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I]iitгltllзi,,ltro ilo IIocl.alIoBtl к\ i\- }! l 1 5 Bij{ 2 ] .08.2019 рокч, (в pellaкIliT

lIосr.аttоtзtt Кабitlс-rr, MirricrpiB У1.1la'I'tttt Bi.,[ ]1.08.2019 ,\Г! 76в). ,га IIоря;чк1,

ttоtзijlсlпttttll' рс-( с l pllliij' i,a.l\ ]cI]ll\ (rti,l;l'a.ltt,;ctlltx ) i l сриl,орiа.IlьtI14х \,го.l

iiO.]tcK.ItlI]}I11x .It()t,Ot]()piIj llc( сl р\ ttl,ttIii ()pI,atI ,] \lс,гоlо IIосиJIеIIiй irrфорrll,ваl]iJя
.заir1,1,срсс()I]illIl..lх сYб'ск,гiв OII[)t,]jIlo.tllIOC Ila o(l)iItil:ittctbt),Bcб- саlr,гi:

- peCcTI) Itо.i!ек,гив}l1.Iх уr,O/t (,tоl,оворitз). ,змitt JloI]oI]IlcIlI>;lio IIих;

- ,t.eKcl' ltOJIelt,t,tlI}IItlx УГоlt (itоl,овtlрirз). злrirt i ilоltсltзttсill, l1o IIих;

- BLlitclti peltoNtetl:taltiI II1одо гlриведеIII,IrI уго/lИ (.'1o1,oBopy) У вiдгrовi,цlliстt,

I]иN,{оI,аN4и закоItо!lавст,I]а (у разi iх rtаяlзнос,гi);

-переJriкrri;цlrри€NIс.гВ'ус.гilIIоВ'оргаIriзацiй,дt:tяЯI{ихсобов'язкоВИМ
IIoJlo)icIltIrI tco.T1eKr.llBrtoT УI'о/tи (у разi поl(аIiня ,гакого treperliKy cTopol{a\ILr

) t t1.1ц ).

У зl]'язк\, :] B1.1IIlc llaBc/r[etIиN"I, ,га кер\lIочllсь Ч.З rr.7 1ltlРЯ-lК} IIoBl-:tl\,1]:i]

1lсссr.parrii' l,a,rI\/,]Cl]1.1y (пti;кt,а_,tчзсrзих) i rcptrтcllЭia-lt,tIIlx \it)-i. r,,l-,-':,'":',: ,

.,toL,1,1o1,,,iI]. IlpOctltt()l IIptl llpe;1'ltB.'retllli llir lloBi;to\lIl\' [)e(cI1-1ltttitгr lli,l\ jL,ГJll\

(rliili1-1t.ltvl]cItl!x) i l,cplrтopi:tlltllIllX \,I,{),l1, tiOjlCI1-ItlR}lIl\ _l()I'()lЗtlllilЗ tttltЗi"l(i\I.{rl Jil.

llll lwicT lt-гt, ,tor tllзiр itlcPoprlalцiltlo ;lOCIYlI _l() якtlТ oСlrle;Kcll(l cl()[l{)tiit\ll{

_tol,()x}{}P\, lri,1lltlBi.,llttl jl() }aKoll\' абсl Тх pillletlb (lol;1lcrl|l ы()rrфi rctttIittttr,

I.itt,N|ll\1 lIll cllуittбoBу ilrt|lopпraltiro). У BllII1l.,lltv IlllrlBllo КОrlфi tctlttiiitttrl'

itlcllopпraltiI,, tlptlcttNlo IIа llро,гязi 2-х робо,lлlх lItliB IIiI.111,tII T:lli\ irlфoprtirttiKl

]5 бgр!здд 2021 р.

1 lll_,tecпlo зr.оjlу Ila ОlIРИJt]0;llllСIlItя l екс ],) к()]Iскl,иl]]I()],о itoI,olrop; уГо/tи) (зп,rilr

. _i _l()IIOBIICIIb до tIи\) на офirtiйrrому сай,гi llicbKoT ра.lи.

(пllj)

W
(IlIБ)

r-i бс,:рэ3ц 2021 р.



