпечити розвиток i змiцненrrя матерiалъно-технiчноi бази
установи, рацiонatJlьне використаншI наявного устаткування, технiчних
засобiв навчання, створення оптимЕUIьних умов для органiзацii ЕавчzLльно-
вш(овного процесу.

2.1.3.Застосовувати заходи мор€tпьного i матерiального стимулюваннrI
сумлiнноi, якiсноТ роботи.

2.|.4.Забезпечити розробку посадових iнструкцiй для Bcix категорiй
працiвникiВ установи. Затвердити ik за погодженням з профспiлковим
KoMiTeToM.

2.1.5. Органiзовувати систематичну роботу для забезпечення
пiдвищення квалiфiкацii та перепiдготовки педагогiчних працiвникiв.

2.|.6. ВiдповiДно до заявок забезпечити працевлаштування в установу
молодих фахiвцiв за отриманим ними фахом, уклавши з ними безстроковий
трудовий договiр i встановивши педагогiчне навантаження в обсязi не менше
тарифноi ставки. ЗабезпечитИ наставництво над молодими фахiвцями,
сприяти ix адаптацii в колективi установи та професiЙному зростанню.

2.|.7. УкладатИ cTpoKoBi трудовi договори лише у випадках, коли
ТРУДОВi ВiДНОСини не можуть бути встановленi на невизначений TepMiH

Не ДОПУСкати УкJIадання строкових трудових договорiв з працiвниками з
IiiеТОЮ ik випробУвання. Не допускати з iнiцiативи керiвника переукладання
безстрокового трудового договору на строковий з причин досягнення
щrатIiзццком пенсiйного BiKy.

2.1.8. ЗВiЛЬнеНня працiвникiв за iнiцiативою керiвника здiйснювати за

t3^



попередньою згодою профспiлкового KoMiTeTy.
),.I.9. При розiрваннi трудового договору з iнiцiативи працiвника

зважати на те, що працiвник мае право у визначений ним TepMiH розiрвати
трудовиЙ договiр за власним бажанням, якщо адмiнiстрацiя не дотримуеться
законодавства про працю, умов цього колективного договору, умов
iндивiдуалъного raрудового договору.

2.1.10. Протягом двох днiв пiсля отримання iнформацii доводити до
вiдома трудового колективу змiст нових нормативних документiв, що
стосуютъся трудових вiдносин, органiзацii працi.

2.1,.I1. Попереджати виникнення iндивiдуztльних i колективних трудових
спорiв (конфлiктiв), а у випадках ik виникнення забезпечувати вирiшення
вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про порядок вирiшення колективних
трудових спорiв (конфлiктiв)>.

2.\.I2. Сумiщення професiй (посад), розширеннrI зони обслуговуваннrI
застосовувати за погодженням з профспiлковим KoMiTeToM.

2.|.|З. Забезпечувати дотримання вимог чинного законодавства щодо
повiдомлення працiвникiв про запровадження нових i змiну чинних умов
працi не пiзнiше нiж за 2 мiсяцi до ik введення. Змiну, перегляд умов працi
здiйснюв ати за погодженням з профспiлковим KoMiTeToM.

2.2. Виборний орган первинноТ профспiлковоi органiзацii
зобов'язу€ться:

2.2.I. Забезпечити постiйний контроль за своечасним введенням в дiю
нормативних документiв з питанъ трудових вiдносин, органiзацii працi.

2.2.2. Сприяти змiцненню трудовоТ дисциплiни, дотриманню правил
внутрiшнього трудового розtторядку установи.

2.2.3. Сприяти попередженню виникнення як iндивiдуальних, так i
колективних трудових конфлiктiв, брати r{асть в iх вирiшеннi вiдповiдно до
норм чинного законодавства.

2.2.4.Не рiдше одного разу ъта 2 роки перевiряти стан дотримання
законодавства про трудовi книжки стосовно Bcix працiвникiв установи.

2.3. Сторони домовились:
2.З.|. Спрямовувати свою дiяльнiсть на cTBopeHHrI умов для стабiльноi та

ефективноi роботи закладу дошкiльноТ освiти.
2.З.2. Сприяти нЕLлежному фiнансовому забезпеченню закладу

дошкiльноi освiти.
2.3.3. Вживати заходiв щодо недопущеншI прийняття закоЕодавчих

aKTiB, якi загрожують звуженням прав i свобод громадян в галузi освiти.

3. Забезпечення зайнятостi працiвникiв.

3.1. Керiвник зобов'язу€ться:
3.1.1. Пiдтримувати чисельнiсть працiвникiв на piBHi, встановленому

Еормативними актами MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи для органiзацii

-ч ^
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навчuIльно-виховного процесу iз забезпеченнrI обов'язкового державного
стандарту освiти, забезпечувати стабiльну роботу колективу, здiйснювати
вивiльненнrl працiвникiв тiльки у випадку наг€ulъноi необхiдностi, зумовленоТ
об'ективними змiнами в органiзацii працi, у тому числi у зв'язку з
лiквiдацiею, реорганiзацiею, перепрофiлюванням закJIаду, скороченням
чисельностi або штату працiвникiв, неухильно дотримуючисъ при цьому
вимог законодавства про працю, про ocBiTy, умов цього договору, но
допускати економiчно необфунтованого скорочення груп, робочих мiсць.

З.|.2. Письмово повiдомляти профспiлковий KoMiTeT про ймовiрну
лiквiдацiю, реорганiзацiю, перепрофiлювання та iншi змiни в органiзацii
працi не пiзнiше, нiж за 3 (три) мiсяцi до запровадження цих змiн.
Тримiсячний перiод використовувати для проведення роботи, спрямованоi на
зниження рiвня скорочення чисельностi (штату) працiвникiв.

З.2. У випадках виникнення необхiдностi звiльнення працiвникiв на
пiдставi п.1 ст.40 КЗпП УкраiЪи:

З.2.|. Здiйснювати вивiльнення лише пiсля використання Bcix
можJIивостей забезпечити осiб, що звiлънюються, роботою на iншому
робочому мiсцi, у тому числi за рахунок
сумiсниками, лiквiдацii сумiщення тощо.

З.2.2. В першу чергу пропонувати

роботу за фахом, у тому числi на умовах строкового характеру або з меншим,
нiж на ставку заробiтноi плати, навантаженням;

З.2.3. Повiдомляти про тих працiвникiв, що вивiльняються, службу
зайнятостi у встановленi законодавством термiни;

З.2.4. При звiльненнi педагогiчних працiвникiв вивiльнене навантаження
розподiляти в першу черry мiж працiвниками, що мають неповне навчztпьне
навантаження.

З.2.5.Забезпечувати працевлаштування педагогiчних працiвникiв з числа
зареестрованих в службi зайнятостi на вiльнi i HoBocTBopeHi робочi мiсця
вiдповiдно до квалiфiкацiйних вимог, надаючи переваry при цьому
випускникам педагогiчних навч€Lпьних закладiв.

3.3. Залl^rати до педагогiчноТ роботи директора та методиста закладу
дошкiльноТ освiти на умовах погодинноТ оплати працi.

3.2. Виборний орган первинноТ профспiлковоi органiзацii
зобов'язуеться:

З.2.|. Здiйснювати роз'яснюв€tльну роботу з питанъ трудових грав i
соцiалъно-економiчних iHTepeciB працiвникiв, що вивiльняються.

3.2.2. Забезпечувати захист працiвникiв, що вивiльняються, вiдповiдно
до чинного законодавства. Контролювати надання працiвникам переважного
права залишення на роботi вiдповiдно до вимог ст.42 КЗпП Украiни.

3.2.З. Не знiмати з профспiлкового облiку працiвникiв, що
вивiльняються, до ik працевлаштування (KpiM випадкiв поданшI особистоi
заяви про зняття з облiку).

припинення трудових вiдносин iз

працiвниковi, що вивiльrrяеться,



3.3. Сторони домовилися:
3.3.1. Що при звiльненнi з роботи за п.1 ст.40 КЗпП УкраТни переважне

право на з€шишеннrI на роботi при рiвних резулътатах працi i квалiфiкацii,
oKpiM випадкiв, передбачених КЗпП УкраiЪи, надавати також:

3.3.1.1. - особам передпенсiйного BiKy (1,5 роки до пенсii за BiKoM та за
вислугою poKiB);

3.3.1 .2. - працiвникам, в сiм'ях яких е неповнолiтнi дiти та особи, що
мають статус безробiтних.

4. Робочий час.

4.1,. Роботодавець зобов'язуеться:
4.|.I. Встановити на час дii цього колективного договору нормaльну

тривалiсть робочого часу (40 годин на тиждень), що не перевищуе
встановлену чинним законодавством про працю, а також п'ятиденний

робочий тижденъ з двома вихiдними днями - в суботу i недiлю.
4.|.2. Режим роботи та облiк робочого часу працiвникiв закJIаду

дошкiльноi освiти встановлювати згiдно з Правилами внутрiшнього
трудового розпорядку. Bci норми, пов'язанi з режимом роботи, погоджувати

до початку iх застосування з профспiлковим KoMiTeToM.
4.|.3. Час початку i закiнчення роботи, режим змiнноi роботи, розподiл

робочого часу на частини, графiки роботи, вiдповiдно до яких передбачаеться
можливiсть створення умов для прийому працiвниками iжi впродовж

робочого дня на роботах, де особливостi виробництва не дозволяють
встановити вiдповiднi перерви i т.д., встановлювати Правилами
внутрiшнього трудового розпорядку для працiвникiв закладу та погоджувати
з профспiлковим KoMiTeToM до iх запровадження.

4.|.4. Робочий час педагогiчних працiвникiв визначати режимом роботи
закладу i посадовими обов'язками, поюIаденими на них згiдно iз Статутом i
Правилами внутрiшнього трудового розrrорядку установи.

4.|.5. Педагогiчне навантаження педпрацiвника дошкiльного
навчЕtльного закладу в обсязi менше тарифноТ ставки встановлюетъся лише
за його писъмовою згодою, у порядку передбаченому законодавством
УкраiЪи.

4.I.6. Тимчасове переведення на iншу роботу, не обумовлеЕу трудовим

договором, або на час простою здiйснювати тiльки за згодою працiвника З

оплатою роботи вiдповiдно до чинного законодавства.
4.1.7. У разi використання неповного робочого дня (тижня) норму

робочого часу визначати угодою мiж керiвником i працiвником. При цьому
не обмежувати обсяry трудових прав працiвника, що працюе на УМоВаХ
неповного робочого часу (ст.5б КЗпП Украiни).

^- 6_



1.2. Виборний орган
зобов'язуеться:

первинноi профспiлковоi органiзацiТ

4.2.t Роз'яснювати працiвникам змiст нормативних aKTiB про робочиЙ
час та нормування працi.

