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yKPAiHA

БАРБIВСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКIЛЬНОi ОСВIТИ

мукАчIвськоi MrcbKoi вади

зАкАрпАтськоi овлдстr

8967'7, с. Барбово, вул. Миру 304.,
e-mail : dnz_barbovo@meta.ua код €ДРП ОУ 3 47 99З12

26.0з.2021l JФ 48-01/25

Начальнику вiддiлу економiки

Мукачiвськоi мiськоi ради

,.Щерев'яник М.Ф.

Просимо провести повiдомну реестрацiю колективного договору

Укладеного мiж роботодавцем та виборним органом первинноТ профспiлковоi

органiзацiТ Барбiвсъкого закладу дошкiльноТ освiти Мукачiвськоi MicbKoT

ради ЗакарпатськоТ областi.

(.Щоговiр не мiстить конфiденцiйну iнформацiю).

Роботодавець

орний орган Л.М. Геревич



Вiдповiдно до постанови КМУ J\b115 вiд 21.08.2019 року, (в редакцii
Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вlд 21.08.2019 J\Ъ 76В), та Порядку
повiдомноТ реестрацii гаJIузевих (мiжгалузевих) i територiальних угод
колективних договорiв рееструючий орган з метою посиленiй iнформування
заiнтересованих суб'ектiв оприлюднюе на офiцiйному веб- сайтi:

- реестр колективних угод (договорiв), змiн доповнень до них;
- текст колективних угод (договорiв), змiн i доповнень до них;
- власнi рекомендацii щодо приведення угоди (договору) у вiдповiднiсть

вимогами законодавства (у p*i ik наявностi);
- перелiк пiдприемств, установ, органiзацiйо для яких с обов'язковим
положеннrI колективноТ угоди (у разi поданнrI такого перелiку сторонами
угоди).

У зв'язку з вище наведеним, та керуючись ч.3п.7 Порядку повiдомно
реестрацii г€tлузевих (мiжгалузевих) i територiа-шьних угод, колективний
договорiв, просимо, при предОявленнi на повiдомну ре€страцiю галузевих
(мiжгалузевих) i територiальних угод, колективних договорiв повiдомляти,
чи мiстить договiр iнформацiюо доступ до якоi обмежено сторонами
договору вiдповiдно до закону або ix рiшень (зокрема конфiденцiйну,
та€мну чи службову iнформацiю). У випадку наявно конфiденцiйноi

@"*,.oooo',|,u1.

iнформацii, просимо на протязi 2-х робочих днiв надати таку iнформацiю.

ня 202l р.

згоду на оприлюднення тексту колективного договор; угоди) (змiн

-*_\-\\у

Надасмо
та доповнень до них) на офiцiйному сайтi MicbKoi ради.

25 березня 202I р.
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колЕктивний договIр
па 2021-2025 роки

мiж роботодавцем та виборним органом
первинноi профспiлково[ органiзацii

Барбiвсъкого закладу дошкiльноi освiти
Мукачiвськоi мiсъко[ ради

Закарпатськоi областi

Схвалений на зборах трудового
колективу 24 березня 202l
Протокол J\b 02 .



Визнаючи колективний договiр локаJтьним нормативним актом, яким
РеГУлюютъся соцiапьно-економiчнi, виробничi, трудовi вiдносини i на
ПiДставi якого узгоджуютъся iнтёреси трудового колективу та роботодавця
Барбiвського закJIаду дошкiльноТ освiти (далi - закJIаду, закладу освiти),
сторони домовилися про наступне:

1. Загальнi положення.

1.1. Колективний договiр укJIадено 2021-2025 роки.
|.2. Колективний договiр yxBELлeHo зборами трудового колективу

(протокол J\Гs 2 вiд <24>березня 2021 року). BiH набувае чинностi з дня його
ЗатвердженнrI <<24>>6ерезня 2021 року i дiе до ухв€Lпення нового колективного
договору.

1.3. Сторонами колективного договору е:

- роботодавець, в особi директора Барбiвського закладу дошкiльноi
ОСвiти (далi - роботодавець, Загородня Ганна Василiвна), який представляе
iнтереси власника i мае вiдповiднi повноваження;

- виборниЙ орган первинноi профспiлковоi органiзацiТ Барбiвського
ЗаЮIаДУ дошкiльноi освiти (датri - первинна профспiлкова органiзацiя), який
згiдно iз ст.247 КЗпП Украiни, ст.ст.З7, 38 Закону Украiни кПро професiйнi
спiлки, Тх права та гарантii дiяльностi>> представляе iнтереси працiвникiв
УсТаНови в сферi працi, побуту, кулътури i захищае iх труловi, соцi€lJIьно-
економiчнi права та iнтереси, отримавши на це вiдповiднi повноваження
трудового колективу.

1.4. Роботодавецъ визнае первинну профспiлкову органiзацiю единим
повноважним представником Bcix працiвникiв в колективних переговорах.

1.5. Сторони зобов'язуються дотримуватись соцiального партнерства:
паритетностi представництва, рiвноправностi cTopiH, взасмноi
вiдповiдальностi, конструктивностi i apryMeHToBaнocTi як пiд час переговорiв
(консультацiй) для укладення колективного договору, BHeceHHi в нього змiн i
доповнень, так i при вирiшеннi Bcix питань соцiально-економiчних i
трудових вiдносин, що виникли в ходi його виконання.

1.6. Положення колективного договору поширюються на Bcix
працiвникiв установи. Пiд час прийому на роботу працiвники повиннi бути
ознайомленi з колективним договором.

1.7. Колективний договiр укJIадено вiдповiдно до Законiв Украiни <Про
колективнi договори та угоди)>, <Про соцiалъний дiалог в YKpaiHi>,
Генеральноi, Галузевоi угод, Угоди мiж управлiнням освiти, культури, молодi
та спорту Мукачiвськоi MicbKoi ради та Мукачiвською мiською органiзацiею
Профспiлки працiвникiв освiти i науки УкраiЪи, <Закону про ocBiTy>>,

<Закону про дошкiльну ocBiry>>, iнших законодавчих aKTiB УкраiЪи.
1.8. Змiни i доповненIш в колективний договiр вносяться з iнiцiативи

булъ-якоТ iз cTopiH пiсля проведення переговорiв (консультацiй) i досягнення
згоди набувають чинностi пiсля схвалення загаIIьними зборами працiвникiв.

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

вiд



щтгшшшt договiрf розглядаютъся спiльно, вiдповiднi рiшення
прйrаються в 10-денний TepMiH пiсля ix отримання iншою стороною.

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

1.11. Переговори щодо укладення нового колективного договору на
наступниЙ TepMiH починаються не пiзнiше як за З мiсяцi до закiнчення
строку дiТ колективного договору.

|.|2. ПеРвинна профспiлкова органiзачiя закладу в п'ятиденний TepMiH
з дня пiдписання Колективного договору (змiн) подас його на повiдомну
ресстрацiю та у двотижневиЙ TepMiH з дня реестрацiТ забезпечу€ доведення
змiсту до працiвникiв закладу дошкiльноi освiти.

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

2. Труловi вiдносини.

2.1. Роботодавець зобов'язусться:
2.I J.Забезпечити ефективну дiяльнiсть установи, виходячи з фактичних

обсягiв фiнансування i рацiон€tльного використання основного та
спецiального фондiв для пiдвищення результативностi роботи установи,
полiпшення умов працi i побуту працiвникiв.

2.I.2. Забезпечити розвиток i змiцнення матерiально-технiчноi бази
УсТанови, рацiон€Lпьне використання наявного устаткування, технiчних
Засобiв навчаннrI, створення оптим€lJIьних умов для органiзацii навчаJIьно-
виховного процесу.

2.|.З. Застосовувати заходи морaльного i матерiального стимулювання
сумлiнноТ, якiсноТ роботи.

2.|.4. Забезпечити розробку посадових iнструкцiй для Bcix категорiй
працiвникiв установи. Затвердити ik за погодженням з первинною
профспiлковою органiзацiею..

2.I.5. Органiзовувати систематичну роботу для забезпечення
пiдвищення квалiфiкацii та перепiдготовки педагогiчних працiвникiв.

2.I.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 iх адаптацii в колективi установи та професiйному зростанню.