КОЛЕ,КТИВНИЙ ДОГОВIР

нл 202l - 2025 роки

мiж роботодавцем т,а виборниN{ органо}I

первинноi профспiлковоi органiзацii

Мукачiвськоi MicbKoi комунальноi },cTaHoBIt

кщентр професiйного розвитку педагогiчнltх

працiвникiв>> Мукачiвськоi MicbKoi pa;ll

С хt;ct,lснtt[t н а зборах mруdtlвоzо

t;().,lelmuтy к 25 Мереып 2()2lpoKт

tlpoпloKolt Nэ2



2-],1];lаЮЧи колективнйй догоtsiр локаJIьним норматиI]ним актом, яким
' , 

" ",]СlО'ГЬСЯ СОЦiаЛЬНО*еКОНОМiЧНi, виробничi, т,руловi вiдносигtи i на
_-_:Bi якогО узгоджуЮться iнтереси трудовоI-о колективу та роботодавця
, ---чiвськоТ комУнальноi установ <L{eHTp професiйноl.о розвитку

- _,.,-tlГiЧНих працiвникiв> N4укачiвсъкоТ MicbKoT (далi - установа), стороtли
_ з;1.1Ilся про настугIне:

] tI r.IbIlI IIоJIоЖЕIlIlя

-;" Ко;lективний договiр укладено 2021-2о25 роки.
'- Ко-rекТивниЙ договiР ухваJIенО зборамИ трудовоГо колектив\. { r

Ш : вiд к25>березня 2021 року. BiH набувас чинностi з J
eT,Bep;tlKeHHrI <25> березнЯ 2021 PoK}z i дiс до )rxBa-IeHHrI
Lтеtiтивного договору.

}. Сторонами колективного договору €:

роботодавець, в особi директора VIукачiвськоТ комун€Lльноi установи
. .-'ill Il rrрофесiйного розI]итку IIе;lарgрi.lцц1 працiвникiв>

,l , ,;эчirзськоТ MicbKoТ , (даrli .- робо,годавеtlь), який Ilре/lс.гавляс iнтереси
: .:,-}{IlK& i п,tас вiдповiz]нi гtовноваження;

,,:1орнlrй орган первинноi профспiлковоТ органiзацii МукачiвськоТ
, _:.:r на:ьноi установи <IfeHTp професiйного розвитку педагогiчних
,-.liвникiв> (далi - виборний орган), який згiдно iз ст.247 КЗгrП

_ .:lэТнl,i, ст. З7, ЗВ Закону УкраТни <Про професiйнi спiлки, Тх права та
,-:l:HTii дiяльноСтi> предСl,аtsляС iгtтересИ працiвникiв установи у сферi
^_,,.i. riобуr,у, куJlьтури i захиtttас Тх r.py:toBi, соr{iальtlо-еконопti.iнi
'_::j.l га itl,гереси, о],римавILI[,i на llc вiдгlовillнi гtовttова/(ення Bi:
- ._lового коJIекl.иву.

- О-{аВеЦЬ ВИЗНаС ВИбОРНltt-t ОРГан сдиним пoBI-IoBa/hHII\l

_ _l:.lI1KOM Bcix працiвникiв в Ko.]eKTIlBI-Iих переI-оворах.
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1.5, стороtли зобов,язую,гься дlотриN4уIrаl,ись соttiальноl,о партнерства:

гlаритетностi предс,гавництва, piBHolrpaBHocTi cTopiH, взасмноТ

вiдповtдальностi, конструКтивностi i аргументованостi як пiд час переговорiв

(консультаrliй) для укладення колектиВного договорУ, BHeceHHi в нъого змiн i

доповнень, так i при вирiшеннi Bcix питаЕIь соцiально-економiчних i

трудових вiдносин, що виникли в ходi його виконання,

1.6. llоложегttлЯ колективного договору поlпир}оIотъся на Bcix праrliвникiв

устаIlовИ. IIiд час ltрийому IIа робо.гу rlраltiвгtики IlовиIIнi бути ознайомлеtti з

KoJl с кl,и t]I tи N,I iloI,o l]opoM,

|,1 , Ко;tективний договiр укJlадено вiлгtовillно дIо Законiв УкраТни "Про

колективнi договори та угоди)), <ГIро соцiа..ьгtt.tй :iа-lог в \-кг:''l" ' "

генеральнот, галузевот угод, обласнот ),гоJll, \,гоLtt rtiд l:i]_:; ",_,,_,"

кУЛЬТУрИ,молодiТасПорТУlt4УкачiвськоТrriськоi-j;:;:.--.].i.",:':

мiськоtоорганiзацiсюПрофспiлкипрашiвнlrкiьч]Jэ.........
<ЗаконУпроосвiтУ>>,,iншихЗаконоДаВЧrl\актiв\.к::.'..,.'