4.2.2. Забезпечувати постiйний контроль за своечасним i правильним

застосуванняМ керiвником законодавства про працю, про ocBiTy, положень

цьогО договорУ в частиНi, ЩО стосуеться режиму робочого часу, графiкiв

роботи, розподiлу навчЕtльного навантаження та iнше.
4.2.З. Сприяти свосчасному вирiшенню конфлiктних ситуацiй,

пов'язаних з розподiлом навч€UIъного навантажеЕня, режимом робочого часу

та з iнших питанъ.

5. Час вiдпочинку.

5.1. Роботодавець зобов'язу€ться:
5.1.1. Визначати трив€tлiсть вiдгrусток i порядок надання ik працiвНИКаМ

установи, керуючись Законом Украiъи <про вiдпустки>>, постановою

Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 14 квiтня |997 року J\b346 <Про затверджеЕНЯ

Порядку надання щорiчноi ocHoBHoi вiдпустки трив€tлiстю до 56 калеНДаРНИХ

днь керiвним, педагогiчним, науково_педагогiчним працiвникам освiти i
науковцям> (iз змiнами i доповненнями) та Постановою кмУ вiд 10 липнrI

20119 р. JФ694 <Про внесення змiн до Постанови КМУ вiд 14 квiтня 1997 р.JФ
з46>>. НадаватИ помiчникаМ вихователiв щорiчну основну вiдпустку
тривалiстю 28 календарних днiв(ч.4 ст.30 Закону УкраiЪи пПро дошкiлЬНУ
ocBiTp).

5.|.2. Що 15 сiчня розробити, погодити з профкомом, затвердити i
довести до вiдома працiвникiв графiк вiдпусток на поточний pik, дотримання
якого е обов'язковим як для керiвника, так i дпя гrрацiвникiв.

про дату початку вiдпустки повiдомляти працiвника письмово не

пiзнiше нiж за 2 тижнi до встановленого графiком вiдпусток TepMiHy. Якщо
TepMiH, встановлений для повiдомлення працiвника, буде порушено, то на

вимогу працiвника переносити щорiчну вiдпустку на iнший перiод.

5.1.3. Перенесення щорiчноi вiдпустки на iнший перiод з iнiцiативи

керiвника допускати тiльки в окремих випадках з дотриманням порядку,

встановленого ст. 11 Закону УкраiЪи <Про вiдпустки>. обов'язково

узгоджувати таке перенесення вiдпусток з профспiлковим koMiTeToM за

наявносТi писъмОвоI згодИ працiвнИка. Забезпечити законодавчо встановлену

реryлярнiстЬ надання, вiдпусток, Ее допускаючи ненадання щорiчних
вiдпусток повноi трив€rлостi протягом двох poKiB пiдряд.

5.|.4.Жiнкам, що працюють в ycTaHoBi i мають двох i бiлъш дiтеЙ BiKoM

до 15 poKiB або дитину-iнвалiда, або тим, що усиновили дитину, caMoTHiM

матерям, батьковi, що виховус дитину без MaTepi (в тому числi i у випадку

трив€tлого перебування MaTepi в лiкува-пьному закпадi), а також особi, що
взяла дитину пiд опiку, надавати щорiчно додаткову соцiальну оплачувану

вiдпустку тривалiстю 10 к€rлендарних днiв, в тому числi й, тодi, коли
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загшIьна тривалiстъ даноi вiдпустки, щорiчноi ocHoBHoi вiдпустки та iнших

додаткових вiдпусток в cyMi перевиIцуе 59 ка-llендарних днiв. За наявностi

декiлъкох пiдстав для надання зазначеноi вiдпустки Ti загальна тривалiсть не

повинна перевищувати L7 к€tлендарних днiв. При if наданнi святковi i
неробочi днi (ст.73 КЗпП УкраiЪи) не враховувати (ст.ст.19, 20 Закону

украiни <Про вiдпустки> з урахуванням змiн вiд 19.05.2009 рокУ).НаДаВаТИ
таку вiдпустку самотнiй MaTepi, що виховус дитину без батька (п.5 ч.12 ст.10

Закону Украiни <Про вiдпустки>).
5.1.5. Надавати працiвникам, якi працюютъ на умовах неповного

робочого часу, у тому числi тим, хто перебувають у вiдпустцi по догляду за

дитиноЮ до досягнення нею трирiчного BiKy, щорiчну вiдпустку повноТ

трива-llостi.
5.1.6. Безперешкодно надавати за бажанням працiвникiв вiдпустки беЗ

збереженнЯ заробiтнОi плати У випадкаХ, встанОвлених ст.25,26 Закону

Украiни <Про вiдпустки>.
5.1.7. Вiдпустки без збереження заробiтноI плати надавати працiвникам

тiльки за iх особистими писъмовими з€uIвами.

5.1.8. Час вiдпустки без збереження заробiтноi плати (ст.ст. 25, 26

Закону УкраiЪи "Про вiдпустки" ) включати в стаж, що дае право на щорiчну
осЕовЕУ вiдпустку (п.4 ст.9 Закону УкраТни "Про вiдгryстки" iз змiнами вiд2
листопада 2000 року).

5.1.9. Не допуСкатИ роботУ у святковi i вихiднi днi. Залучення окремих

працiвникiв до роботи у вихiднi днi здiйснювати у виняткових випадках,

пЪредбачених законодавством, з дозволу профспiлкового KoMiTeTy згiдно з

письмовим накuвом. Роботу у вихiднi днi компенсувати оплатою в

подвiйнОму розмiрi абО наданняМ iншогО дня вiдпочинку i оплатою роботи у
вихiдний день в одинарному розмiрi за згодою з працiвником з обов'язковим

вiдображенням питання про компенсацiю в наказi про залучення до роботи у
вихiдний деЕь.

За вiдсуТностi в наказi посилання на вiдповiдну компенсацiю за роботу у
вихiдний день сторони цього колективного договору домовиписъ вважати,

що В даномУ випадкУ керiвниК ЗZtЛlпrиВ працiвника до роботи у вихiдний денъ

на Boix умовах, якi той висуне надалi.

s.t.to. Гфацiвникам з ненормованим робочим днем за особливий

характеР,rрuцirrр" наявносТi кошторисних призначень надавати (при наданнi

ocHoBHoi) чорiчну додаткову вiдпустку згiдно,Щодатку _.

5.2. ВиборниЙ орган первинноi профспiлковоi органiзацiТ

зобов'язуеться:
5.2.t Контролювати дотримання керiвником законодавства про час

вiдпочинку працiвникiв i вiдповiдних пунктiв цього договору, а також

вирiшувати можливi конфлiктнi ситуацii.

5.3.Сторони домовились :

5.3.1. За працiвником, який знаходиться
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зберiгаетъся його мiсце роботи (ч. 3 ст. 2 Закону Украiни пПро вiдпустки>).

б. Оплата працi.

б. 1. Роботодавець зобов'язу€ться :

6.1.1. Вживати заходiв щодо дотримання в закладi дошкiльноТ освiти
законодавства про оплату працi.

6.1.2. ЗатвердЖуватИ штатний розкJIад, а також змiни до нього за
погодженIшм з профспiлковим KoMiTeToM.

6.1.з. При прийомi на роботу ознайомлювати працiвника пiд розписку з
чинними умовами оплати працi, наявними пiльгами i перевагами,
колективним договором, правилами внутрiшнього розпорядку та iншим
чинниМ законодавством. При ix змiнi повiдомляти працiвника про це пiд
розписку.

6.I.4. РоботУ працiвникiв оплачувати за тарифними ставками,
посадовими окладами вiдповiдно до виконуваноi роботи, за посадою,
з€Lлежно вiд професii та квалiфiкацiт, складностi i умов виконуваноi Тм
роботи. KoHKpeTHi розмiрИ посадових окладiв (ставок заробiтнЪТ плати)
працiвникiв визначати на ocHoBi Сдиноi тарифноi сiжи розрядiв i
коефiцiентiв з оплати працi установ, закладiв i органiзацiй окремих гапузей
бюджетноi сфери та вiдповiдних норматиВних aKTiB MiHicTepcTBa освiти i
науки Украiни (в окремих випадках MiHicTepcTBa охорони здоров'я).
KoHKpeTHi посадовi оклади (ставки заробiтноТ плати) 

".ru"о"пюються 
на

пiдставi наказу з урахуванням дiючих квалiфiкацiйних вимог (з пода_пьшою
атестацiею або тарифiкацiею вiдповiдно до чинного законодавства).

зважати, що вiдповiдальнiсть за своечасне i правильне встановленнrI
працiвникам ставок заробiтноi плати (посадових окладiв), обчислення
заробiтнот плати покJIадаетъся на керiвника i головного бухгалтера (п.6
IнструкЦiТ прО порядок обчислення заробiтноТ плати працiвникiв освiтЙ).

6.1.5. ПогоджУвати з профспiлковим KoMiTeToM форми i системи оплати
працi, норми працi, умови встановлення та розмфи надбавок, доIIлат,
премiй, винагород, iнших заохочувЕtIIьних, компенсацiйних та гарантiйних
виплаТ вiдповiдно до ст.15 Закону УкраiЪи <Про оплату працi>.

6.1.6, Виплачувати працiвникам заробiтну плату за мiсцем роботи двiчi
на мiсяць:

- аванс 15 числа i остаточний розрахунок 01 числа з дотриманням
промiжкУ часУ мiж цимИ виплатаМИ, Що не перевищуе 1б календарнЙх днiв.у тих випадках, коли денъ виплати заробiтноi плати або авансу
спiвпадае З вихiдним або святковим (неробочим) днем, заробiтну 11лату
(аванс) виплачувати напередоднi.

виплату заробiтнот плати через установи банкiв здiйснювати лише на
пiдставi о со бистих письмо вих заяв працiвникiв.