2.|.7. Укладати cTpoKoBi трудовi договори лише у випадкахо коли
трудовi вiдносини не можуть бути встановленi на невизначениЙ TepMiH

Не догryскати укладання строкових трудових договорiв з працiвниками з
D!етою 1х випробування. Не допускати з iнiцiативи роботодавця
ПеРеУкJIадання безстрокового трудового договору на строковиЙ з причин
FýIгЕення працiвником пенсiйного BiKy.

h :-1.8. Звiльнення працiвникiв за iнiцiативою роботодавця здiйснювати за



ПоПереДньоюЗГоДоЮПерВинНоЮпрофсПiлкоВоЮорГаНiЗацiсю.
Ъ.t.g. пр" }o.ipBaHHi трудового договору з iнiцiативи працlвника

зважатИ на те, що працlвник мае право у визначений ним TepMiH розiрвати

,оУо"""О до.о"i] .u 
"nu.""M 

бажанням, якщо роботодавець не дотримуетъся

законодавства ПРО ПРаЦЮ, УМОВ ЦЪОГО КОJIеКТИВНОГО ДОГОВОРУ' УМОВ

iндивiдуалъного трудового договору,
2.1.10. протягом двох днiв пiсля отримання iнформацii доводити до

вiдома трудового колективу змiст нових нормативних документiв, що

стосуються трудових вiдносин, органiзацii працi,

2.|.1,1. ПопереДжатИ виникнеНня iндивiду€tJlьниХ i колективних трудових

спорiв (конфлiктiв), а у випадках iх виникнення забезпечувати вирiшення

вiДповiДноДозu*о"УУкраiЪи<ПропоряДоквирiшенняколекТиВних
трудових спорiв (конфлiктiв)>,

2.|.|2. Сумiщення професiй (гrосад), розширення зони обспуговування

застосовувати за погодженням з первинною профспiлковою органiзацiсю,

2.|.|з. Забезпечувати дотриманнlI вимог чинного. законодавства щодо

повiдомленнrl прачi"никiв про запровадження нових i змiну чинних умов

гrрацi не пiзнiшЁ "iж 
за 2 мiiяцi до ix введення, Змiну, перегляд умов працi

здiйснювати за погодженням з первинною профопiпковою органiзацiею,

2.2.Виборнийорганпервинноiпрофспiлковоiорганiзачii
зобов'язу€ться:

2.2.t Забезпечити постiйний контроль за свосчасним введенням в дlю

норматиВних докУментiВ з питанъ,рудоЪ"* вiдносин, органiзацii працi,

2.2.2. Сприяти змiцненню трудовоI дисциплiни, дотриманню правил

внутрiшнього трудового розпорядку установи,
2.2.З. Сприяти попередженню виникнення

колектиВних труДовиХ конфлiктiв, брати ylacTb

норм чинного законодавства,
2.2.4.Не рiдше одного разу на 2 

_|_о11,_",ревiряти 
стан дотримання

законодавства про трудовi книжки стосовно Bcix працiвникiв установи,

2.3. Сторони домовились: 
п стабiлъноi та

2.з.|.СпрямоВУВаТисВоЮДiялънiстЬНасТВоренняУМоВДлj
ефективноi роботи закJIаду дошкiлънот освiти,

2.з.2.Сприятин€lJIеЖноМУфiнансовомУзабезпеченнЮЗакJIаДУ
дошкiльноi освiти.

2.3.з. Вживати заходiв щодо недопущення шрийняття законодавчих

aKTiB, якi загрожуютЬ звуженням'прав i своdод |ромадян в галузi освiти,

3. Забезпечення зайнятостi прачiвникiв,

3.1. Роботодавець зобов'язу€ться:
3.1.1. ПiдтриМуватИ """.пйi.r" 

працiвникiв на piBHi, встановленому

нормативними'u*rlr" MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи для органiзачii

. як iндивiдуальних, так i
в ix вирiшеннi вiдповiдно до



навч€tJIьНо-виховного процесу iз забезпеченнrI обов'язкового державного

стандар_ту освiти, забезпечувати стабiльну роботу колективу, Здiйснювати

вивiльнення прйвникiв тiпьки у ви11адку нагаJIьноI необхiдностi, зумовленоi

об'ективними змiнами в органiзацii працi, у тому числi у зв'язку з

лiквiдацiею, реорганiзацiею, перешрофiлюванням закладу, скороченням

чиселъностi або штату працiвникiв, неухилъно дотримуючисъ при цьому

вимог законодавства про працю, про ocBiTy, умов цього договору, Н€

допускаТи еконоМiчно необЦрунтованогО скорочеНня груп, робочих мiсць,

з.|.2.Письмово повiдомляtи первинну профспiлкову органiзацiю про

ймовiрну лiквiдацiю, реорганiзацiю, перепрофiлювання та iншi змiни в

органiзацii працi не пiзнiшь, нiж за З (три) мiьячi до запроваджеЕня цих змiн,

тримiсячний перiод використовувати для проведення роботи, спрямованот на

зriиження рiвня скорочення чисельностi (штату) працiвникiв,

з.2. у випадках виникнення необхiдностi звiльненнЯ працiвнИкiв на

пiдставi п.1 ст.40 КЗпП Украiни:
З.2.|. Здiйснювати вивiлънення лише пiсля

можливостей забезIIечити осiб, що звiльнюються,

робочому мiсцi, у тому числi за рахунок припинення

сумiсниками, лiквiдацiТ сумiщення тощо.
з.2.2. В першу черry пропонувати працiвниковi, що вивlльняеться,

роботу за фахом, у io*y числi на умовах строкового характеру або з меншйм,

нiж на ставку заробiтноi плати, навантаженням;
З.2.З. Повiдомляти про тих працiвникiв, ]

зайнятостi у встановленi законодавством термiни;
що вивiльняютъся, службу

використання Bcix

роботою на iншому
трудових вiдносин iз

вивiльнене навантаження
мають HetIoBHe навчаIIьне

З.2.4. При звiпъненнi педагогiчних працiвникiв

розподiляти в перпIу черry мiж працiвниками, що
IIавантаженн,I.

з .2.5 .Забезпечувати працевлаштуванII;I педагогiчних працlвникlв з числа

зареестрОваних в Ьлужбi Ъайнятостi на вiлънi i HoBocTBopeHi робочi мiсця

вiдповiдно до квалiфiкацiйних вимог, надаючи переваry при цьому

випускникам педагогiчних навчzlJIьних закJIадiв,

з.3. Залучати до педагогiчноi роботи директора та методиста закJIаду

дошкiльнот освiти на умовах погодинноi оплати працi,

3.2. ВиборниЙ орган первинноi профспiлковоi органiзацti

зобовlязусться:

з.2.|. Здiйснювати розlяснюваJIъну роботу з питань трудових грав 1

соцiалъно-еконоМiчних iHTepeciB працiвникiв, що вивiлъняються,

з.2.2. Забезпечувати захист працiвникiв, що вивiльняються, вiдповiдно

до чинного законодавства. Контролювати наданнrI працiвникам переважного

права залишенIUI на роботi вiдповiдно до вимог ст.42 КЗпП УкраТни,

з.2.з. Не знiмати з профспiлкового облiку працiвникiв, що

вивiльняютъся, до ik працевлаштування (kpiM випадкiв tIодання особистоi

заяви IIро зняття з облiку).



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

право на,з€Lпишення на роботi при рiвних результатах працi i квалiфiкацii,
oKpiM випадкiв, гlередбачених КЗпП УкраiЪи, надавати також:

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

З.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.1. Вотановити на час дiТ цього колективного договору норм€tльну

тривалiсть робочого часу (40 годин на тиждень), що не перевищуе
встановлену чинним законодавством про працю, а також п'ятиденний
робочий тиждень з двома вихiдними днями - в суботу i недiлю.

4.|.2. Режим роботи та облiк робочого часу працiвникiв закладу
дошкiльноi освiти встановлювати згiдно з Правилами внутрiшнього
трудового розпорядку. Bci норми, пов'язанi з режимом роботи, погоджувати
до початку ik застосування з первинною профспiлковою органiзацiею.

4.1.З. Час початку i закiнчення роботи, режим змiнноi роботи, розподiл
робочого часу на частини, графiки роботи, вiдповiдно до яких передбачасться
можливiсть створення умов дJuI приЙому працiвниками iki 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 первинною профспiлковою органiзацiею до ix запровадження.

4.I.4. Робочий час педагогiчних працiвникiв визначати режимом роботи
Закладу i посадовими обов'язками, покладеними на них згiдно iз Статутом i
Правилами внутрiшнъого трудового розпорядку установи.

4.\.5. Педагогiчне навантаження педагогiчного працiвника дошкiльного
навчального закладу в обсязi менше тарифноi ставки встановлюетъся лише
За Його письмовою згодою, у порядку передбаченому законодавством
УкраiЪи.

4.|.6. Тимчасове переведення на iншry роботу, не обумовлену 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 роботодавцем i працiвником. Пр"
IIьoмy не обмежувати обсягу трудових прав працiвника, що працюе на
)л\.rовах неповного робочого часу (ст.5б КЗпП УкраiЪи).