1.в. зп,rirrи i доповttення ts коJIек.гивний .tot,oBip вtltся.ь_-я ; .1]___ _,, ,1:,l , _, __

якот iз с.горirr tliсля провеllення переI.оворiв (КОttСr--tЬТаЦiй) i :ОСЯГНi'Г^;-'Я ]' t'--':

набуваюr.t, чиннос.гi tliсrtя cxI]aJlcI,tI{я заI,аJIьItи\lи збораlttl тр\,]ового

КОJlСКТИI]У'--:--,'iдоповненъу

1,9. tlроrrозицiТ кох<ноi iз cTopiH про внесення змlн

колективний договiр розглядаються спiльно, вiдповiднi рiшенttя

приймаIотьсяв1O-деннийтермiнпiсляТхотриманняiншоIосТороноЮ.

t.10.Пtодна iз cTopiH не мае права протягоМ TepMiHy дiТ колективного

ДоГоВорУоДноосiбноУхВаЛЮВаТИрiшrення'ЩозмiнtоютьйогонорМИi

зобов'язаtтttя або rIрипиIIяIо,гь Тх I]l1коиаIIня,

1.11.Ilсрсr.овориltlОДО\,к-:lаjlсl]ttяIlОI]оI.оКоJIскl.Иt]IIоГо

Ilас.ГуIll]ИЙr.ермirrIIоЧИНаIоl.ЬсяttеtiiзнirшсЯкза3мiсяrti

,ll.оговору на

до закiнчення

cl,poKy лiТ ко;rективного договор\ ,

1 .12. Первинна профспi;lкова о!rганiзацtя в п'ятиденний

подас його

TepMiH з .]ня

на гtовiдоrtнl
пilписання Колективного ,]оговор\ (змiн)



ресстрацirо та у двотижневлlйt TeplriH з .]ня реестрацiТ забезпечуе ДоВеДеННЯ

змiсту до працiвникiв даноТ установи.

1.13. Сторони домовились, що при змiнi власника установи освiти чиннiсть

Колективного договору зберiгаеться до укладення нового.

1.14. /_[агIий f{оговiр укладено на 2021 - 2025 роки, який набирас чинностi З

моменту ltiдltисанL{я гIредставI]иками CTopiH i дiс до укладення нового або

гIереI,J]я/lу I lboI,o.

2. СТВОРЕННЯ YIИOB ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБIЛЬНОГО

РОЗВИТКУ УСТАНОВИ

установи, розвЕток

оптимzlльних )rMoB,

та рачiонапьне

навчаJIьно-виховних

i злliцнення

вtг(о.],rtчIl з

викорIлстання

зав..1ань та

2, 1. Робоmоdшвець зобов'язу€mься:

2.|.1. Забезпечити ефективну дiяльнiсть

матерiально-технiчноi бази, створення

сРак,ги,лltих обсяl,iв (lirrаrrсуваtlIIя

ltозабlоitлtе,гLtих коlшriв /UIя реа;riзаriiТ

якiсtltlt,о викоIIаItIlя lrрсlфесiйгrих обов'язкiв KoiliIIti\r lrpartiBI,I11Ko\L

].1.2. Зас,госовувати засоби Maтepialrbtloгo i моралr)ного стиN{улЮВаННЯ

якiсноТ гIрацi, рацiонального використання наявного обладнання, технiЧНИХ

засобiв навчання тощо.

2.I.З. Надавати головi первинноi профспiлковоi органiзацii iнформацiю, Що

" 
_ ос\ еться ,l,рулових i соцiально - економiчних прав та законних iHTepeciB

.,,.l-itiB профспiлковоТ органiзацiТ. Зазначена iнформацiя мас бути надана не

. ;,, : llIc- .'1ССЯ'ГИll1еtItlОГО'ГеРrrirrУ.