6.1.7. ЗаробiТну платУ за весЬ перiод вiдпустки (а також матерiальну
допомоry на оздоРовлення) виплачrвати працiвникам не пiзнiше нiж за З днi
до початку вiдпустки (ст. 1 15 КЗпП УlgаiЪи).
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6.1.8. При порушеннi TepMiHiB виплати заробiтноi плати з обективних
причиц виплачувати ii негайно пiсля надходження коштiв на рахунок
першочергово:

-особам, звiлъненим iз навчЕtльного закладу (вiдшкодуваннrl
заборгованостi, розрахунок, вихiдна допомога, гарантiйнi та компенсацiйнi
виплати);

-caMoTHiM матерям, що виховують дитину у вiцi до 15 poKiB або дитину-
iнвалiда;

- вчительським сiм'ям;
- працiвникам у разi iхньоi хвороби або хвороби близьких родичiв,

пiдтвердженоi вiдповiдним медичним висновком;
- у вигIадку cмepTi близьких родичiв працiвника.
6.1.9. Атестацiю педагогiчних працiвникiв проводити вiдповiдно до

Типового положення про атестацiю педагогiчних працiвникiв, затвердженого
Еаказом MiHicTepcTBa освiти i науки, молодi та спорту УкраiЪи вiд
20.|2.20|1р. J\Ъ t47З (iз змiнами, затвердженими нак€вом MiHicTepcTBa освiти
i науки УкраiЪи вiд 08 серпня 20113 року М 1135) та змiни, що вIIосяться до
Порядку пiдвищення квалiфiкацii педагогiчних та науково-педагогiчних
працiвникiв, затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вtд 27
грудня 201-9 р.Nч 1133.

6. 1.10. Включати в обов'язковому порядку представника профспiлкового
KoMiTeTy до складу атестацiйноi комiсiй.

б.1.11. Надавати кожному працiвниковi роботу, що тарифiкуеться за
категорiею (розрядом) установленою за наслiдками атестацii.

6.I.12. Забезпечити перiодичне (не рiдше одного разу на п'ять poKiB)
пiдвищення ква-гriфiкацii педагогiчних працiвникiв, гарантуючи iM при цьому
вiдповiднi пiльги i компенсацii (збереження середнього заробiтку, оплату
витрат на вiдрядження, у тому числi BapTocTi проiЪду, добових i т.д.)
вiдповiдно до чинного законодавства. Забезпечити оплату працi працiвникiв,
якi здiйснюютъ замiну будь-яких категорiй тимчасово вiдсутнiх працiвникiв.

6.1.13. Забезпечувати виплату доплат за:

звiльнення вiд основноi роботи - до 50%;

за використання в роботi дезинфiкуючих засобiв, а також за
прибиранЕя туалетiв - 10Оlо посадового окJIаду (без проведеннrI при цьому
атестацii робочих мiсць - постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи 30 серпнrI

2002року Nч 1298), l

роботу в нiчний час - 40% (згiдно Галузевоi угоди);
Зазначенi доплати встановлювати за обов'язковим погодженнrIм з

профспiлковим KoMiTeToM (наказ MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни Nsl18
вiд24 лютого 2005 року).
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6.1.14. За час Простою, зумовленого виникненням не з вини працiвника
FвирОбничоТ ситуацii, небезпечноi для життя або здоров'я працiвника та

людеЙ, якi Його оточують, i навколишнього природного середовища, за
працiвником зберiгати середнiй заробiток (ст.6 Закону Украiни <Про охорону
працi>),

6.1.15. Забезпечити своечасне i правильне встановленнrI та виплату
працiвникам заробiтноi плати з урахуванням змiни розмiру мiнiмальноI
заробiтноi плати (стажу роботи, освiти, квалiфiкацiйноТ категорii, почесних
звань, доплати за престижнiсть та iH. (п.6 Iнструкцii про порядок обчислення
заробiтноi плати працiвникiв освiти).

При змiнi розмiрiв тарифних ставок i посадових окладiв без зволiкання
видавати нак€ви про здiйснення вiдповiдних перерахункiв.

6.1.16. За роботу в шкiдливих умовах працi за H€uIBHocTi коштiв
прСвадити доплати до тарифних ставок i посадових окладiв у розмiрt 12%
тарифноi ставки (посадового окладу) згiдно з додатком NЬ 9 до Iнструкцii про
порядок обчислення заробiтноi плати працiвникiв освiти. Оцiнку умов працi
на КОЖнОмУ робочому мiсцi здiЙснювати на пiдставi атестацii робочих мiсць.

б.1.17. Здiйснювати премiюванrrя працiвникiв вiдповiдно до Положення
про lrремiювання (.Щодаток 1 - Положення про премiювання).

6.1.18. Виплачувати педагогiчним працiвникам вiдповiдно до п.1 ст.57
Закону УкраiЪи <Про ocBiTy>;

наДбавки За вислугу poKiB щомiсячно у вiдсотках до посадового
оклаДУ (ставки заробiтноТ плати) залежно вiд стажу педагогiчноi роботи:

понад 3 роки - |0%; понад 10 poKiB - 20%; понад 20 poKiB ,30%;

ДопоМогу на оздоровлення у розмiрi мiсячного посадового окладу
(ставки заробiтноi плати) при наданнi щорiчних вiдпусток;

щорiчну грошову винагороду за сумлiнну працю, зр€вкове
ВИкОнаннrI сrцrжбових обов'язкiв у розмiрi до одного посадового окJIаду
(ставки заробiтноi плати) вiдповiдно до Положення, розробленого за
погодженням з профспiлковим KoMiTeToM (Щодаток2 - Положення).

6.1.19. Не приймати в односторонньому порядку рiшень, що змiнюють
встановленi чинним закоЕодавством та цим колективним договором умови
оплати працi.

6.|.20. Встанов.rповати працiвникам надбавки до заробiтноi плати за
наявностi коштiв:

П високi досягнення в роботi:
П виконання особливо важливоi роботи (на час ri виконання);
П складнiсть, напруженiсть у роботi.

Зважати, що граничний розмiр зазначених надбавок для одного
працiвника не повинен перевищувати 50% посадового окладу (ставки
заробiтноi плати). Конкретний розмiр надбавок встановлювати за
погодженням з профспiлковим KoMiTeToM.

6.|.21. Виплачувати надбавку педагогiчним працiвникам за
престижнiсть педагогiчноТ працi в максимаirьному розмiрi до 30%
посадового окладу вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
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6.2. Виборний орган первинноi профспiлковоТ органiзацii
зобов'язу€ться:

6.2.|. Здiйснювати контроль за дотриманням у закладi законодавства про
оплату працi.

6.2.2. Сприяти надаЕню працiвникам необхiдноi консультативноi
допомоги з питанъ оплати працi.

6.2.3.Iнiцiювати питання про з€шIучення до дисциплiнарноi,
адмiнiстративноi, матерiальноi вiдповiдальностi вiдповiдно до чинного
законодавства осiб, винних у невиконаннi вимог законодавства про оплату
працi, умов цъого колективного договору, якi стосуються оплати працi.

6.2.4. Представляти iнтереси працiвника при розглядi його трудового
спору з оплати працi в KoMiciT по трудових спорах (ст.226 КЗпП Украiни).

6.2.5.ПредставJuIти на прохання працiвника його iнтереси з питань
оплати працi в судi.

6.2.6. Звертатися до органiв прокуратури, державноi iнспекцii працi
щодо HttяBHocTi порушень законодавства про оплату працi та iншою
iнформацiею (ст. 19 Закону Украiни <Про прокуратуру), ст. 259 КЗпIТУ
УкраiЪи)

б.3. Роботодавець i виборний орган первинноi профспiлковоi
органiзацii спiльно зобов'язуються :

6.З.1. Свосчасно iнформувати трудовий колектив про нормативнi акти з
IIитань заробiтноi плати, соцiально-економiчних пiлъг, пенсiйного
забезпеченнrI, а також забезпечити гласнiсть умов оплати шрацi, порядку
виплати доплат, надбавок, винагород, премiй, iнших заохочувальних або
компенсацiйних виплат.

7. Соцiально-трудовi пiльги, гарантii ком пенсацii'.

7.1. Роботодавець зобов'язу€ться:
7.I.1. Сприяти забезпеченню Bcix працiвникiв закладу вiдповiдними

умовами працi.
7 .I.2. Створювати умови для проходженнrI педагогами-жiнками, що

мають дiтей BiKoM до t4 poKiB, KypciB пiдвищення квалiфiкацii i
перегriдготовки за мiсцем проживання без направлення ik у вiдрядженнrl.

7.|.3. Сприяти працiвникам в призначеннi iM пенсii за вислугу poKiB i за
BiKoM.

7.|.4. У випадку захворювання педагогiчних гrрацiвникiв, яке

унеможJIивлюе виконання ними професiйних обов'язкiв i обмежуе
перебуваннjI в дитячому колективi, або тимчасового переведення з цих або
iнших обставин на iншу роботу, зберiгати за ними попереднiй середнiй
заробiток. У разi хвороби або калiцтва попереднiй середнiй заробiток
виплачувати до вiдновлення працездатностi або встановленнrI iнва_гriдностi
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(ст.57 Закону Украiни кПро ocBiTy>).

7:|.5. Створити у закладi KiMHaTy психологiчного розвантаження.
7.|.6. Забеiпечити правове навчання працiвникiв iз залучення фахiвцiв

правозахисних i iнших органiв в галузi права.

7.1.7. Органiзовувати для педагогiчних працiвникiв закJIаду семiнари,

конференцii з питань, законодавства про ocBiTy, змiсту освiти, передового

педагогiчного досвiду та iнше.
7.1.8. Сприяти вирiшенню питань про надання реабiлiтацiйних путiвок

на лiкуваrп"" ,rрчцiвникам, якi ik потребуютъ, дирекцiею Фонду соцiальЕого

страхув ання з тимчасовоI втрати працездатностi.^ i.l.g. Сприяти органiзацii лiтнього оздоровленнrI дiтей працiвникiв

установи, використовуючи додатковi асигнування за рахунок зzLлучених

коштiв.

7,2. Виборний
зобов'язу€ться:

орган первинноТ профспiлковоi органiзацii

7.2.|. Сприяти органiзацii санаторно-курортного лiкування,

оздоровлення та вiдпочинку членiв профспiлки та ik сiмей.
7.2.2. Забезпечити проведення <<днiв здоров'я>, виiзди на природу.

7.2.З. ОрганiзовуватИ вечорИ вiдпочинку, присвяченi професiйним,

загальнОдержавнИм святаМ та iH. iз запрошенням BeTepaHiB працi.

8. Охорона працi i здоров'я.

8.1. Роботодавець зобов'язуеться:
8.1.1. .Що початку роботи гlрацiвника за укладеним трудовим договором

провести з ним необхiдний iнструктаж, роз'яснити пiд розписку його права,

оЬов'язки, iнформувати про умови працi, право riа пiльги i компенсацii за

роботу в особливих, шкiдливих умовах вiдповiдно до чинного законодавства

про охорону працi i цього колективЕого договору.^ 
8.|'.2. 

- 
ЗаЪезпечити належний стан будiвель, СПОР}Дl примiщень,

устаткування та контроль за ix технiчним станом.- 
8.1.3. СтворюВати В закладi в цiломУ i на кожному робочому мiсцi

здоровi i безпечнi умови працi вiдповiдно до встановлених норм.