4.2. Виборний орган
зобов'язуеться:

первинноi профспiлковоi

4.2.I. Роз'яонювати працiвникам змiст нормативних aKTiB
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 навч€Lпьного навантаження та iнше.
4.2.З. Сприяти своечасному вирiшенню конфлiктних ситуацiй,

пов'язаних з розподiлом навч€Llrьного навантаження, режимом робочого часу
та з iнших питань.

5. Час вiдпочинку.

5.1. Роботодавець зобов'язу€ться:
5.1.1. Визначати тривЕtлiсть вiдпусток i порядок надання ik працiвникам

установи, керуючись Законом УкраiЪи пПро вiдпусткю>, постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 14 квiтня 1997 року J\ЪЗ46 кПро затвердження
Порядку надання щорiчноi основноТ вiдпустки трив€Lлiстю до 56 кzLлендарних

днiв керiвним, педагогiчним, науково-педагогiчним працiвникам освiти i
науковцям> (iз змiнами i доповненнями) та Постановою КМУ вiд 10 липня
201,9 р. JФ694 <Про BHeceHHrI змiн до Постанови КМУ вiд 14 квiтня 1997 р.jФ
З46>>. Надавати помiчникам вихователiв щорiчну основну вiдпустку
тривалiстю 28 календарних днiв(ч.4 ст.З0 Закону УкраiЪи пПро дошкiльну
ocBiTy>).

5.\.2. Що 5 сiчня розробити, погодити з первинною профспiлковою
органiзацiею, затвердити i довеqти до вiдома працiвникiв графiк вiдпусток на
поточний piK, дотримання якого е обов'язковим як для роботодавця, так i для
працiвникiв.

Про дату початку вiдпустки повiдомляти працiвника письмово не
пiзнiше нiж за 2 тижнi до встановленого графiком вiдпусток TepMiHy. Якщо
TepMiH, встановлений для повiдомлення працiвника, будa порушено, то на
вимоry працiвника переносити щорiчну вiдпустку на iнший перiод.

5.1.З.Перенесення щорiчноi вiдпустки на iнший перiод з iнiцiативи

роботодавця допускати тiльки в окремих випадках з дотриманням порядку,
встановленого ст. 11 Закону Украiни кПро вiдпустки>. Обов'язково

)вгоджувати таке перенесення вiдпусток з первинною профспiлковою
органiзацiею за наявностi письмовоТ згоди працiвника. Забезпечити
законодавчо встановлену регулярнiсть надання, вiдпусток, не допускаЮЧи
ЕенаданнrI щорiчних вiдпусток повноi трив€lлостi протягом двох poKiB пiдряд.

5.I.4. Жiнкам, що працюють в ycTaHoBi i мають двох i бiльш дiтей BiKoM

до 15 poKiB або дитину-iнвалiда, або тим, що усиновили дитину, caMoTHiM
матерям, батьковi, що виховуе дитину без MaTepi (в тому числi i у випадку

ц)ив€rпого перебування MaTepi в лiкувальному закладi), а також особi, щО
взяла дитину пiд опiку, надавати щорiчно додаткову соцiальну оплачуваНУ

органiзацii

про робочий



вiдпустку тривалiстю 10 к€Lлендарних днiв, в тому числi й тодi, коJIи

загальна тривалiоть даноТ вiдпустки, щорiчноi основноi вiдпустки та iнШИХ

додатiових вiдпусток в cyMi перевищус 59 календарних днiв. За наявнОСтi

декiлькох пiдстав для наданнjI зазначеноi вiдпустки fi'загальна тривалiсТЬ Не

повинна перевищувати |7 к€Lлендарних днiв. Пр" tr наданнi святКОВi i
неробочi днi (ст.73 КЗпП Украiни) не враховувати (ст.ст.19, 20 Закону
УкраiЪи <Про вiдпустки) з урахуванням змiн вiд 19.05.2009 року). Надавати
таку вiдпустку самотнiй MaTepi, що виховуе дитину без батька (п.5 ч.12 Ст.10

Закону УкраiЪи <Про вiдгryстки>).
5.1.5. Надавати працiвникам, якi працюють на умовах неПоВнОГО

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

дитиною до досягнення нею трирiчного BiKy, щорiчну вiдпустку повноi
тривалостi.

5.1.6. Безперешкодно надавати за бажанням працiвникiв вiдпустки без

збереження заробiтноI плати у випадках, встановлених ст.25,26 ЗаконУ
УкраiЪи <Про вiдпустки>>.

5.L7. Вiдпустки без збереження заробiтноi плати надавати працiвникам
тiльки за ix особистими письмовими заявами.

5.1.8. Час вiдпустки без збереження заробiтноТ плати (ст.ст. 25, 26
Закону УкраiЪи "Про вiдпустки" ) включати в стаж, що дае право на щорiчну
основну вiдпустку (п.4 ст.9 Закону УкраТни "Про вiдпустки" iз змiнами вiд2
листопада 2000 року).

5.1.9. Не допускати роботу у святковi i вихiднi днi. Залl^rення окремих
працiвникiв до роботи у вихiднi днi здiйснювати у виняткових випаДкаХ,

передбачених законодавством, з дозволу профспiлкового KoMiTeTy згiдно з

письмовим нак€вом. Роботу у вихiднi днi компенсувати опJIатою 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 зЕLлучення до роботи У
вихiдний день.

За вiдсутностi в наказi посилання на вiдповiдну компенсацiю за роботУ У
вихiдний денъ сторони цього колективного договору домовилисЬ ВВаЖаТИ,

що в даному випадку роботодавець зЕtJIучив працiвника до роботи У виХiДНИй

день на Bcix умовах, якi той висуне нада_гli.

5.1.10. Працiвникам з ненормованим робочим днем За особлиВИЙ

характер працi при наявностi кошторисних rrризначень надавати (пРИ НаДаННi

ocHoBHoi) щорiчну додаткову вiдпустку згiдно Щодатку }lb 1.

5.2. ВиборниЙ орган первинноi профспiлковоi органiзацii
зобов'язу€ться:

5.2.|. Контролювати дотримання роботодавцем законодавства про час

вiдпочинку працiвникiв i вiдповiдних пунктiв цъого договору, а також

вирiшувати можливi конфлiктнi ситуацiТ.
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5.3.Сторони домовились:
5.3.1._ За працiвником,

зберiгаеться його мiсце роботи

6. Оплата працi.

який знаходитъся у буль-якiй вiдпустцi,

(ч. З ст. 2 Закону УкраiЪи <Про вiдпустки>),

6.1. Роботодавець зобов'язусться: 
dлъноi освiти6.1.1.ВживатизахоДiвЩоДоДоТриМанняВЗакЛаДlДошп

законодавства про оплату працi,
6.|.2. Затверджувати штатний розклад, а також змiни до нъого за

погодженням з rrЬр""""ою гrрофспiлковою органiзацiею.

б.1.3. При приИомi *u рЪбоrу ознайомлювати працiвника пiд розписку з

чинними умовами оплати црацi, наявними пiльгами i пе1,_евтy:

колективним договором, правилами внугрiшнього розпорядку та 1ншим

чинним законода""""о*. При ik змiнi ,rо"iдо11aпяти працiвника про це пiд

розIIиску.- 
6.1.4. Роботу праlliвникiв оплачувати за тарифними ставками,

посадовими окладами вtдповiдно до виконуваноi' роботи, за посадою,

з€шежно вiд гlрофесii та квалiфiкацiт, складностi i умов виконуванот iм

роботи. Ko"npbr"i розмiри посадових окладiв (ставок заробiтноi плати)

працiвникiв визначати на ocHoBi единоi тарифноi сiтки розрядiв i

коефiчiснтiв з оплати працi установ, закладiв i органiзацiй окремих галузей

бюджетноi сфери ,а вiдrrо"iд"л нормативних aKTiB MiHicTepcTBa освiтиti

науки Украiни (в окремих 
""rrчдпu* - MiHicTepcTBa охорони здоров'я),

koHkpeTHi посадовi оклади (ставки заробiтноi плати) встановпюютъся на

пiдставi наказу з урахуванням дiючих квалiфiкацiйних вимог (з пода"ltьшою

атестацiею uoo,uр"qiкацiею вiдповiдно до чинного законодавства),

зважати, що вiдповiдальнiстъ за своечасне i правипьне встановлення

працiвникам ставок заробiтноi плати (посадових окладiв), обчислення

заробiтноi плати покладаетъся на роботодавця i головного бухгалтера (п,б

IнЪтрукЦii про порядок обчислення iаробiтноi плати працiвникiв освiти).