- -;. }lc pi;tllrc олI]оI,о разу IIа piK розl,.;Iяitа,l,и IIиl,аIItIя I]po стан лотримання

:: :it)I'O l-pylloBol'o ЗакоНоilаВс'ГВа в YcTaHoBi.

- }, Первtlllltт проttлспiлкова орzчttiзпtt,iя зобов'язуспlься:

_ - Спрлtяти змiцненню виробничоТ та Tp1,;toBoT дисциплiFIи в ycTaHoBi,

, iэ ефективноТ роботrI \ стзнtrзIt.
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2.З.2. Зацобiгати виникненню колективних трудових спорiв (конфлiКтiв), а В

разi IХ виникнення - вживати заходи, спрямованi на ik вирiшення вiдповiдно

до ЗакоНу УкраiНи <ПрО порядоК вирiшенНя колекТивних трудових спорiв

(конфлiктiв)>,

3. РЕГУЛIОВДННЯ ВИРОБНИЧИХ ТД ТРУДОВИХ ВIДНОСИНИ.

РЕЖИМ ПРАЦI ТА ВIДПОЧИНКУ

3. l. РобоплоDавець зобов'язуеmься:

з.1.1. Забезпечити дотримання встановлених чинним законодавство\I Hop\I

тривалостi робочого часу i вiдпочинку для праuiвнtлкiв r,cTaHoBtt,

З,|.2. Здiйснrовати замiну, гrерегляд IJop\I прэrti з] _с,-,_- -,:,:::,l :

l rрос}iсп iл ковим ком i,ге,гом.

3, l.j. IIовiilом.ltяr,и rrpattitзHиKiB

lrpaIli tle гliзltitltе нiж за /1ва

УKpa|Htt).

].l .4. Забезпечити дотримання чинного законодавства шо1о гарантiй i

кОlltПеНСаЦiй працiвникам установи, якi нагIравляються для пiдвищення

квалiфiкацiТ, гriдготовки та переквалiфiкачiТ (збереження середньоТ заробiтноТ

].-тати, опJIата BapTocTi проiзду, добових витрат),

_^,1.5. Залучати працiвrrикiв до роботи в надурочгrий час як виняток, у

,- .,:ll].lцax, гtерслбачеIIиХ закоrlодавс1вом, лиIIIе за згодоIо первинноТ

- ,cilctti.llKoBoT орr.аtliзаtliТ :з оп:tаr,оlО зl,i;ttrо чинIIого закоtIо/]авс,гва (сm.б2,

КЗпtI YKpcthlu).

.. lIогоl{ЖуватИ з первинною гrрофспi.ltковою органiзацiсrо час початку i

,,:iеFIНЯ роботи, режиМ роботлr зtlit-t, гtодiл робочого ч&су на частt,lни,

"\ 
ваннЯ rriдсумоВаногО обriк1 робочого час}, графiки роботи, згiдно з

,, .lередбачати мопtливiсть створення \,\1оВ для приймання працiвника\It1

-]тягом робочого час}, на TI1\ роботах, де е особливостi, шо не

- ]l,ь вс,I,а[Iови],и перерв\ .

,::=
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З,|,7. ЩО початкУ роботIr лраuiвнtlка за \,кJаденим трудовим договором

роз'яснитr,r пiд розписку його права. обов'язки, iнформувати про умови працi,

права I]a пiльl,и та компенсацiт вi:повiдIrо до чинного законодавства та

/lаIIого ко,цекl,и BIIoI,o доI,овор\,.

3.1.8. З:tiйсrrrоrlа,ги приЙItяl-гя rla робоr,Y IiоRих ttраttitзttикiв rtише у випадках

забезгlечеtлня гtовнот гrродlукт,ивнот зайнятосr.i працюючих i якщо не

прогнозУетьсЯ Тх вивiльнення на пiдставi п.1 ст.40 КЗпIl Украiни.

3. 1 ,9. Забезпечити протягом олного року реалiзацilо працiвгtиками

переважного права на укладення трудового договору у разi повторного

прийняття на роботу працiвникiв аналогiчнот квалiфiкацii (сm.42-t Кзпп
YKpa[Hu).

3.].l0. Сitрияти Ilа/{аIlнЮ N,Iоrt(ливос,гi llепеДаl-оl,i.tltиrr llpartiBHllKэ\] \"...-.-.-.,.