8.1.4. Призначити посадових осiб дJIя забезпечення вирiшення

конкретних питань охорони працi, розробити i затвердити iнструкцii про iх
обов'язки, права та вiдповiдалънiстъ за виконання покладених на них

функцiй, забезпечити навчання (перенавчання) з питанъ охорони працi,

8.1.5. Органiзувати своечасне i якiсне розслiдування нещаснИх випадкiВ

на виробництвi, професiйних захворюванъ вiдповiдно

законодавства про охорону працi. Не допускати

розслiдуванъ без участi представникiв профкому,

8.1.6. Забезпечити усунення причин, що викликають

професiйнi захворювання .Iu здiйснити профiлактичнi

попередження, у тому числ1 1 тих, шо виявленi комiсiями

до вимог чинного
проведення таких

нещасш випадки,
заходи для iх

за пiдсумками iх
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розспiдування.
s.!.7. Проводити атестацiю робочих мiсць за умовами гrрацi.

ознайомити працiвникiв з результатами атестацii ix робочих мiоць пiд

розписку. Своечасно здiйснювати доплату за несприятливi умови працi за

наслiдками атестацii робочих мiсць або оцiнки умов працi особам,

безпосередньо зайнятим на роботах, передбачених вiдповiдниМ ПеРепiКОМ

професiй (,Щодаток 3), Iнструкцiею про порядок обчислення заробiтноТ плати

працlвникlв освlти.
8.1.8. Забезпечити проведення попереднього (.rри прийомi на роботу) i

перiодичних медичних оглядiв працiвникiв, а також щорiчного обов'язкового
медичЕого огляду осiб BiKoM до 21 року.

Користуватися правом притягнення до дисциплiнарноi вiдповiдальностi

у встановленому законом порядку працiвникiв, що ухиляються вiд
проходження обов'язкового медичного огляду, а також забезпечити

вiдсторонення iх вiд роботи без збереження при цьому заробiтноi плати до
проходження медогляду.

8.1.9. Забезпечити вiдповiдно до санiтарно-гiгiенiчних норм
темIIературний, повiтряний, свiтловий та водний режими в ycTaHoBi.

8.1.10. Аналiзувати стан захворюваностi в ycTaHoBi. Забезпечити
виконаннrI лiкарських рекомендацiй для його зниження.

8.1.11. Провести IIавчання та перевiрку знанъ з питань охорони працi
працiвникiв, зайнятих на роботах з пiдвищеною небезпекою. Не доrтускати До

роботи осiб, що не пройшли iнструктаж з охорони працi i технiки безпеки, а в

необхiдних випадках - навчання та перевiрку знань.
8.1.12. Що 01 жовтня забезпечити виконання Bcix необхiдних заходiв для

гtiдготовки закJIаду до роботи в зимових умовах.
8.1.13. Надавати rrредставникам профкому (профспiлковоi органiзацф з

охорони праф необхiдну iM iнформацiю з питанъ умов, охорони працi,

,.""i*" безпеки, санiтарно-побутового i медичного забезпечення, витрати

коштiв, передбачених для здiйснення заходiв з охорони працi, Своечасно

вживати заходiв для врахування подань та висновкiв, надавати apryMeнToBaHi

вiдповiдi в 7-денний TepMiH пiсля Тх отримання.
8.1.14. Здiйснювати контроль за дотриманням працiвниками норм i

правил охорони працi i технiки безпеки пiд час навчzlльно-виховного процесу

та роботи, а також за використанням засобiв захисту.

8.1.15. Вживати термiнових та необхiдних заходiв для наданнrI допомоги
потерпiлим при 

""""*"."Hi 
нещасних випадкiв в ycTaHoBi, з€tлуIаючи у разi

потреби аварiйно-рятув€tпьнi формування.
8.1.16. ЗважаючИ, Що вiдшкодування збиткiв, заподiяних гlрацiвниковi

внаслiдоК пошкодЖення його здоров'я або у випадку cMepTi працiвника,

здiйснюеться Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв

вiдповiдно до Закону Украiни <Про заг€rльнообов'язкове державне соцiальне

страхування вiд нещасного випадку на виробництвi i професiйного

захворювання, якi сприч инили втрату працездатностi>> :

п своечасно передавати доч/менти на осiб, що потерпiли вiд

_ lц-
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нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань, до

,.,11ЪЪТ*lНТ"Т;ir;никами, що втратили працездатнiсть у зв'язку з

нещасним випадком на виробництвi або профзахворюваннrIм, мiсце роботи
lлосадуl та середню заробiтну плату на весь перiод до вiдновлення

працездатностi або до визнання ik в установленому порядку iнвалiдами. У
разi неможливостi виконаннrI потерпiлим попередньоi роботи забезпечити

вiдповiдно до медичних рекомендацiй його перепiдготовку та

працевлаштування, встановити пiльговi умови та режим роботи.

8.2. Виборний
зобов'язусться:

орган первинноi профспiлковоi

8.2.1. Забезпечити активну у{асть представникiв
органiзаЦii у вирiШеннi питанъ створення здоРовиХ та безпечних умов працi,

попередженнrI випадкiв травматизму i захворювань, оздоровлення та

працевлаштування у випадку змiни стану здоров'я працiвникiв.
8.2.2. Регулярно (щоквартально) заслуховувати на засiданнi профкому

керiвниКа, вiдпоВiдниХ посадовИх осiб про стаН умов i охорони працi.

8.2.3. Захищати права працiвникiв на здоровi i безпечнi умови працi. При
виникЕеннi небезпеки дJIя життя i здоров'я працiвникiв, а також тих, що
вчатъся, вимагати припинення вiдповiдних робiт.

8.2.4. Сприяти керiвниковi, профспiлковим i державним органам у
здiйсненнi заходiв дJuI забезпечення виконання в ycTaHoBi вимог

законодавства УкраiЪи про охорону працi i здоров'я.

8.2.5.Вносити пропозицiТ керiвнику про заохочення посадових осiб i
працiвникiв, а також стимулювати iх за активну rIасть у здiйсненнi заходiв

для полiпшення умов i охорони працi з врахуванням можливостей

профспiлковоi органiзацii.
8.2.6.Заохочення працiвникiв здiйснювати з урахуванням виконаннrI

ними норм i правил охорони працi i технiки безпеки при виконаннi трудових

обов'язкiв.
8.2.7. Вносити пропозицiТ для попередженнrI виникненнlI можливих

аварiйних ситуацiй, виробничого травматизму i профзахворювань.

8.2.8. Органiзувати роботу для надання допомоги травмованим i хворим

працiвникапл, зокрема для вирiшення побутових питань, придбання

медикаментiв, отримання своечасноi медичноi допомоги.
8.2.9.СприятИ працiвнИкам У виконаннi ними зобов'язань з охорони

працi та органiзувати вiдповiдний контроль.
8.2.10.Перевiряти виконання керiвником

пропозицiй представникiв
домагаючись ix реалiзацii.

8.2.1 1. Не рiдше 1 разу

профорганiзацii з

на piK виносити

органiзацii

профспiлковоi

i посадовими особами
питанъ охорони працi,

на обговорення трудового

колективу результати
охороною працi.

спiлънот роботи щодо забезпечення контролю за



iil

8.3. Працiвники зобовlязуються:
8.3.1. Пiклуватися про особисту безпеку та здоров'я, а також про безпеку

вихованцiв, оточуючих осiб в процесi роботи або пiд час знаходження на
територii установи.

8.З.2. Вивчати i виконувати вимоги нормативно-правових aKTiB з
охорони працi, правила поводження з устаткуванням i технiчними засобами
навчаннrI, користуватися засобами колективного та iндивiду€lльного захисту.

8.3.3. Проходити у встановленому чинним законодавством i керiвником
порядку попереднi та перiодичнi медичнi огляди.

8.3.4. Негайно повiдомляти про небезпеку або нещаснi випадки
керiвника або iншу посадову особу; вживати заходiв для ik попередження ia
лiквiдацiT; надавати першу допомоry потерпiлим.

8.3.5. Нести особисту вiдповiдальнiсть за порушення вимог, з€вначених

у даному роздiлi колективного договору.

9. Гарантii дiяльностi виборного органу первинноi профспiлковоТ
органrзацrr

9.1. роботодавець зобов'язу€ться:
9.1.1. Утримуватися вiд будь-яких дiй, що можуть вважатися втручанням

в статутну дiяльнiсть Профспiлки працiвникiв освiти i науки УкраiЪи.
Створити необхiднi умови для норм€lJIьноi дiяльностi профспiлковоi

органiзацii i профспiлкового KoMiTeTy:

засiдань профкому;
сприяти друкуванню i розмноженню вiдповiдноi iнформацii;

9.|.2. Надавати для здiйснення контролю книги наказiв, трудовi книжки
працiвникiв, документи щодо облiку робочого часу, вiдпусток, заяви та
скарги працiвникiв та книry ix реестрацii, документи з тарифiкацiI, атестацii
працiвникiв, вiдомостi та iншi документи з питанъ заробiтноi плати i T.i.

9.1.З. Головi i членам профкому надавати вiльний вiд роботи час
впродовж 2 годин на тиждень iз збереженням середнього заробiткУ для
виконання цромадських обов'язкiв на користь трудового колективу, yracTi в

консультацiях i переговорах, в роботi виборних профспiлкових органiв, У
тому числi вищих за пiдпорядкуванням.

9.L.4. Звiльняти представникiв трудового колективу вiд роботи на
необхiдний перiод для участi у пiкетуваннях, мiтингах, демонстрацiях Та

iнших акцiях протесту, у тому числi з виiздом за межi установи (вiдповiдногО
населеного пункту), пов'язаних iз захистом трудових, соцiально-економiЧНИХ
прав та iHTepeciB працiвникiв освiти - членiв профспiлки iз збереженням
середньоТ заробiтноi плати.

9.1.5. Надавати профспiлковому KoMiTery необхiдну iнформацiю з

питань, що стосуються змiсту даного колективного договору, сприrIти

реалiзацii права Профспiлки на захист трудових i соцiально-економiчних

1я:



прав та iнTepeciB працiвникiв.
9"|.6. Не перешкоджати вiдвiдуванню та огJIяду виробничих, побутових

та iнших примiщень, робочих мiсцъ профспiлковим KoMiTeToM, перевiркам

дотримаЕня законодавства УкраiЪи про працю, охорону працi, оплату працi,
ведення трудових книжок, наданнrI, облiк i використання вiдпусток тощо,

розмiщення iнформацii профспiлкового KoMiTeTy в примiщеннrlх i на
територiТ устаЕови в доступних дJIя працiвникiв мiсцях, своечасно (в

тижневий TepMiH) розглядати пропозицiТ профкому гlро усунення виявлених
ними порушень, в цей же TepMiH надавати профкому письмову вiдповiдъ

щодо вжитих заходiв.
9.|.7. Не змiнювати умов трудового договору, но притягати до

дисциплiнарноi вiдповiдальностi членiв профкому, а також членiв KoMicii З

трудових спорiв без згоди на це профкому.
9.1.8. Звiлънення членiв профкому, його голови (профорганiзатора), KpiM

дотримання загаJIъного порядку, проводити за попередньою згодою
профкому i вищого за пiдпорядкуванням профспiлкового органу.