6.1.5. ПогоджУватИ з первиНною прОфспiлковою органiзацiею форми i

системИ оплатИ працi, нормИ працi, 
- 

уrо"" встановлення та розмiри
надбавоК, доплат, премiй, винагород, iнших заохочувzIJIьних, компенсацiйних

та гарантiйних виплат вiдповiдно до ст.15 Закону Украiни кпро оппату

працi>.
б.1.6. Виплачувати працiвникам заробiтну плату за мiсцем роботи двiчi

на мiсяць:

- аванс 15 числа i остаточний розрахунок 31 числа з дотриманням

промiжКу часУ мiж цимИ виплатаМИ, ЩО не перевищуе 16 календарних днiв,

у тих випадках, коли день виплати заробiтноi плати або авансу

спiвпадае з вихiдним або святковим (неробочим) днем, заробiтну плату

(аванс) виплачувати напередоднi.
виплату заробiтнот плати через установи банкiв здiйснювати лише на

пiлставi особистих письмових заяв працiвникiв.



6.|.7. Заробiтну плаry за весь перiод вiдгryстки (а також матерiальну

допомоry на оздоровлення) виплачувати працiвникам не пiзнiше нiж за З днi

до початку вiдгryстки (ст.1 15 КЗпП УкраiЪи).
б.1.8. При порушеннi TepMiHiB виплати заробiтноi плати з об'ективних

причиН виплачуватИ iT негайно пiсля надходження коштiв на рахунок
першочергово:

-особам, звiлъненим iз навч€tпьного закладу (вiдшкодування

заборгоВаностi, розрахунок, вихiдна допомога, гарантiйнi та компенсацiйнi

виплати);
-caMoTHiM матеряМ, Що виховують дитину у вiцi до 15 poKiB або дитину-

iнва_пiда;
- вчителъським сiм'ям;
- працiВникаМ у разi ikньоi хворобИ або хвороби близьких родичiв,

пiдтвердженоi вiдповiдним медичним висновком;
- у випадку cмepTi близьких родичiв працiвника.
6.1.9. Дтестацiю педагогiчних працiвникiв проводити вiдповiДНО ДО

ТиповогО положеннЯ прО атестацiю педагогiчних працiвникiв Украiни,
затвердЖеного нак€воМ MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 20.I2.20I|p.
Ns I47З кПро затвердження змiн до Типового положення про атеСтацiЮ

педагогiчних працiвникiв УкраiЪи> (зареестрованого в MiHicTepcTBi ЮСТИЦiТ

УкраiЪи 10.01 .20|2 р. за Nэ А120З27)
6.1.10. Включати в обов'язковому представника первинноТб.l.IU. tJключати в оОов'язковому порядку пред(

профспiлковоi органiзацiТ до скJIаду атестацiйноi комiсiй.
6.1.11. Надавати кожному працiвниковi роботу, що тарифiкусться за

\'
категорiею (розрядом) установленою за наслiдками атестац11.

6.|.t2. Забезпечити перiодичне (не рiдше одного разу на п'ять poKiB)

пiдвищення квалiфiкацii педагогiчних працiвникiв, гарантуючи iм при цьому
вiдповiднi пiльги i комшенсацii (збереженнrI 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 гrрацiвникiв.

6.1.13. Забезпечувати виплату доплат за:

сумiщення професiй, посад - до 50%;

розширення зони обсrryговування або збiльшення об'сму

виконуваноТ роботи - до 50%;

виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника беЗ

звiлънення вiд ocHoBHoi роботи - до 50%;

за використання в роботi дезинфiкуючих засобiв, а такоЖ за

прибирання туалетiв - 10% посадового окладу (без проведення при цьому
ui..ruцiТ робочиХ мiсцЬ - постанОва Кабiнету MiHicTpiB Украiни 30 серпнrI

20о2рок' Jф 1298), l

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

профспiлковиМ KoMiTeToM (наказ MiHicTePcTBa освiти i науки УкраiЪи Nsl18
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в\д24 лютого 2005 року).
6.I.|4. За чаС простою, зуI\4овленого виникненням не з вини працlвника

виробничот сиryацii, небезпечнот для життя або здоров'я працiвника та

йд.й' якi погь оточують, i навколишнъого природного середовища, за

"ъ-Б;";ом 
зберiгur" ..р.днiй заробiток (ст.б ЗаКОНУ УКРаiНИ КПРО ОХОРОНУ

працЬ)' 
- 1лл-о,ттrттr ,.D.\",u не встановлення та виплату

6.1.15. Забезпечити своечасне 1 правиль

працiвникам заробiтноi плати з урахуванням змiни розмiру мiнiмалънот

заробiтноi 'nu# i.ru*y роботи, ob"ir", квалiфiкацiйнот категорii, почесних

звань, доплати за престижнlстъ та iH. (п.6 Iнструкцii про порядок обчиспення

заробiтноi пла]и працiвникiв освiти)' 
без зволiкання- l 

При змiнi розмiрiв тарифних ставок i посадових окладlв l

видавати "un*" 
про Ъдiйс".rr"" вiдповiдних перерахункiв.

6.1.16. За рЬбоrу в шкiдливих умовах працi за Еаявност1 коштlв

провадиТ" доrrпurи д; тарифнИх ставок i посадових окладiв у розмtрl, |2%

тарифноi ставки (посадового окладу) згiдно з додатком Ns 9 до Iнструкцii про

порядок об.rи"ле"ня заробiтноi ,rnur" працiвникiв освiти, Оцiнку умов прачi

на кожнОму робоЧому Micui здiйснЮ"ur" на пiдставi атестацii робочих мiсцъ,

6.1.t7 .здiйснювати премiювання працiвникiв вiдповiдно до Положення

про преМiюваннЯ (ДодатоК Ns5 - Положення про премiювання),

6.1.18. Виплачувати педагогiчним працiвникам вiдповiдно до п,1 ст,57

Закону Украiни кПро ocBiTy>; 
до посадового

надбавки за вислугу poKiB щомiсячно у вlдсотках

окJIаду (ставки заробiтноi ""-"; 
залежно вiд стажу педагогiчноi роботи:

lrонаД З роки - |0%;понад i0 poKiB ,2.О%;rrонад 20 poKiB -З0%;

допомоry на оздоровлення у розмiрi мiсячного посадового окладу

(ставкизаробiтноiплати)принаДаннiщорiчнихвiдпУсток;
lцорiчнУГрошоВУВинаГороДУЗасУмлiннУПрацЮ,ЗраЗкоВе

виконанн"'.rrу*бо""" обо"'язкiв у розмiрi до одного посадового окладу

(ставки .ЙОЙ""т плати) вiдповiдно до Положення, розробленого за

погодженнrIм З IIервинною профспiлковою органiзацiею (додаток Jфб -

Положення).
6.1.19. Не приймати в одностороннъому

встановпенi чинним законодавством та цим

погодженням з профспiлковим комlтетом,

порядку рiшенъ, що змlнюють
колективним договором умови

оппати прачi.
6.|.2о. Встановлювати працiвникам надбавки до заробiтноТ плати за

наявностi коштiв:
високi досягнення в роботi:
виконання особливо важJIивоi роботи (на час ii виконання);

складнiсть, напруженiстъ у роботi,
зважати, що гранlйний po.rip зазначених надбавок дпя одного

працiвника не повинеН ,r.p.""*y"ur" 5О% посадового окпаду (ставки

заробiтноi гrлати). Конкретний розмiр надбавок встановлювати за

надбавку

\\

6.|.2|. Виплачувати педагогiчним працiвникам за



престижнiсть педагогiчноТ працi в

окладу вiдповiдно до постанови
201Вр. Jф 23.

максимЕlJIъному розмiрi - З0% посадового

Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 11 сiчня

6.2.Виборний
зобов'язу€ться:

6.2.|. Здiйснrовати
оIIлату прац1.

6.2.2. Сприяти наданню працiвникам необхiдноТ консультативно1

допомоги з питань оплати працi.
6.2.з. Iнiцiювати 11итання про з€rлучення до дисциплlнарноl,

адмiнiстративноi, матерiальноi вiдтrовiдальностi 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 1о,о трудового

спорУ з оплатИ працi в KoMiciiiпo трудових спорах(ст,226 КЗпП Украiни),
- -6.2.5.Представляти 

на прохання працiвника його iнтереси з питанъ

оплати працi в судi.
6.2.6. Звертатися до органiв прокуратури, державноi iнспекцii працi

щодо наявностi порушень законодавства про оплату працi та iншою

ilfrрruчiею (ст. 19 
-Закону 

Украiни <Про прокуратуру), ст. 259 КЗпПУ

УкраiЪи)

6.3. Роботодавець i виборний орган первинноi профспiлковоi

органiзацii спiльно зобов'язуються:
6.з.1. Свосчасно iнфорМувати трудовий колектив про нормативн1 акти з

питанъ заробiтноi плати, соцiйьно-економiчних пiльг, пенсiйного

забезпечення, а також забезпечити гласнiсть умов оплати працi, порядку

виплати доплат, надбавок, винагород, премiй, iнших заохочувальних або

компенсацiйних виплат.