ЯКi Bi7lrloBi:Itto l1o чиrlноI,о законоiIавс,гва MaIoTb IlpaBo I]a BIlK.la_];]L:b.*i1. :с]_-. .

вllIiоIlувати ii'B межах oct;ol]]lo1-o робо.rого часу.

j.l,1 l. ()бмежи,ги укJIаДаtlнrl строковИх договорiв з rrраuiвника\I]l з \1oTl]B:*..'

гrеобхiлtlостi Тх вигlробовування.

j.1.12. FIe застосовувати контрактну форму трудового договору для тих

працiвrrикiв, якi працюють на умовах безстрокового договору, KpiM випадкiв,

ко-]и сам працiвник виявив бажання працIовати за контрактом i за умови
ileяBIloc]'i фirrансовоТ бази. СпрямоВуватИ KoHTpaKTIry фор*у .грудового

.t-ll'OBOPУ I{a стI]орсIIIlя ),]\,Iов:]{.-ГIя виявJtеIlIlя irriцiативttостi працiвника,

зi1.1\овVtO,tи йоl,о itt,,lиBi/tya.ltbtti з,,1iбtlосr,i. IlpaBoBy i cottia,гrblly захищеttiст.ь.

,]бL,зIlсчУваl,и до1,Iа,гковi ltорiвгtяllо з L{I]}IниN,I закоIlо/lавством гtiльги, гарантiТ

: ко\lпеLrсаrцiТ дJ]я Ilрацiвникiв, з яки\II.1 \iк,-Iадено коr{.гракт.

_] i.I3. ЗатверДхtуI]атИ посадовi iHcrpl кuii працiвникiв ус.ганови за

.JI,оJженням з профспiлкови}I KolIiTeTort.

j . ,1:l, Забезпечити гласнiсть Bcix захо:iв щодо нормування праui.
, ] ясненнЯ працiвникам ПL.lIIL]ilн;: -r-}]еГ--lЯД} норМ прашi та \j\lов

.: t . ОСVВ&FIFIЯ НОВИХ IIOP]\'I.

5.Вк"llюча,ги прсlIс,гав]Itlк: профспi-rковоТ органiзацiТ до складу

в-Ё
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_1,1.16.ЗабезпечитИ I]acTaBI-IИtlTBo над моJIОдимИ сгrецiалiстами, сприяти Тх

з_tаttт.аttiТ в коJIекl-ивi,га професiйrrому зросl,аIIшIо.

j. l . l 7.ЗвijIL}lсIltlя I]раltiвrtикil] за irtirtiа,гиrзи I]J]асI{ика зjliйсгttова,ги за

ttоttереднiм tIого/{я(еItLlям з rrросРсгti"ttковим комi,гетом зt,iдно з чинним

законолаI}ствоМ (с,г.43 КЗпГI УкраТни). Звiльrrення працiвникiв у зв'язку iз

скороченням обсягу роботи здiйснIовати JIише пiсля закiнчеtлня навчального

року.

3.1 .1 В.Надавати працiвникам установи Irlорiчrri оплачуванi вiдгrустки

вi:tповiдlltот трива,постi, якi rle можутъ бути мегlltli, нiяt 24 календарних днi,

зl,iilttо 1] чиIIIlиN{ закоItодавс,гво]\,l,

3.1.19.ГрафiкщорiчнихоПЛаЧУВанихвiлпустокЗаТВерJjfi}.ВаТlt

погодженням з гrрофспiлковим koMiTeToM не пiзнiше l5 сiчня поточног0 рt

i доводити до вiдома працiвникiв,

3.1.20.Визначати черговiстъ надання вiдпусток згiдrrо з графlЕпш, щ
враховуютЬ iнтереси Bcix гrрачiвникiв установи, Письмово lюBiюllilIr.Itl

працiвникiв про дату початку вiдпустки не пiзнiше як за два тюlоti до

встановленого графiком TepMiHy, (ч. I0 сm. 10 Закону YKpatHu оПро

вidпусmкъL>).