9.1.9. Не допускати протягом року пiсля закiнчення TepMiHy обрання

звiльнення колишнiх членiв та голови профкому з iнiцiживи власника абО

уповноваженого ним органу, KpiM випадкiв, передбачених ч.4 ст. 31 ЗаКОНУ

УкраiЪи пПро професiйнi спiлки, ik права та гарантii дiяльностЬ. (Зазначена

гарантiя не надасться у випадку дострокового припиненIuI повноВаЖеНЬ У
зв'язку з нен€Lлежним виконанням своiх обов'язкiв як членiв профКОМУ, абО За

власним бажанням, KpiM випадкiв, коли це зумовлено станом здоров'я).

9.1.10. Вiдповiдно до письмових з€uIв працiвникiв, що е членаМИ

профспiлки, щомiсячно i безоплатно утримувати iз заробiтнот плати i
перераховувати на рахунок членськi профспiлковi внески Не ПiЗНiШе

наступного за днем виплати заробiтноi плати дня.
9.2. Профспiлковий KoMiTeT зобов'язуеться використовувати наДаНi

чинним законодавством Украiни про працю, ocBiTy, а також цим
колектиВним доГовороМ повноваженнrI для захисту трудових i соцiа-гrьно-

економiчних прав та iHTepeciB працiвникiв.

10. Контроль i вiдповiдальнiсть

10.1. Сторони зобов'язуються:
10.1.1. Спiльно визначати необхiднi заходи для органiзацii виконання

цього колективного договору.
10.1.2. Здiйснювати контролъ за його виконанням як самостiйно кожною

iз cTopiH, так i спiльно.
10.1.з. ,Щля контролю за виконанням колективного договору сторони не

рiдше одного разу на pik аналiзують i узагальнюють хiд його виконання, у
разi невиконання окремих положенъ здiйснюють додатковi заходи щодо iх
реалiзацii.

_11 -



1 0.2. Роботодавець зобов' язусться :

10.2.1. Притягати до вiдповiдальностi осiб, винних у невиконаннi

зобов'язанЬ (положень) цьогО колективного договору, ненalJIежному

(невчасному) Тх виконаннi, порушеннi законодавства про колективнi

договори;

10.3. Виборний орган первинноi профспiлковоi органiзацiТ

зобов'язу€ться:
10.3.1. Вимагати вiд власника розiрвання трудового договору

(контракту) з керiвником закладу освiти,
про працю, не виконус зобов'язань цього

,ека М.В.

м,п

,Щата <<25>> березня 2021' р.

якщо BiH порушIус законодавство
колективного договору, на пiдставi

ст.45 КЗпП УкраiЪи.
Колективний догОвiр пiдписаний у трьох примiрниках, якi зберiгаються

у кожнот iз cTopiH i мають однакову юридичну силу.

за дор1^lенням трудового колективу

закладу до
Щиректор Мукачiвського

льноi освiти Jф 6
Голова виборного органу первинноi

профсгriлковоi органiзацii
./,

,/'r * 
Туряниця М.В.

JL

/ пiдпис)



Щодаток 1

до колективного договору мiж

роботодавцем Мукачiвського
закладу дошкiльноi освiти J\Гs 6

та виборним органом первинно1
профспiпковоi органiзацii
Ha2O2L-2025 роки

ОРI€НТОВНИЙ ПЕРВЛIК
посад працiвникiв з ненормованим робочим днем системи MiHicTepcTBa

освiтЙ i науки Украiни, яким може надаватися додаткова вiдпустка

Роботодавцi установ i органiзацiй, ik засryпники,

Економiсти, юрискоНсульти, практичнiпсихологи, соцiологи, бухгалтери,

бухгалтери-ревiзори та iншi).

Технiки Bcix спецiальностей.

CeKpeTapi, секретарi-друкарки, ceкpeTapi уlбових (уlбово-методичних)

вiддiлiв (частин), дiловоди, комiрники.
Kyxapi.
Лiкарi, середнiй та молоДший меДичний персонЕ}л установ 1закJIадlв освlти.
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Додаток 2

до колективного договору мiж
роботодавцем Мукачiвського
закладу дошкiльноi освiти J\b 6
та виборним органом первинноi
профспiлковоТ органiзацii
на 202|-2025 роки

пЕрЕлIк
робiт з важкими i шкiдливими умовами працi, при виконаннi яких

здiйснюсться пiдвищеца оплата

1. Види робiт з важкими i шкiдливими умовами працi, на яких
встановлюються доплати в розмiрi до |2 вiдсоткiв:

1.130. Обслуговування теплових бойлерних установок в цехах (дiльницях):
котельних, турбiнних.

1.140. Газозварювальнi, газорiзальнi i електрозварюва-шьнi
здiйснюванi у примiщеннrlх.

1.146. Ремонт i очищення вентиляцiйних систем.

|.|47. Роботи, пов'язанi з чищенням вигрiбних ям, смiттевих
каналiзацiйних колодязiв, проведенням iх дезiнфекцii.

1.151. Прання, сушiння i прасуваншI спецодяry.

1.152. Роботи бiля гарячих плит, електрожарових шаф, кондитерсъких i паро-

масляних печей та iнших апаратiв для смаження i випiкання.

1.155. Роботи, пов'язанi з миттям ПОСУДУl тари i технологiчного обладнання

вручну iз застосуванням кислот, луry та iнших хiмiчних речовин.

1.159. Роботи з хлорування води, з виготовленнrIм дезiнфiкуючих розчинiв, а

також з ix використанням.

1.164.Робота за дисплеями ЕОМ.

1.178. Забезпечення i проведення занять у критих плавалъних басеЙнах.

роботи,

ящикiв i



1.182. Роботи на висотi 1,5 м i бiльше над поверхнею землi (пiдлоги).

,Щоплати за несприrlтливi умови працi встановлюютъся за результатами
атестацii робочих мiсць або оцiнки у![ов працi особам, безпосередньо
зайнятим на роботах, передбачених Перелiком, i нараховуються за час

фактичноi зайнятостi працiвникiв на таких робочих мiсцях або в таких

умовах працi, яка здiйснюеться вiдповiдно до дiючого законодавства про
охорону працi.

При наступнiй рацiоналiзацii робочих мiсць i полiпшеннi умов працi

доплати зменшуються або вiдмiняються повнiстю.
на роботах з важкими i шкiдливими умовами працi доплати

встановлюються до |2 вiдсоткiв посадового окJIаду (ставки), а на роботах з

особливо важкими i особливо шкiдливими умовами працi - до 24 вiдсоткiв
посадового окладу (ставки).
Дтестацiя робочИх мiсць або оцiнка умов працi в установах i органiзацiях
здiйснюеться атестацiйною комiсiею,здiйснюеться атестацiйною комiсiею, яка створюеться нак€вом керlвника за

погодженням з профспiлковим KoMiTeToM з числа найбiльш квztпiфiкованюr

працiвникiв, представникiв профспiлкового KoMiTeTy, служби охорони ПРаЦi

установи i органiзацii.
Дтестацiйну комiсiю очолюс керiвник або його заступник. .Щля рОбОТИ

членами атестацiйноi koMiciT можуть зал)л{атися спецiалiсти iнших служб i
органiзацiй.

На пiдставi висновкiв атестацiйноi KoMicii керiвник устанОВИ,
органiзацii за погодженням з профспiлковим KoMiTeToM затверДжуе переЛiК

конкретних робiт, на яких встановлюсться доплата за несприятливi умови
працi i розмiри доплат за видами робiт.

KoHKpeTHi розмiри доплат та тривztлiсть ix виплати встановлюються
накz}зом по ycTaнoBi, органiзацiТ.

керiвника

lll, *



,,Щодаток 3
до колективного договору мiж
роботодавцем Мукачiвського
закJIаду дошкiлъноi освiти J{q 6

та виборним органом первинноi
профспiлковоi органiзацiТ
на2O2t-2025 роки

список
виробництво цехiв, професiй i посад iз шкiдливими i важкими умовами
працi, зайнятiсть працiвникiв на роботах в яких да€ право на щорiчну

додаткову вiдпустку

(вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд 13 травня2O0З рокуNэ 679)

Номер
позицiТ

Виробництва, роботи, цехи, професiiта посади

-*r* -"r-. rr" *-

максимальна
тривалiсть
щорiчноi

додатковоi
вiдпустки за

роботу iз
шкiдливими i

важкими умовами
гrрацi,

календарних днiв

4

,7

5.

l5. Фарбувальник

Оператор пральних машин, зайнятий на iнших роботах

Опалювач, зайнятий оп€tленIим печей дров'яним пt}ливом

4
24.

4
l 14.