7. Соцiально-трудовi пiльги, гарантii, компенсацii.

7.1. Роботодавець зобов'язусться:
7.t.|. Сприяти забезпечеЕню Bcix працiвникiв закладу вiдповiдними

умовами прац1.

7 .|.2. Створювати умови для проходження педагогами-жlнками, що

мають дiтей uinoцa до 14 po1i3, KypciB пiдвищення квалiфiкацiт i

перепiдготовки за мiсцем проживання без направлення ik у вiдрядження,

1.Lз. Сприяти працiвrr"*u* в призначеннi iM пенсiТ за вислугу poкiB i за

BiKoM.
7.|.4. у випадку захворювання педагогiчних працlвникlв, яке

унеможливлюе виконання ними професiйних обов'язкiв i обмежуе

перебування в дитячому колективi, або тимчасового переведення з цих або

iншиХ обставиН на iнпry роботу, зберiгати за ними попереднiй середнiй

орган первинноi профспiлковоi органiзаuiТ

контроль за дотриманням у закладi законодавства про
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заробiток. У разi хвороби або катliцтва попереднiй середнiй заробiток

виплачуВати до вiдновленнrl працездатностi або встановленн,I iнвалiдностi

(ст.57 du*ory УкраiЪи <Про ocBiTy>),
,7 

.1.5. Створитиу закладi KiMHaTy психологiчного розвантаженн,I,

7.|.6. Забезпечити правове навчання працtвникiв iз залучення фахiвцiв

правозахисних i iнших органiв в галузi права,
,l.|.7. Органiзовувати д- rr"дu.о.й""* працiвникiв закладу семiнари,

конференцii Ъ питанъ, законодавства про ocBiTy, змiсту освiти, передового

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

на лiкуван"" ,rpuub""'*ur, якi iх потребують, дирекцiею Фонду соцiального

страхування з тимчасовоi втрати працездатност1,' ,7.1.9. Сприяти органiзачii пiтнього оздоровлення

установи, використовуючи додатковi асигнування за

коштiв.

1.2.ВиборнийорганпервинноiпрофспiлковоiорганrЗацll
зобов'язуеться:

7.2.|. Сприяти органiзацii санаторно-курортного лiкування,

оздоровленнrI та вiдпочинку членiв профспiлки та iх сiмей,

1.2.2.Забезпечити проведення <днiв здоров'л>, виТзди на IIрироду,
,7.2.з. ОрганirО"у"чr" вечорИ вiдпочЙнку, присвяченi професiйним,

загальнодержавним святам та iH. Ь.urrро-енням BeTepaHiB прачi,

8. Охорона працi i здоров'я,

8.1. Роботодавець зобов'язу€ться:
8.1.1. ,Що початку робОти працiвника за укладеним трудовим договором

провести з ним 
".оО*iд"ий 

iнструктаж, роз'яснит" ,ч _pTITy 1тт:?":
оьоr'яrк", iнформувати про умови працi, право на пiльги i компенсац11 за

роботу u о.оdойвих, шкiдливих умовах вiдповiдно до чинного законодавства

про охорону гrрацi i цього колективного договору- 
S.|'.2. Забезпечити на_пежний стан будiвелъ, споруд, примlщень,

устаткування та контролъ за iх технiчним станом,

8.1.3. СтворЮватИ в заклаДi в цiлОму i на кожному робочому мiсцi

здоровi i безпечнi умови працi вiдповiдно до встановJIених норм,

8.1.4. Призначити посадових осiб дпя забезшечення вирiшення

конкретних питань охорони працi,.розробити i затвеРДити iнструкцii про Тх

обов'язки, права та вiдповiдальнiсть за виконанн,I покладених на них

функцiй, забезпечити навчання (перенавчання) з питаЕь охорони,рчu1__л___,_

8.1.5. Органiзувати свосчасне i якiсне розслiдування нещасних випадкв

на виробництвi, професiйних захворювань вiдповiдно до вимог чинного

законодавства про охорону працi. Не допускати проведення таких

розслiдуванъ без участi представникiв профкому,

8.1.6. ЗабезпеЧити усунення причин, що викJIикаютъ нещасш випадки,

дiтей працiвникiв

рахунок зчLлучених
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та здiйснити профiлактичнi заходи для

i тих, що виявленi комiсiями за пiдсумками

розслlдування. . _ _: л___ r,rr.
8.1.7.ПроводитиатестацiюробочихмiсцъЗаУМоВаМиПрац1.

ознайомити працiвникiв з результатами атестацiт ik ро!очих y:l"__,"r

розписку. Свосчасно здiйснювати доплату за несприятливi умови прац1 за

наслiдками атестацiТ робочих мiсць uбo оцiнки умов працi особам,

безпосередньо зайнятим на роботах, передбачених вiдповiдним перелiком

професiй (,щодаток }ф з), Iнструкuiею про порядок обчислення заробiтноi

плати працiвникiв освiти,
8.1.8. ЗабезпечитИ проведення попереднъого ("ри прийомi на роботу) i

перiодичних медич""* оЙдiв працi"""*i", а також щорiчного обов'язкового

медичного огляду осiб BiKoM до 21 року, : .

Користуватися правоМ tIритягнення до дисциплiнарноi вiдповlдальностl

у встановленому законом ,rор"л*ч працiвникiв, що ухиляютъся вiд

проходження обов'язкового медичного огляду, а також забезпечити

вiдстороненнll iх вiд роботи без збереження при цьому заробiтноi плати до

проходЖенн,I медогляду' 
,-прiпrrrr пп uiчних норМ8.1.9. Забезпечити вiдповiдно до санlтарно-гlгlе]

температурний, повiтряний, свiтловий та водний.режими в установ1,

8.1.10. Дналiзувати стан захворюваностi в ycTaHoBi, Забезпечити

виконання лiкарсъких рекомендацiй для його зниження

8.1.11. Провести навчання та IlepeBipKy знань з питанъ охорони прац1

працiвникiв, зайнятих на роботах з пiдвищеною небезпекою, Не допускати до

роботИ осiб, що не пройшЪи iнструктаж з.охорони працi i технiки безпеки, а в

необхiдних випадках - навчання та перевlрку знань,

8.1.12. До 01 жовтня забезпечити виконання Bcix необхiдних заходiв для

пiдготовки закJIаду до роботи в зимових умовах,
8.1.13. НадаВати преДставникам первинноi профспiлковоi органiзацiТ з

охорони працi необхiдну iM iнформацiю з питанъ умов, охорони прац1,

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

коштiв, передбачених для здiйснення заходiв з охороFIи працi, Своечасно

вживати заходiв для врахування подань та висновкiв, надавати apryMeнToBaHi

вiдповiдi в 7-денний TepMiH пiсля ix отримання,

8.1.14. Здiйснювати контролъ за дотриманням працiвниками норм i

правил охорони працi i технiки безпеки пiд час навч€tJIьно-виховного процесу

та роботи, u,u*o". за використаннrIм засобiв захисту.

8.1.15. вживат" ,.рri"ових та необхiдних заходiв для.надання до"о,:лт

потерпiпшм Trpra. BиHvrKHeHHi Еещааних вишадкiв в ycтaнoBi, залучаючи у раз1

потреби аварiйно-рятувалънi форvryваввя,
8.t.16. Зважаючи, що вitшкодування збиткiв, заподiяних працlвников1

внаслiдок пошкодження й"; ,д;й"," або у випадку 
_:y_,о.гi "pu,i1111,1,

зДiйснюст"."-оо"до'соцiа.пьногосТрахУВаннявiднеЩасни":I-Yii:
L "Й"""iд"о 

до Закону Украiни кПро заг€Lльнообов'язкове державне соцr€шьне

] страхування вiд нещасного випадку на виробництвi i професiйного

ix
1х
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захворювання, якi спричинили втрату IIрацездатностi>> :

- своечасно передавати документи на осiб, що потерпiли вiд

нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань, до

,.rllЪЪЁ*lilТ"ТНI"""*ur", що вц)атили працездатнiсть у зв'язку з

нещаснИм випадКом на виробництвi або профзахворюванням, мiсце роботи
/посаду/ та середню заробiтну плату на весь перiод до вiдновлення

працездатностi або до визнання ik в установленому порядку iнва;riдами. У
разi неможливостi виконаннrI потерпiлим поrrередньот роботи забезпечити

вiдповiдно до медичних рекомендацiй його гlерепiдготовку та

працевлаштуваннrI, встановити гtiльговi умови та режим роботи.