3.1.21.[]иплачуI]а,ги заробiтttУ плату ttраllitзrlикам за час вiлпустки t{e пiзнiше

rtiж.за r,ри :ttIi ito ji llочаr,ку /cnr. 2l !)aKclttl,YKpai'tttt KIIpcl вidпllсmкuл),

3.1.22.Ilаjlаваr.И lli/lrrl,cTK1, (або i] час,rиrlу) ttраttitзrtикам устаIIови у зв'язку з

rtеобхiднiст.юсаНа.ГорI{о-кУрор1.Ilоl.о-lliкування(Пос.гановаКабiне.гу

N4irricTpiB УкраТни вiд 14 квiтня 1997 р, Л9 З46),

З.|.2з.НадаватИ особам, якi працIоIоть на умовах неповного робочого часу, ts

т.ч. .гим, хто перебував у вiдпустцi по догпяду за дитиною до досягнення HeIo

,грирiчнОго BiKy, шорiчгlУ основн\' вiлпустку повноТ тривалостi,

3.1,24.}KiIIKaM, якi прашlоIотЬ irtаютЬ.lвоХ iбiльrше дiтей BiKoM до i5 poKiB

або jlиr.иtrу-iнвалillа, або яка \cI1I]oB}1.1A _-lltT}.]Hy, одиrrокiй MaTepi, батьку" якttй

вихов\,(] ,цитиItу бсз ]\,la'I t-lli (\ It]\,L\ .tltc,li ii у разi перебуваrлня NIaTeplB

лiкувальному закладi), а також особi, яка взяла дитину пiд опiку, надавати

шорiчно додаткоВi оплачуванi вi:пl-стк}t тривалiстю 10 календарних днiв без

яа

к\



у,рахуваIlItя cl]яI,ItoBlix i' tiс-lэобо,Ittх .trriB (c,tlt, 73 К]пII YKpaitttt, чсlсlltLlltа

11epLlla ct11, l9 Закоttлl YKpctttttt KIIpo вidпусtпtш>), За наявностi декi.lIькох

гtillс,гав дJIя наданFIя цiсТ вiдпусr,ки il заI,альна тривалiсть не моЖе

Ilеревиlllувати |1 календарних дrriв. (сm. 19 Закону Укра|нъt кПро

вidпусlпкu>).

3,1,.25.Не допускати вiдмови працiвникiв вiд надання шlорiчних вiдпусток та

замiни Тх матерiальною компенсацiсю.

3.1.26. Ilа/tавати iтlшti вили вiдtпусток без збере}кеI]IIя заробiтlлоТ пrrаr,и (ст,25,

2б Закоlrу УкраТгrи <<llpo вiдlrусr,ки>).

3.1 .21 . I le ltрогlоrIуваl,и lзi/{Ir}сl,ки без збережсI]lJя заробiт,rlоТ п-rатtr вегjтltttrt

ittitiKaM, особам, в сiм'ях яких IIcNlaC itlLrtttx to_t\ Bд-lt,tttlKl;. -..-,;:..'

баl,ато:цiтItих с i мей.

3.i.2B. Вiдкликання працiвника iз щорiчноi Bi_lпrcTKti з:..l.,,-.,r;-:.,: ,]_-_-

його згодою у випадках, передбачених чинниi\I законоfевс lзtr],1 :: . ] l_,, -,,

УкраТни uПро вiдпустки>).

3.1.29. Надавати жiнкам за iх бажанням у зв'язку з вагiтнiстю шlор'lil]цr

оIIJIачувану rзi;lпус"гку у зручrrий лля }Iих час IIepell вizllпусткоIо у зв'язку з

Bat,iтlticтto i llо,tIоl-апли або ttiс.ltя rlcj'(c.l0 ,3aKorry УкраТrrи <<l Ipo вiдпустки>).

].l,j0. I[ро,гяt,ом 2-х дrriв з часу оllерiкаIlIrя irrформаllir'дово)\иl,и /lo вiдома

ч-lелriв,груловоI,о колективу HoBi норматиI]лli дlокумен,Iи cTocoBtlo трудових

вiдttосин, оргаrriзацiТ працi, роз'ясгttовати Тх змiст,, rlpaBa ,га обов'язки

lrрацiвникiв.