47 
-
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.Щодаток 4
до колективного договору мiж
роботодавцем Мукачiвсъкого
закJIаду дошкiльноi освiти Jф 6
та виборним органом первинноI
профспiлковоI органiзацiТ
на 202|-2025 роки

список
виробництвl робiт, професiй i посад працiвникiв, робота яких

пов'язана з пiдвищеним нервово-емоцiйним та iнтелектуальним
навантаженням або виконуеться в особливих природних

географiчних i геологiчних умовах та умовах пiдвищеного ризику
для здоров'я, що дас право на щорiчну додаткову вiдпустку за

особливий характер працi

вiд lЗ травня 2003 року }lъ 679)
Максимальна трIшалiсть

щорiчноi додатковоТ
вiдгrустки за роботу iз
шкiдливrmли i важкrдци

умовами працi, календарних

XVI. ДIЯJЬНIСТЬ У СФЕРI ОРГАНIЗАЦII ВIДПОЧИНКУ, РОЗВДГ, КУЛЬТУРИ ТД СПОРТУ

ДrЯЛЬНIСТЬ TPEHEPIB I СПОРТИВНИХ ВИКJIАДАЧIВ

ХЧII. ОХОРОНА ЗДОРОВ,Я, OCBITA ТА СОЦIАJЪНА ДОПОМОГА

ХХII. ЗАГАЛЬШ ПРОФЕСIi ЗА BCIMA ГАJIУЗЯМИ ГОСПОДАРСТВА

IHШI ВИДИ ВИРОБНИЦТВ

(вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

Виробництва, роботи, цехи, професiТ та посади

Тренер-викладач дитячо-юнацькоi спортr.шноТ (спортивно-теiнiчноD
школи, спецiалiзованоi дитячо-юнацькоi школи олiмпiйського резерву,
спецiалiзованот дитячо-юнацькоi (спортивно-технiчноi) школи та }цилища

з культмасовоi роботи, куль

прибиральник службових примiщень, зайнятий прибиранням загйьних
нь та санвузлiв

Персонал медичний молодший та обслуговуючий персонал (сесфi
медшIна молодша з догляду за хворими, caHiTapKa, буфетник, робiтник з
обсrryговування лазнi, HlIHbKa, помiчник вихователяп прибира-пьник
виробничих примiщень'
Оператор електронно-обчисшовальних машин, працiвник, робота якого
пов'язана з використаннrIм персон€tльного комп'

-L3-
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Щодаток 5
до Угоди мiж управлiнням освiти,
культури,молодi та спорту
МукачiвськоТ мiськоI ради та
Мукачiвською мiською органiзацiею
Профспiлки працiвникiв освiти i
науки
Ha2O2L-2025 роки

положЕнIrtr
про премiювання працiвникiв

1,.Загальнi положення
1.1.Щане ПоложеНня прО премiювання праЦiвникiв (далi - Положення)
встановЛюе поряДок i розмiри премiювання керiвникiв, ik заступникiв,
педагогiчних та iнших працiвникiв закладiв освiти та установ,
пiдпорядкованих управлiнню освiти,культури, молодi та спорту
МукачiвськоТ мiськоi ради.
L.2-!Фя визначення претендентiв на премiювання та розмiру премiй наказом
нач€IJIьника управлiння освiти,культури, молодi та спорту створюеться
комiсiя з числа працiвникiв управлiння освiти,культури, молодi та спорту;
мiського koMiTeTy Профспiлки працiвникiв освiти i науки; центру
про ф есiйного р озвитку та центрulлiзованоi бухгалтерiт управлiння освiти,
кулътури, молодi та спорту.
1.3.РобоТодавцi закладiв освiти можуть кJIопотати про премiювання
пiдлеглих працiвникiв.
1.4.В дане рiшення можуть вноситись змiни та доповнення на пiдставi
рiшення KoMicii.

2.Шорядок визначення фонду премiювання
2. 1 .Фонд матерiального заохочення (премiальний фонд) створюсться за
рахуноК eKoHoMii фо"дУ заробiтноТ плати в межах заг€UIьних коштiв,
передбачених кошторисом на оплату працi.
2.2.тIремiювання працiвникiв здiйснюеться у разi вiдсутностi заборгованостi
по заробiтнiй платi.

3.Показники премiювання i розмiр премiй
3. 1 .Премiювання гIроводит ъся за такими пок€вниками :

-сумлiнне виконання службових обов'язкiв;
-творче ставлення до працi;
-дотриманнrI IIр аВил внутр iшнього трудового розпоряДКУ, положень
колективного договору;
-особистий внесок працiвника у роботr, колективу;
-змiцнення MaTepi ально-технiчноi б аз l I з ак-rаду;



-пiдготовка переможцiв та призерiв олiмпiад та змагань рiзного рiвня;
-органiзацiя оздоровлення дiтей;
-пiдготовка закладу до нового навч€tльного року;
-багаторiчна добросовiсна праця;
-активна участь у громадському життi;
-збiльшення обсягу робiт та обов'язкiв.
3.2.Розмiр премiI з€LгIежить вiд виконання покЕtзникiв, зазначених у п.3.1,
особистого вкладу в заг€шьнi результати роботи та наявних коштiв.
3.3.ПРеМiЮвання працiвникiв проводиться за фактично вiдпрацьований час
без урахування днiв, пропущених через хворобу, перебування у вiдгryстцi (у
тому числi й без збереження заробiтноi плати).
3.4. Працiвникам, якi звiлънились з роботи в мiсяцi, за якi провадиться
премiювання, премii не виплачуються, за винятком працiвникiв, якi вийшли
на пенсiю, звiльнилися за станом здоров'я або згiдно з п. I ст.40 КЗпII
УкраТни чи цереведенi на iншу роботу.
3.5. ПРаЦiВники можуть бути позбавленi премii повнiстю або частково за
неякiсне виконання службових обов'язкiв, порушення трудовоТ чи
виконавськоТ дисциплiни тощо.

4.Премiювання за виконання особливо важпиво[ роботи
4.1.Премiювання за виконання особливо важливоi роботи або на честъ
СВЯТкоВиХ Дат з урахуванням особистого вкJIаду працiвника здiйснюеться в
КОЖНоМУ конкретному випадку згiдно нак€}зу начz}льника управлiння освiти,
молодi та спорту згiдно подання керiвника структурного пiдроздiлry та за
погодженням iз вiдповiдним органом профспiлки.
4.2.ВПтРати на премiювання за виконання особливо важливоi роботи
ЗДiЙСНЮеТЬся За рахунок фо"ду премiювання, утвореного вiдповiдно до п.2.1
цього Положення.

5.Порядок i термiни премiювання
5.1.пропозицii щодо позбавлення пpeмii або зменшення ii розмiру
КОНКРеТНОМУ Працiвнику зазначаються в наказi про премiювання на пiдставi
доповiдноi записки керiвника структурного пiдроздiлу та погоджуються з
профспiлковим KoMiTeToM.
5.2.Премiя виплачуеться не пiзнiше строку виплати заробiтноi плати за
першу половину мiсяця, настуцного за звiтнiм.

Пршtimка:У коltсному заt<лtudi свое Полонсення. Момсна i ще вuкорасmаmч
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Щодаток б
до Угоди мiж управлiнням освiти,
культури,молодi та спорту
Мукачiвськоi мiськоi ради та
Мукачiвською мiською органiзацiею
Профспiлки працiвникiв освiти i
науки
на 2021,-2025 роки

ПОЛОЖЕННЯ
про наданця щорiчно[ винагороди

педагогiчцим працiвникам навчальних закладiв за сумлiнну працю,
зразкове виконання службових обовОязкiв

1.,Щане ПоложеншI поширю€тъся на керiвних, педагогiчних працiвникiв
Загапьноосвiтнiх шкiл, дошкiльних навч€lльних закладiв, позашкiльних
установ та методичного кабiнету, пiдпорядкованих управлiнню
освiти,культури, молодi та спорту Мукачiвськоi мiсъкоi ради, KpiM Tro<, якi
працюють в навчаJIьно-виховних закладах за сумiсництвом.
2.Щорiчна грошова винагорода надаеться керiвникам, педагогiчним
працiвникам закладiв освiти та методистам центру педагогiчного розвитку за
сумлiнну шрацю, зрЕвкове виконаншI службових обов'язкiв за умови
досягнення ними успiхiв у вихованнi дiтей, навчаннi, вихованнi, професiйнiй
пiдготовцi 1^lHiBcbKoi молодi, методичному забезпеченнi; вiдсутнiсть
порушенъ виконавчоi i трудовоi дисциплiни та здiЙснюеться за рахунок
eKoHoMii фо"ду заробiтноi плати в межах загальних коштiв, передбачених
кошторисом на оплату працi.
3.Розмiр щорiчноi грошовоi винагороди за сумлiнну працю, зрЕ}зкове
виконання службових обов'язкiв визначаеться комiсiею, затвердженою
наказом начЕшьника управлiння освiти,культури, молодi та спорту з числа
працiвникiв управлiння освiти,культури, молодi та спорту; мiського KoMiTery
профспiлки працiвникiв освiти та науки; центру педагогiчного розвитку;
централiзованоi бухгалтерii управлiння освiти,культури, молодi та спорту;
керiвникiв навчалъно-виховних закладiв, виходяIIи з наявних коштiв.
4.Щорiчна грошова винагорода керiвникам навч€lльних закJIадiв та
працiвникам цецтру rrедагогiчного розвитку видаеться на пiдставi наказу
начальника управлiння освiти,культури. молодi та спорту.
5.Щорiчна грошова винагорода педагогiчним працiвникам надасться
вiдповiдно до Положення, яке затверджусться керiвником навч€lлъного
закладу за погодженням з виборним органом первинноТ профспiлковоi
органiзацii i може включати в себе додатковi критерiТ, KpiM визначених у
пунктi 2 цього Полох<ення, з урахуванням специфiки навчzшьного закладу.

-) в -



6.Розмiр щорiчноi *o-oloT винагороди не може перевищувати одного
посадового окладу (ставки заробiтноТ плати) з урахуванням пiдвищень.
Прамimка: У KoctcHoшy закпаdi свое Полоilсення.
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Щодаток 7
до Угоди мiж управлiнням освiти,
культури,молодi та спорту
Мукачiвськоi MicbKoT ради та
Мукачiвською мiською органiзацiсю
Профспiлки працiвникiв освiти i
науки та Мукачiвсъкого закJIаду

дошкiльноi освiти J\Ъ б
на 202t-2025 роки

сшiльна комiсiя
управлiння освiти, культури, молодi та спорту МукачiвськоI MicbKoi

ради та МукачiвськоТ MicbKoi органiзацii Профспiлки працiвникiв освiти
i науки та Мукачiвського закладу дошкiльноi освiти ЛЬ б для веденНя

переговорiв i здiйснення контролю за виконанням MicbKoT УгоДи

Вiд сторони управлiння освiти,культури, молодi та спорту Мукачiвськоi
мiсъкоТ ради :

Нача-пьник упр авлiння освiти, культури,молодi
та спорту Мукачiвськоi MicbKoT ради

Началъник вiддiлу шкiльноi та позашкiлъноТ
освiти управлiння освiти,культури, молодi та
спорту Мукачiвськоi MicbKoT ради

Головний спецiалiст з дошкiлъного виховання

управлiння освiти,культури, молодi та спорту
МукачiвськоI мiсъкоi ради

Голова ради директорiв, директор
Мукачiвського лiцею J\b 5

Вiд сторони Мукачiвськоi MicbKoi органiзацii Профспiлки
працiвникiв освiти i науки:

Голова Мукачiвськоi MicbKoi органiзацii
Профспiлки працiвникiв освiти i науки

Головний бухгалтер централiзованоi
11

Вчитель, голова виборного органу первинноi
профспiлковоi органiзацii Мукачiвськоi ЗОШ
I-IIIcT. Jrl.g 13