8.2. Виборний орган первинноi профспiлковоi органiзацii
зобов'язу€ться:

8.2.|. Забезпечити активну )лIастъ представникiв первинноТ

профспiлковот органiзацii у вирiшеннi питань створення здорових та

безпечних умов працi, пошередження випадкiв травматизму i захворювань,

оздоровленнrI та працевлаштування у випадку змiни стану здоров'я

працiвникiв.
8.2.2. Регулярно (щоквартаrrъно) заслуховувати на засiданнi первинноi

профсгriлковоi органiзацii роботодавця, вiдповiдних посадових осiб про стан

умов i охорони працi.
8.z.3. Захищати права працiвникiв на здоровi i безпечнi умови працi. При8.Z.3. Захищати права працiвникiв на здоровi i безпечн

виникнеНнi небеЗпекИ дJUI житТя i здоров'я працiвникiв,
вчаться, вимагати припинення вiдповiдних робiт.

8.2.4. СприятИ роботодаВЦЮ, 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 пропозицii роботодавця про заохочення посадових осiб i

працiвнИкiв, а також стимулювати ix за активну у{асть у здiйсненнi заходiв

для полiпшення умов i охорони працi з врахуванням можливостей

профспiлковоТ органiзацii.
8.2.6.Заохочення працiвникiв здiйснювати з урахуванням виконаннlI

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

обов'язкiв.
8.2.,7. Вносити пропозицii для попередженнrI виникнення можливих

аварiйних ситуацiй, виробничого травматизму i профзахворювань.
8.2.8. ОрганiзУватИ робоry для надання допомоги травмованим 1хворим

працiвникапл, зокрема для вирiшення побутових питань, придбання

медикаментiв, отримання своечаснот медичноi допомоги.
8.2.g.Сприяти гrрацiвникам у виконаннi ними зобов'язань з

працi та органiзувати вiдповiдний контроль.
8.2.10. Перевiряти виконанIuI роботодавця i посадовими

питанъ охорони=ропозицiй представникiв

- омагаючисъ Iх реалiзацii.
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8.2.11.Не рiдше 1 разу на piK виносити

колективу резулътати спiльноi роботи щодо
охороною працi.

на обговорення трудового
забезпечення контролю за

8.3. Працiвники зобов'язуються:
8.3.1. ili*у"urися про особисту безпеку та здоров'я, а також про безпеку

вихованцiв, рточуючих осiб в процесi роботи або пiд час знаходження на

територii установи
8.з.2. Вивчати i виконувати вимоги нормативно-правових актlв з

охорони працi, правила rrоводження З устаткуванням i технiчними засобами

навчання, користуватися засобами колективного та iндивiдуаJIьного захисту.

8.3.3. Проходити у встановленому чинним законодавством i

роботодавцем порядку попереднi та перiодичнi медичнi огпяди.

8.3.4. НегайнО повiдомляти про небезпеку або нещаснi випадки

роботодавця або iH-y посадову особу; вживати заходiв для ix попередженн,I

та лiквiдацii; надавати першry допомоry потерпiлим.

8.з.5. Нести особисту вiдповiдальнiсть за порушення вимог, зазначених

у даному роздlл1 колективного договору.

9. Гарантii дiяльностi виборного органу первинноi профспiлковоi

органiзацii

9.1. Роботодавець зобовt язуеться:
9.1.1. Утримуватися вiд будь-яких дiй, що можуть вважатися втруlанням

в статутНу дiялънiсть ПрофспiлкИ працiвникiв освiти i науки Украiни,

ir"op"r" необхiдНi умовИ для норма_гlьноi дiяльностi первинноТ

профсrriлковоi органiзацiТ:
надавати примiщення для проведеннrI профспiлкових зборiв i

засiданЪ виборного органу первинноi профспiлковоi органiзацii;

сIIрияти друкуванню i розмноженню вiдповiдноi iнформацiТ;

9.1.2. Надавати для здiйснення контроJIю книги наказiв, трудовi книжки

працiвникiв, документи щодо облiку робочого часу, вiдпусток, заяви та

.*up." працiвнИ*i" ,u книry iх реестРацiТ, докУменти з тарифiкацiТ, атестацiТ

працiвникiв, вiдомостi та iншi документи з питань заробiтнот плати i т. д.

9.1.3. Головi i членам виборного органу первинноi профспiлковоТ

органiзацii надавати вiлъний вiд роботи час впродовж 2 годин на тиждень iз

.б.р.*."ням середнього заробiтку для виконання громадсъких обов'язкiв на

користЬ трудовоГо колективу, участi в консультацiях i переговорах, в роботi

""Ъор""" 
профспiЛковиХ органiв, у тому числi вищих за пiдпорядкуванням,

ь.l.ц. Звiльняти представникiв трудового колективу вiд роботи на

необхiдний перiод для yracTi у гriкеryваннях, мiтингах, демонстрацiях та

iнших акцiях протесту, у тому числi з виiздом за межi установи (вiдповiдного

населено.о.rу"пrу), пов'язаних iз захистом трудових, соцiально-економiчних
праВ та iHTepeciB працiвникiв освiти - членiв профспiлки iз збереженням

середнъоТ заробiтноТ плати

16



9.1.5. Надавати первиннiй профспiлковiй органiзацii необхiдну

iнформацiю з литанъ, що стосуються змiсту даного колективного договору,

сприятИ реалlзацii права Профспiлки на захист трудових i соцiа_lrъно-

eKbHoMi"""* rpu" та iHTepeciB працiвникiв,

9.1.6. Н" ,r.рЪ-*од*ur" вiдвiдуванню та огjUIду виробничих, побутових

та iнших примiщенъ, робочих мiсць виборним органом первинноi

профспiЛковоi "рЙi."чiТ, 
перевiрКам,lозlYu""" законодавства Украiни

Пропрацю,охороНУПрацl'оПпаТУпрацi,ВеДенн,IТрУДоВихкнижок'наДання'
обпiк i використання вiдпусток тощо, розмiщення iнформацii "ryЧтi:,:з:
KoMiTeTy в примiщеннях i"u r.p"ropii установи в доступних для 

"pu"1"::_1,j"
мiсцях, своечасНо (в тиЖ".""Й TepMiH) розглядати пропозицii первинно1

профспiлковоi о|rч"Ъuчii про усунення виявлених ними порушень, в цей же

TepMiH надаватИ писъмовУ вiдповiдь щодо вжитих заходiв,

g.|.7. Не змiнювати умов трудового договору, Но притягат, 
1о...

дисциплiнарноi вiдповiдалъностi членiв виборного органу первинно1

профспiЛковоi органiзаЦii , а такОж чпенiв KoMicii з трудових спорiв без згоди

на це 
т yтАттu. .rrraTrip вибопного оDг " профспiлковоТ

9.1.8. ЗвiлъненнЯ членiв виборного органу первинно1

органiзаЦii, йогО голови, KpiM дотримання загалъного порядку, проводити за

поПереДнЬоЮЗгоДоюДаноГовиборногоорГанУiвиЩогоЗа
гriдпорядкуванням профспiлкового органу,

9.1.9.НедопУскаТиПроТяГоМрокУПlслязакiнченнятермiнL:lY::Y'
звiльнення колишнiх членiв та голови виборного органу первинно1

"Ъоф."iпковоi 
органiзацii з iнiцiативи вJIасника або уповноваженого ним

орГанУ,крlМвипаДкiв,передбаЧенихч.4сТ.31ЗаконУУкраiЪикПро
професiйнi спiлки, ik права та гарантii дiялъностi>, (зазначена гарантiя не

надаеться у випадку дострокового шрипинення повноважень у зв'язку з

нен.лежним виконанням своlх обов'язкiв як чJIенiв виборного органу, або за

власниМ бажанняМ, KpiM випадкiв, коли це зумовлено станом здоров'я),

9.1.10. вiдповiдно до письмових заlIв працiвникiв, що е членами

tIервиннот профспiлковоi органiзацiт, щомiсячно i безоплатно утримувати 1з

заробiтноi плати i перераховувати на рахунок членськi профспiлковi внески

не пiзнiше наступного за днем виплати заробiтноI плати дня,

9.2.||. Виборний профспiлковий орган первинноi профспiлковоТ
. ^^, .iл-,ллт лd DтItrлhтлr,"гпЕ!\rр ятvI законодавствоМорганlзацtl зобов'язуетъся використовувати надан1 чинним

Украiни про працю, ocBiTy, а також цим колективним договором

повноваження для захисту трудових r соцiально-економiчних прав та

iHTepeciB працiвникiв.

[ 10. Контроль i вiдповiдальнiсть

- ього колективного договору.
l0.1.2. Здiйснювати контроль за його виконаннlIм як оамостiйно кожною
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iз cTopiH, так i спiльно.
10.1.3.ДлЯ контролю за виконанням колективного договору сторони не

рiдше одного разу на pik аналiзують i узагальнюють хiд його виконання, у

разi невиконання окремих 11оложень здiйснюютъ додатковi заходи щодо iх

реа;riзацiТ.

10.2. Роботодавець зобов'язу€ться:
10.2.1. Притягати до вiдповiдальностi осiб, винних у невиконанн1

зобов'язанЬ (попожень) цьогО колективного договору, ненаJIежному

(невчасному) ix виконаннi, порушеннi законодавства про колективн1

договори;

10.3. Виборний орган первинноi профспiлковоi органiзачii

зобовlязуеться:

10.3.1. Вимагати вiд роботодавця розiрвання трудового договору

(контраКту) З роботодавцеМ закjIадУ освiти, якщо BiH порушуе законодавство

про працю, не виконус зобов'язань цього колективного договору, на пiдставi

ст.45 КЗпП Украiни.
Колективний договiр пiдписаний у трьох

у кожноТ iз cTopiH i мають однакову юридичну
За м трудового колективу

го
вiти

.в.

примiрниках, якi зберiгаються
силу.

Голова виборного органу первинноi
проj,qпi лковоi органi зац ii

6;И,tИl Геревич Л.М.

-тг-
,Щата <<24 >> березня 2021 року
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Щодаток 1

до колективного договору мiж
роботодавцем Барбiвсъкого
закладу дошкiльноi освiти
та виборним органом первинноi
профспiлкововоi
органiзац i\ на 202I -2025 роки

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

освiти i науки Украiни, яким може надаватися додаткова вiдпустка

роботодавцi установ i органiзацiй, ik заступники.

Економiсти, юрискоНсулъти, практичнi психологи, соцiологи, бухгалтери,
бухгалтери-ревiзори та iншi).

Технiки Bcix спецiальностей.

CeKpeTapi, секретарi-друкарки,, ceKpeTapi уrбових (1^lбово-методичних)
вiддiлiв (частин), дiловоди, комiрники. 

L J

Kyxapi.
лiкарi, середнiй та молодший медичний персон€Lл установ i закладiв освiти.
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,Щодаток 2
до колективного договору мiж
роботодавцем Барбiвського
закJIаду дошкiльноi освiти
та виборним органом первинноi
профспiлкововоi
органiзац ii на 202 I -2025 роки

пЕрЕлIк
робiт з важкими i шкiдливими умовами працiо при виконаннi яких

здiйснюеться пiдвищена оплата

роботи,

1. Види робiт з важкими i шкiдливими умовами працi, на яких
встановлюютъся доплати в розмiрi до 12 вiдсоткiв:

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

1.140. ГазозваРювальнi, газорiзальнi i електрозварювальнi
здiйснюванi у примiщеннях.

1.\46. Ремонт i очищеншI вентиляцiйних систем.

l.|47- Роботи, пов'язанi з чищенням вигрiбних ЯМ, смiттевих ящикiв i
каналiзацiйних колодязiв, проведенням ik дезiнфекцii.

1.151. Прання, сушiння i прасування спецодяry.

I.|52. Роботи бiля гарячих плит, електрожарових шаф, кондитерських i паро-
масляних печей та iнших апаратiв для смаження i випiкання.

1.155. Роботи, пов'язанi з миттям ПОСУДУ, тари i технологiчного обладнання
вручнУ iз застосУванняМ кислот, Jrуry та iнших хiмiчних речовин.

1,159, РоботИ з хлоруВання води, з виготовленнrIм дезiнфiкуючих розчинiв, а
також з ik використаннrIм.

1.164.Робота за дисплеями ЕОМ.

1,178, Забезпечення i проведення занrIть у критих плав€UIьних басейнах.

1.182. РоботИ на висотi 1,5 М i бiлъше над поверхнею землi (пiдлоги).
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,,Щогrлати за несприrlтливi умови працi встановлюються за результатами
атестацii робочих мiсць або оцiнки умов 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 здiйснюсться 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).
Атестацiя робочих мiсць або оцiнка умов працi в установах i органiзацiях
здiйснюеться атестацiйною комiсiсю, яка створю€ться наказом роботодавця
за погодженням з профспiлковим KoMiTeToM з числа найбiльш квалiфiкованих
працiвникiв, представникiв профспiлкового KoMiTeTy, служби охорони працi
установи i органiзацii.

Атестацiйну комiсiю очолюс роботодавець або його заступник. М
РОбОти Членами атестацiйноТ KoMicii можуть зztлучатися спецiалiсти iнших
служб i органiзацiй.

На пiДставi висновкiв атестацiйноi KoMicii роботодавець установи,
ОРГаНiЗаЦiТ За ПогодженнrIм з виборним органом первинноi профспiлковоi
ОРГаНiЗаЦii затверджуе перелiк конкретних робiт, на яких встановлюеться
доплата за несприятливi умови працi i розмiри доплат за видами робiт.

KoHKpeTHi розмiри доплат та тривЕLлiсть ik виплати встановлюються
нак€вом по ycTaнoBi, органiзацiT.
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Щодаток 3

до колективного договору мiж
роботодавцем Барбiвського
закладу дошкiльноТ освiти
та виборним органом первинноТ
профспiлкововоi
органiзацi на 2021 -2025 роки

список
виробництво цехiво професiй i посад iз шкiдливими i важкими умовами
працiо зайнятiсть працiвникiв на роботах в якцх да€ право на щорiчну

додаткову вiдпустку

(вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд 1З травня2003 рокуJф 679)

Номер
позицiТ

Виробrшцтва, рбботи, цехи, професii та посади

максимальна
тривалiсть
щорiчноТ

додатковоТ
вiдпустки за

роботу iз
шкiдливими i

важкими yMoBa\lil
працi.

календарних днiв

5. Кухар, який праlдое бiля гшити 4

15. Фарбувальник 1

24. Оператор црutльних машин, зайнятий на iншrл< роботах 4

114. Опалювач, зайнятий опшIенням печей дров'яним пzlливом 4

zz

-: 
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Щодаток 4

до колективного договору мiж
роботодавцем Барбiвського
закJIаду дошкiльноi освiти
та виборним органом первинноi
профспiлкововоi
органiзацii на 202| -2025 роки

список

Максимальна тривал i сть
шорiчноТ додатковоi'

вiлпусr ки за робоl 1 iз
шкiдливими i ва;ккиrtlt

умовами працi, каленлар н llr

виробництвl робiт, професiЙ i посад працiвникiв, робота яких
повlязана з пИвищеним нервово-емоцiЙним та iнтелектуальним

навантаженням або виконусться в особливих природних
географiчних i геологiчних умовах та умовах пИвищеного ризику

для здоров'я, що да€ право на щорiчну додаткову вiдпустку за
особливий характер працi

вiд lЗ травня2003 J\ъ 679

Номер
позицiТ

(вiдповiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи

XvI. дIяльнIсть у сФЕрI оргАнIзАцIi вIдпочинку, розвАг, культури тА спорту

Виробництва, роботи, цехи, професiТ та посади

ДIЯЛЬНIСТЬ TPEHEPIB I СПОРТИВНИХ ВИКЛАДАЧIВ
Тренер-викладач дитяtIо-юнацькоТ спортивноТ (спортлвно-технiчноi)
школи, спецiалiзованоТ дитячо-юнацькоТ школи олiмпiйського резерву,
спецiалiзованоТ дитячо-юнацькоТ (спортивно-технiчноi) школи та }п{илища

ХVII. ОХОРОНА ЗДОРОВ,Я, OCBITA ТА СОЦIАЛЬНА ДОПОМОI,А

з культмасовоТ

XXII. ЗАГАЛЬНI ПРОФЕСIТ ЗА BCIMA ГАЛУЗЯМИ ГОСПОДАРСТВА

IНШI ВИДИ ВИРОБНИЦТВ

Прибиральник службових пршrлiщень, зайнятий прибиранням загальних

Персонал медичний молодший та обсrryговуючий персонал (сестра
медиtIна молодша з догJuIду за хворими, caHiTapKa, буфетник, робiтник з
обсrryговрапня лазнi, HrIHbKa, помiчник вихователя, прибиральник
виробничих прrпцiщень
Оператор електронно-обчисrповальних машин, працiвник, робота якого
пов'язана з використанIUIм персонilльного комп'

lэ

. 4
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,Щодаток 5

до колективного договору мiж
роботодавцем Барбiвського
закJIаду дошкiльноi освiти
та виборним органом первинноТ
профспiлкововоi
органiзац i\ на 2021 -202 5 роки