Кришiнець-Андялошiй
Катерина Олександрiвна

Цифра Володимир

Понго Людмила
евгенiвна

мотилъчак Михайло
Андрiйович

Михайлова Христина
степанiвна
Яворсъка Оксана
Богданiвна

пасiчник Галина
остапiвна

- L8-



Мелiка оксана IBaHiBHa

Кека MapiaHHa Василiвна

Туряниця Марина
василiвна

Попович Тетяна IBaHiBHa

Фотченко Тетяна
василiвна

Голова виборного органу первинноi
профспiлковоТ органiзацii Мукачiвського
дошкiльного навчЕLпьного закл J\b 29

Вiд сторони роботодавця Мукачiвського закJIаду дошкiльноi освiти Jф 6:

,Щиректор закладу дошкiльноi освiти

Вiд сторони виборного органу первинноi профспiлковоi органiзацiТ
Мукачiвського закладу дошкiлъноТ освiти М

Голова виборного органу первинноi
проф спiлковоТ органiзацii Мукачiвського
дошкiльного навч€шьного
Заступник голови виборного органу
первинноi профспiлковоi органiзацii
Мукачiвського дошкiльного навч€шьного

J\b 6
Член виборного органу первинноi
профспiлковоi органiзацiT Мукачiвського
дошкiльного навччшъного закл

Прuмimка:3а зразком сtолаlаеmься ко.цiсiя в коilсно"uу заtоцаDi
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Щодаток 8

до колективного договору мiж
роботодавцем Мукачiвського
закJIаду дошкiльноi освiти J\Ъ 6
та виборним органом первинноi
профспiлковоi органiзацiТ
Ha202I-2025 роки

прАвилА
внутрiшнъого трудового розпорядку

I. Загальнi положення

1.1.У закладi дошкiльноi освiти трудова дисциплiна |рунтусться на
свiдомому виконаннi працiвниками cBoik трудових обов'язкiв i с необхiдною
умовою органiзацii ефективноi працi i навчального процесу.

Трудова дисциплiна забезпечуеться методами переконання та заохочення
до сумлiнноi працi. Що порушникiв дисциплiни застосовуютъся заходи
дисциплiнарного та |ромадського впливу.

1.2. Правила внутрiшнього трудового розпорядку (даrri - Правила)
поширюються на ycix працiвникiв дошкiльного закладу.

1.3. Метою цих Правил е визЕачення обов'язкiв педагогiчних та iншlж
працiвникiв дошкiлъного навч€rльного закJIаду.

|.4. Yci питання, пов'язанi iз застосуванням Правил внутрiшнього
трудового розпорядку, розв'язуе директор ЗДО в межах наданI4х
повноважень, а у випадках, передбачених дiючим законодавством
Правилами внутрiшнього розпорядку, спiльно або за погодженням
профспiлковим KoMiTeToM.

2. Порялок прийняття i звiльнення працiвникiв

2.1. Працiвники ЗДО призначаються на роботу директором за
трудовими договорами, директора закJIаду дошкiлъноi освiти- за контрактом
на конкурснiй ocHoBi згiдно чинного законодавства.

2.2.При прийняттi на роботу директор зобов'язана зажадати вiд особи,
що працевлаштовуеться :

- подання труловоi книжки, оформленоi у встановленому порядку;
- пред'явлення паспорта, диплома або iншого документа про ocBiTy чи

професiйну пiдготовку;
- вiйськовослужбовцi, звiлъненi iз Збройних Сил УкраiЪи, Служби

безпеки Украiни, Прикордонних вiйськ УкраiЪи, Щивiльноi оборони Украiни,
Управлiння охорони вищих посадових осiб Украiни, iнших вiйськових
формувань, створених вiдповiдно до законодавства УкраТни, та
вiйськовослужбовцi, звiльненi iз Збройних Сил колишнього Союзу РСР i

lи
i
з
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Збройних Сил держаВ - }п{асниць СНЩ, пред'являютъ вiйськовий квиток;
- особи, якi влаштовуються на робоry, що вимагае спецiсшьних знань,

зобов'язанi подати вiдповiднi доrqrпленти про ocBiTy чи професiйну пiдготовку
(диплом, атестат, посвiдче"о), копii яких завiряютъЪя .u"iдуо"о19 i
запишаються в особовiй справi працiвника.

Особи, якi приймаються на робоry, зобов'язанi подати медичний
висновок про вiдсутнiсть протипокЕванъ для роботи в дошкiльному
навчаJIьному закладi.

При укладаннi трудового договору забороняеться вимагати вiд осiб, якi
поступаютъ на робоry, вiдомостi про ix партiйну та нацiоналъну
прин€rлежнiсть, походження та док)rменти, поданнrI яких не передбаченЬ
законодавством.

2.3. Посади педагогiчних працiвникiв замiщуються вiдповiдно до вимог
Законiв УкраiЪи <Про ocBiTy>>, <Про дошкiльну ocBiTp>.

2,4.працiвники здо можуть працювати за сумiсництвом вiдповiдно до
чинного законодавства.

2.5. Прийняття на робоry оформляетъся наказом, який оголошусться
працiвнику пiд пiдпис, та вiдповiдним записом у трудовiй книжцi.

2.6.На оСiб, якi працюв€tли понад п'ять днiв, ведуться трудовi книжки.
на тих хто працюе за сумiсництвом, трудовi книжки ведуться за

основним мiсцем роботи.
запис у трудову книжку вiдомостей про роботу за сумiсництвом

проводиТься за бажанням працiвника за мiсцем основноi роботи.
Ведення трудових книжок здiйснюеться згiдно з Iнструкцiею про порядок

веденнЯ трудовиХ книжоК на пiдприеМствах, В установах i органiзацiюr,
затвердженоi спiльним наказом MiHicTepcTBa працi, MiHicTepcTBa юстицii i
MiHicTepcTBa соцiЕUIьного захисту населенIuI Украiни вiд29 rr".rо 199З року
N58.

трудовi книжки працiвникiв зберiгаються як документи сувороi звiтностi
в дошкiльному закладi.

ВiдповiДальнiстЬ за органiзацiЮ ведення облiку, зберiгання i видачу
трудових книжок покJIадаеться на завiдуючу здо.

2.7. Приймаючи працiвника або переводячи його в установленому
порядку на iншу роботу, директор здо зобов'язана:

а) роз'ясНити праЦiвниковi йогО права i обов'яЗки та icToTHi умови працi,
наявнiсть на робочому MicTi, де BiH бУд. працювати, небезпечних i шкiдливю<
виробничих факторiв, якi ще не усунуто, та можливi наслiдки ik впливу на
здоров'я, його права на пiльги i компенсацiт за роботу в таких умовах
вiдповiдно до чинного законодавства i колективного договору;б) ознайомити працiвника з Правилами внутрiшнього трудового
розпорядку та колективним договором;

в) визначити працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його необхiдними дjul
роботи засобами;

.) проiнструктувати працiвника з технiки безпеки, охорони працi,
виробничоi caHiTapiT, гiгiени працi та протипожежноI охорони.
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. 2.8. Припинення трудового договору може мати мiсце лише на
пiдставах, передбачених чинним зilконодавством, та умовами,
передбаченими в KoHTpaKTi.

2.9.розiрвання трудового договору З iнiцiативи власника або
уповноваженого ним органу доIryскаеться у випадках, передбачених чинним
законодавством та умовами контракry.

Звiльнення педагогiЧнlD( працiвникiв за результатами атестацii, а
також у випадках лiквiдацiТ закладу освiти, скороченнrI кiлькостi або штату
працiвникiв здiйснюетъся у вiдповiдностi з чинним законодавством.

2.|0. Припинення трудового договору з працiвником оформляетъся
нак€вом по закладу дошкiльноТ освiти.

2.I1. Щиректор здо зобов'язана в день звiлънення видати працiвниковi
н€Lлежно оформленУ трудовУ книжкУ i провести З ниМ розрахунок у
вiдповiдностi з чинним законодавством. Записи про прич"".."irr""."о утрудовiй книжцi повиннi проводитисъ у вiдповiдностi з формулюванням
чинного законодавства iз посиланням на вiдповiдний пункт, статтю закону.
.Щнем звiльнення вважасться останнiй день роботи.

3. OcHoBHi права та обов'язки працiвникiв

3.1. Педагогiчнi працiвники мають право на:
- захист професiйноi честi, власноi гiдностi;
- вiльниЙ вибiР педагогiЧно доцiЛьних форм, методiв i засобiв роботи з

дiтъми, виявлення педагогiчноТ iнiцiативи;
- участь у громадському самоврядуваннi;
- користування подовженою оплачуваною вiдгryсткою;
- на соцiальне та матерiалъне забезпечення вiдповiдно до законодавства;
- пiдвищення квалiфiкацii, y^racTb у методичних об'еднаннях, нарадах

тощо;
З.2. Працiвники дошкiлъного закJIаду зобов'язанi:

а) працювати сумлiнно, виконувати вимоги статуту закладу та цi Правила,
дотримуватисъ дисциплiни працi;

б) виконувати вимоги з охорони працi, технiки безпеки, виробничоi
caHiTapii, rrротипожежноi безпеки, передбаченi вiдповiдними шравилами та
iнструкцiями;

в) дотримУватисЬ педагогiчноi етики, норМ загzIJIьнолюдськоТ мора-гli,
поважати гiднiсть дитини та ii батькiв;

г) забезпечувати емоцiйний комфорт, захист дитини вiд будъ-яких фор*
експлуатацii та дiй, якi шкодятъ iT здоров'ю, а також вiд фiзичногЪ та
психiчного насильства.

працiвники дошкiлъного закладу в установленi строки повиннi
проходити медичний огляд у вiдповiдностi з чинним законодавством.

3.З. Коло обов'язкiв (робiт), що ix виконуе кожний працiвник за своею
спецiалънiстю, квалiфiкацiсю чи посадою, визначаетъся посадовою
iнструкцiею, квалiфiкацiйними довiдrиками посад службовцiв i тарифно-
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квалiфiкацiйними довiдниками робiт i професiй робiтникiв, Правилами
ЗДО), де цiвнутрiшнього розпорядку та умовами контракту (для директора

обов'язки конкретизуються.