ПОЛОЖЕННЯ
про премiювання працiвникiв

l.Загальнi положення
1.1.ЩаНе Положенrrя про премiювання працiвникiв (даrri - Положення)
встановJIюе порЯдок i розмiрИ премiювання роботодавцiв, ik заступникiв,
педагогiчних та iнших працiвникiв закладiв освiти та установ,
пiдпорядкованих управлiнню освiти, культури, молодi та спорту
Мукачiвськоi мiськоi ради.
12.мя визначеннrI претендентiв на премiювання та розмiру премiй наказом
нач€Lпъника управлiння освiти, кулътури, молодi та спорту створюетъся
комiсiя з числа працiвникiв управлiння освiти, культури, молодi та спорту;
мiського koMiTeTy Профспiлки працiвникiв освiти i наукиукраiъи; ц."rру
професiЙногО розвиткУ та централiзованоТ бухгалтерii управлiння освiти,
культури, 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.Порядок визцачецня фонду премiювання
2. 1 . Фонд матерiального заохочення (премiальний фо"д) створюеться за
рахуноК eKoHoMiT фонду заробiтноi плати в межах загzшьних коштiв,
передбачених кошторисом на оплату працi.
2.2.премiювання працiвникiв здiйснюеться у разi вiдсутностi заборгованостi
по заробiтнiй платi.

3.Показники премiювання i розмiр премiй
3. 1 .Премiювання проводиться за такими пок€tзниками:
-сумлiнне виконаннrI службових обов'язкiв;
-творче ставленнrI до працi;
-дотримання правил внутрiшнього трудового розпорядку, положень
колективного договору;
-особистий внесок працiвника у роботу колективу;
-змiцнення матерiально-технiчноТ бази закJIаду;

]l:+



-пiдготовка переможцiв та призерiв олiмпiад та змаганъ рiзного рiвня;-орцанiзацiя оздоровлення дiтей;
-пiдготовка закJIаДу до нового навч€шъного року;- багаторiчна добросовiсна праця;
-активна r{астъ у громадському життi;
-збiльшення обсяry робiт та обов'язкiв.
З,2,Розмiр премii-,Ь"*"'ъ вiд виконання пок€lзникiв, зазначених у п.з.l,особистого вкладу в загальнi результати роботи та наявних коштiв.3'З'ПРеМiЮВаННЯ ПРаЦiВНИКiВ проводитъся за фактично вiдпрацъований часбез ypaxyBu'y оч;, пропущениl.через хворобу, .r.р"бу"Ъi", у вiдпустцi (утому числi й без збереження заробiйТ.rоurri;.
з,4, Працiвникам, якi звiльнились з роботи в мiсяцi, за якi провадитъсяпремiюванн,I, премii не виплачуютъся, за винrIтком працiвникiв, якi вийшлина пенсiю, звiлънилися за станом здоров'я або згiдно з п. I ст.40 кЗпIIУкраiЪи чи переведенi на iншу робоry.з,5, Працiвники можуть буги_позбавленi премii повнiстю або частково занеякiсне виконаннrI службових обов'язiiв, порушення трудовоi чивиконавсъкоi дисциплiни тощо.

4,Премiюванпя за виконання особливо вал(ливоI роботи4,1,премiювання за виконання особливо важливоi роботи або на честъсвяткових дат з урахуванням особистого 
"oouoy 

працiвника здiйснюеться вкожномУ конкретному випадку згiдно 
"uo*y "ач€Lдъника управлiння освiти,кулътури, молоДi та спорту згiдно ";;;ч робоrодuЪц, структурногопiдроздiлу та за погодженням iз вiдповiднril"оорним органом профспiлки.4,2,ВитратИ на премiювання за виконання особливЪ важливоi роботи

HK:H""n;H."r*"* О""оУ премiюваrr"r, уr"ореного вiдповiдно до п.2.1

5.Порядок i термiни премiювання
),1,'lропозицii щодо позбавлення премii або зменшення iT розмiруконкретному працiвнику з€tзначаютъся в наказi .rро .rр.rй;;* на пiдставiДОПОВiДНОi ЗаПИСКИ РОбЪтодавця структурного пiдрозлiлу та погоджуютъся звиборним органом первинноi 

чоqЙ;;;;i;;ганiзацii.5.2.Премiя виплачуеться не п
ПеРшу половину мiсяця, 

"".rr"i'"Xfl'" ffifl. 
ВИПЛаТИ ЗаРОбiтноi плати за
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Додаток 6

до колективного договору мiж
роботодавцем Барбiвського
закладу дошкiльноi освiти
та виборним органом первинноi
профспiлкововоi
органiзац 1i на 2021 -2025 роки

поло}ItЕння
про надання щорiчноi винагороди

педагогiчним працiвникам навчальних rч*rrчдi, за сумлiнну працю,
зразкове виконання службових обовОязкiв

1,Щане ПоложеннЯ поширюеться на керiвних, педагогiчних працiвникiвзагапъноосвiтнiх шкiл, дошкiльних навч€tлъних закладiв, позашкiльних
устаноВ та центру педагогiчного розвитку, пiдпорядкованих управлiннюосвiти, культурИ, молодi та спорту Мукачi"ськоi MicbKoi ради,крiм тих, якiпрацюють в навч€tпъно- виховних закладах з а cyrvti сн"цr"оr.
2,Щорiчна грошова винагорода надаеться роботодавцям, педагогiчним
працiвникам закладiв освiти та методистам центру педагогiчного розвитку засумлiнну працю, зр€tзкове виконання службових обов'язкiв за умовидосягнення ними успiхiв у вихованнi дiтей, навчаннi, вихованнi, проф.ьйrrltпiдготовцi уrнiвсъкоТ молодi, методичному забезпеченнi; вiдсутнiстьпорушень виконавчоi i трудовоi дисциплiни та здiйснюеться за рахунокekoHoMii фо"ду заробiтноi плати в межах заг€uIьних коштiв, передбачених
кошторисом на оплату працi.
3,РозмiР rцорiчноi грошовоi винагороди за сумлiнну працю, зрЕLзковевиконанн,I службових обов'язкiв визначаеться комiсiсю, затвердженою
наказоМ нач€Lпьника управлiння освiти, культури, молодi та спорту з числапрацiвникiв управлiння освiти, культури, молодi та спорту; мiськогоKoMiTeTy Профспiлки працiвникiв ob"ir" та науки Украiни; центрупедагогiчного розвитку; централiзованоi бр<га_гrтерiТ управлiння освiти,культурИ, молоДi та спорту; керiвникiв навчЕUIьно-виховних закладiв,
виходячи з наявних коштiв.
4,щорiчна грошова винагорода керiвникам навчЕuIьних закладiв тапрацiвникам центру педагогiчного розвитку видаетьс я на пiдставi нак€ву
нач€шъника управлiння освiти, культури, молодi та спорту.
5,щорiчна грошова винагорода педагогiчним працiвникам нада€тьсявiдповiдно до Положення, яке затверджуеться керiвником навчаJIъного
закJIаду за погодженнrIм з виборним органом первинноТ профспiлковоi
органiзацii i може включати 

" ..б. додurпоui критерii, kpiM визначених упунктi 2 цьогО ПоложеНня, З урахуваНням специфiки 
"ъ"о-Ъ"ого 

закладу.6,розмiр щорiчноi грошовоi' винагороди не може перевищувати одного
посадовОго окладУ (ставки заробiтноi плати) з урахуванням пiдвищень.
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,Щодаток 7

до колективного договору мiж
роботодавцем Барбiвського
закладу дошкiлъноi освiти
та виборним органом первинноi
профспiпкововоi
органiзацii на 2021 -2025 роки

спiльна комiсiя
Барбiвського закладу дошкiльноi освiти для ведення переговорiв iздiйснення контролю за виконанням колективного договору

Вiд сторони роботодавця Барбiвського
закладу дошкiлъноТ освiти :

Щиректор закJIаду дошкiльноТ освiти

Вихователъ закладу дошкiльноi освiти

помiчник вихователя закладу дошкiлънот освiти

Голова виборного органу .r.р""""-
профспiлковоi органiзацii
Заступник голови виборного органу
первинноi п пlлково1 о 1зацl1
Чле1 виборного органу r"р"""Й
профспiлковоi органiзацii

Загородня Ганна
василiвна

Геревич MapiaHHa
ЮрiiЪна

Садварiй I'aHHa
IBaHiBHa

]. J |9п."", Любов
михайлiвна
Кочiш KpicTiHa
василiвна
Пойдинецъ Нuдi,
михайлiвна
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