4. OcHoBHi обов'язки директора закладу закладу дошкiльноТ освiти:
4.1. Щиректор закJIаду дошкiльноi освiти зобов'язана:

а) забезпечити необхiднi органiзацiйнi та економiчнi умови для
проведення навчаJIьно-виховного процесу на piBHi державних стандартiв
дошкiльноi освiти, для ефективноi роботи педагогiчних та iнших працiвникiв
закJIаду вiдповiдно до ikHboТ спецiальностi чи квалiфiкацiТ;

б) визначити працiвникам робочi мiсця, забезпечувати ik необхiдними
засобами роботи;

в) удосконаJIювати навчutльно-виховний процес, впроваджувати в
практику кращий досвiд роботи, пропозицii педагогiчних та iнших
працiвникiв, спрямованi на полiпшеннrl роботи закладу освiти;

д) надавати вiдгryстки BciM працiвникам закладу освiти вiдповiдно до
графiка вiдпусток;

е) забезпечити умови технiки безпеки, виробничоi caHiTapii, н€Lltежне

технiчне обладнання Bcix робочих мiсць, створювати здоровi та безпечнi

умови працi, необхiднi для виконання працiвниками трудових обов'язкiв;
ж) дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби

щодо вдоскон€lJIеннrI управлiння, змiцненнrl труловоТ дисциплiни;
з) додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до

повсякденних потреб працiвникiв закладу освiти, вихованцiв, забезпечувати
надання iM установлених пiльг i привiлеТв;

i) своечасно подавати органам державноi виконавчоi влади встаноRгIеЕу
статистичну i бухгалтерську звiтнiсть, а також iншi необхiднi вiдомостi про

роботу i стан закJIаду;

5. Робочий час i його використання

5.1. Режим роботи ЗДО J\Ъ б - з 7.00 год до 19.00 год.
Початок роботи групи з 10,5 годинним перебуванням дiтей - з 7.З0 год,
закiнчення - о 18.00 год.; з t2 - годинним перебуванням дiтей - з 7.00 год. по
19.00 год.

.Щля працiвникiв установлюеться п'ятиденний робочий тиждень з двома
вихiдними днями з вiдповiдною тривалiстю робочого часу, що не перевищУе
норму, встановлену чинним законодавством для Bcix категорiй працiвникiв.

За погодженнrIм з профспiлковим KoMiTeToM директором затверджуютЬся
графiки роботи з урахуванням перерви на обiд з 13.00-13.30 год.

Графiк роботи працiвникiв ЗДО J\b 6
,Щиректор -з 9.00 год- 17.30 год.
Вихователь-методист - з 09,00.год - i3.00 год, з 13.00 год.- 17.00.год.



f.

Завiдувач господарства - з 8.00 год - 16.30 год.
Музкерiвник * з 8.30 год.- 13.30 год.
Вихователi груп - з 12год. перебуваЕням дiтей з 7.00 год - 19.00 год.

I змiна - з 7.00 год. - 13.00 год.
II змiна - з 1З.00 год. - 19.00 год.

Вихователi груп - з 10,5 год. rтеребуванrrям дiтей з 7.30 год - 18.00 год.
I змiна - з 7.30 год. - 13.30 год.
II змiна - з 13.30.год. - 18.00.год.

Помiчник вихователя - з 8.00 год.- 16.30 год.
Старша медична сестра - з 8.00 год. - 16.30 год.
Кухар - I зм. з 6.00 год. - 14.30 год., II зм. з 9.00 год. - 17.30 год.
Кастелянка - з 13.00 год. - 17.00 год.

,Щвiрник - з 6.00 год. - 10.00 год., 15.00 год. - 19.00 год.
Пiдсобний робiтник KyxHi - з 8.00 год.- 16.30 год.
Робочий по обслузi - з 15.00 год.- 19.00 год.
Оператор газовоi котельнi - кожну третю сутку з 8.00 год.- 8.00 год.
Сторожi - кожну третю нiч з 17.00 год.- 8.00 год.

у вихiднi днi - з 8.00 год.* 8.00 год.

5.6. Графiк надання щорiчних вiдпусток складасться на кожний
каJIендарний piK, погоджу€ться з профспiлковим KoMiTeToM i затверджуеться
директором ЗЩО у термiни, визначенi Колективним договором.

Надання вiдпустки директору ЗЩО оформляеться наказом управлiння
освiти, а iншим працiвникам - наказом керiвника закладу.

Подiл вiдпустки на частини допуска€ться на прохання прачiвника за

умови, щоб основна iT частина була не менше чотирнадцяти днiв.
Перенесення вiдпустки на iнший строк допускаеться в порядку,
встановленому чинним законодавством.

Забороняеться ненадання щорiчноi вiдпустки повноi тривалостi
протягом двох poKiB поспiль.

5.7 . Працiвникам закладу дошкiльноi освiти надаеться додаткова
вiдпустка згiдно iз законодавством.

5.8. Працiвникам забороняеться:
а) змiнювати на свiй розсул графiки роботи;
б) продовжувати або скорочувати тривалiсть занять з дiтьми, перерв мiж

ними, порушувати режим дня;
в) залишати робоче мiсце до приходу змiнного працiвника;
г) залшати дiтей без нагляду;

д) вiддавати дiтей особам у нетверезому cTaHi, дiтям молодшого
шкiльного BiKy, а такоя\ вiдпускати дiтей самих на прохання батькiв,

с) робити заува/..ення \-присутностi дiтей.

5.9. Забороня€ться в робочltйt час:
а) вiдволiкатtt пе:агогiчнIlх працiвнrткiв вiд ik безпосереднiх обов'язкiв



:*

для }п{астi в рiзних господарських роботах, заходах, не пов'язаних з

навч€tлъним процесом;
б) вiдволiкати працiвникiв закладу освiти вiд виконання професiЙниХ

обов'язкiв, i здiйснення заходiв, не пов'язаних з процесом навчання (за

винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством).
CTopoHHi особи можуть бути присутнi в црупових примiщеннях ЛиШе З

дозволу керiвника, медичноi сестри;

б. Заохочення за успiхи в роботi

б.1. За зрЕtзкове виконання cBoik обов'язкiв, бездоганну роботУ,
новаторство в працi i за iншi досягнення в роботi до працiвникiв МОЖУТЬ

застосовуватись рiзнi види заохоченнjI:
- подяка;
- премiювання;
- нагородженнrI цiнним подарунком;
- нагородження грамотою.
6.2. За досягнення високих резупьтатiв у навчаннi 14 вихованНi

педагогiчнi працiвники представляються до нагородження державними
нагородами, присвоення почесних звань, вiдзначення державниМи премiЯМИ,

знаками, грамотаМи; iншими видами морzLльного i матерiального заохоченЕя.

6.З. Працiвникам, якi успiшно i сумлiнно виконують своi трУдОВi

обов'язки, надасться перевага при просуваннi по роботi.
ЗаохочеНIUI оголОшустьсЯ в наказi, доводятъся до вiдома всъого колективу

дошкiльного закJIаду i заносяться до трудовоi книжки працiвника.

7. Стягнення за порушення трудовоi дисциплiни

7.|. За порушення трудовоi дисциплiни до працiвника може бУr"
застосовано один з таких заходiв стягнення:

а) зауваження;
б) догана;
в) звiльнення.
Звiльнення як дисциплiнарне стягнення може бути застосоване вiдповiдно

до п.п. З,4,'7,8 ст.40, ст.41 Кодексу законiв про працю Украiни.
7 .2. Працiвники, обранi до скJIаду профспiлкових органiв i не звiльненi

вiд виробничоi дiялъностi, не можуть бути пiдданi дисциплiнарному
стягненню без попередньоi згоди органу, членами якого вони е.

7.3.Що застосування дисциплiнарного стягненнrI дирекТор ЗДО ПОВИННа

зажадатИ вiд поруШника труловоi дисциплiни письмовi пояснення. У випадку

вiдмови працiвника дати писъмовi пояснення складаеться вiдповiдний акт.

щисциплiнарнi стягнення застосовуються безпосередньо пiсля

виявлення провини, аJIе не пiзнiше одного мiсяця вiд дня i1 виявленIUI, не

рахуючи часу хвороби працiвника або перебування його у вiдпустцi.- 
ЩисцИплiнарне стягненНrI не моЖе буr" накJIадене пiзнiше шести мiсяцiв з
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дня вчинення проступку.
7.4. За кожне rrорушення трудовоi дисциплiни накладаеться тiльки одне

дисциплiнарне стягнення.
7.5. .щисциплiнарне стягнення оголошуеться в наказi i повiдомляеться

працiвниковi пiд розписку.
7.6. Якщо tIротяГом року з дня накладення дисциплiнарного стягнення

ПРаЦiВНИКа Не бУД. пiддано новому дисциплiнарному .Й""""о, то BiH
вважаеться таким, що не мав дисциплiнарного стягнення.

ЯкщО працiвнИк не доПустиВ нового порушення дисциплiни i до того ж
проявив себе як сумлiнний працiвник, то стягнення може бути знято до
закiнчення одного року. Протягом строку дiт дисциплiнарного стягнення
заходи заохочення до працiвника не застосовуються.

щиректор мае право замiсть накладання дисциплiнарного стягнення
передати питання про порушення трудовот дисциплiни на розгляд трудового
колективу або його органу.

з правилами внутрiшнього трудового розпорядку озцайомленi:

ль
з\п

Щата пIБ Посада Пiдпис

1

^ý"03
Кека М.В. директор зllмь1-

2

^s.05.r,/
Попович T.I. вих._метод.

4J я, lt Бiша IО.Г. практ.психол.
4 Гомонай Ю.М. старша м/с d,ql
5 /,ý.аs"Д.{ Фотченко T.I. вихователь ,/

6 д"ý.оs. А/ Козик л.I. вихователь J

7 tý.a ь. л1 Токарська B.I. вихователь
8 Петричко Я.П. вихователь Пr.,Z*Б
9 pS. оз.м Тчряниця М.В. вихователь -/,rУ
10 Лакатош М.Ю. вихователь ,.

11 д,S.0 {"л Щюлай Д.А. пом.виховат. ф
12

"1"ý" 
о з. д Савчинець О.М. пом.виховат. l

13 i, ý. Федько С.В. пом.виховат. i;
l4 i,-

;{ ). Пушкарович О.П. пом.виховат.
15 U 5, ,t-{ Бисага М.В. пом.виховат. l

1б 1 Гелетей B.I. завiд.господ. ?'.

17 ; IIIпц9зплова г.ю. кYхар |,ф,tl

18 {.ý lJ Бежинець A.I. кухар 4--

19 tj Бучина А.Ю. .-iLi
'.,/ ', ,;Т_l, __

20 Кека Д.Д. двiрник
21 д. Мангур Iи.I. сторож tiM
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,1 г. о{ .r, [.

Я"ý.оз.АJ

Lt "0ъ"еп,

-rylt,

|tr';6<



,).

22 ,\5. оч. ;l i IIIаповалов В.о. сторож I,LLL I

23 Xq* о'r. i |- гопrонай М.в сторож --r /
'J о.,о-

24 i\ ,)i, л Дорогi М.В кастелянка А&sх
25 А j- ,D5 ,ii. CTapocTiH € Л. оператор \ лtё
26 Аi.,DL л Прокоп М.В. оператор 4;4^

*<+-