].1.31. Знiмання i накладання дисциплiнарних стягI]еIIь на прачiвникiв

\ станоI]и за порушення труловоi дисциплiни, невиконання правил

зttr"грiшtнього тру/Iового розгIоря/tкy l,а посадових обов'язкiв проволитLl \j

-t)BlIiil вiдrlовiдrIос,гi зi с,гаr-гяш.t и 117 . 1 -+8. l;19. 1 51 , 1 52 КЗпГI.

3. 2. П ер в uн н а пр о ф с п iл ко в g оре а н iзtt ll.iя зо б о в' язу еmься :

].2.1, Забезпечити дотримання прачiвникаi\.{и труловоТ дисциплiни, правил

внутрiшнього розпорядку. Сприятlл створенню в колективi здорового

\{орально-психологiчного MiKpoKrilraTr,.
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З.2.2. ЗабСЗtIе'lува'ги rroc'T,iйrrlrii конl,роJIь за сl]оечасFIим введенням в дiю

IIОРМаТИВIIИх Докумеt-t'гiв з питань трудових вiдlносин, оргаttiзацiТ нормування

ltрацi, розrrодiлом навчального навантаження.

3.2.З. Запобiгати виникненню iндивiдуальних та колективI-1их 1,рудових

конфлiктiв, а у разi iх виникнення забезпечити ik вирiшення згiдно з чинним

законодавством.

3.2,4, Захищати права членiв профспiлковоТ органiзацii в сферi трудових

Bi/ltt оси l,t.

З,2.5. ГIc /iоlr\,скаlи I1ри,гягIlсrtIIя IIраItitзltикiв ;to l]икоIlаIItrя срункчiй, якi не

:за:зttа.lеtti в посаlIових обоlз'язках, бсз,зt,о:tll rrpalti Bti llка.

З.2.6. Контролlовати порялок звi.ltьнення з робогtt llгэцiвгltlкjз. ,'..:. _ ]

звiltьtrеrtнtо у зв'язку зi скорочення\I штатiв.tlt з .., ,:\ ..i],:-.,: :_::

робот,одавця установи.

З.2,7 . За бажанням працiвника, представ-lятI1 io- о .:. . ;.] -. *. . "- .-

irr:tивiltуальнихтрудових спорiв.

3,2.8. lJr'tir.iсlrtова'ги ко}{троль за дотри\IаIlIIя\I Lit{llHL]гLr ,l^,. __t э. _,i

]aKOlIo,llaI]c,It]a.

].].9. I)оз'ясltttlва,ги ч,IIсIIаNI l,py/(oвoI-o коJIекl,иву зплiсr, норN,lативних

.toKyMeHTiB rrцодо орr,анiзацiТ працi, Тх права i обов'язки.

3,2,l0. ОрганiзуI]ат,и вивчеFII]я та обговорення l] трудовому колективi

законопросктiв, якi стосуIоться трудових шрав гrрацiвrrикiв сфери освiти;

вносити tlропозицii щодо полiпшення умов працi до керiвних профспiлкових

органiв, органiв мiсцевого самоврядування.

-1.3, CmopOltll KOileчпlltBlto?o doloBop.y, do.votlu,.lltcb про ltсlспlупне:

r.3.1 , I}с,гаttовиr,и в r с гаttсlвi lt'я,гtt_lеItllий робочий l,иждеFlь з JBo\Ia

.ilxi,,tItиN4и JlIlями (cr боli] .ltt,. Li,lя t:

j.].2. lJаrtрова,,lrltснI{я, зrlittr ].] гlс,рr.,р-,,r, IIopM праrli tIроволитI1 за

r,lI,оll){еIJгrям гrрофспiлковlt\l rtl],1. _е ort та згi.ilно чинного законодавства.

j.З.З. Режим роботи, графiкlt роботи, погоджувати з профспiлковим

rti,гетом.
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з.3.4. Забезпечи,t,и KoFITpoJrb за свосчасним сI(ла/lанням графiка вiдпусток
,га йог,о виконанням.

3.3.5. У разi запровадrItення чергування в ycTaHoBi завI-Iасно узгод}куваl.и з

профспiлковим KoMiTeToM графiки, порядок.

З.З,6. Залучати на роботу окремих працiвникiв у вихiднi (неробочi) та

святковi днi лише у виняткових випадках, згiдно чинного законодавства, за ix
зI,оjlоIо i за lloгo;1ilieIltlям з llрофсгri"цкоtзим комi,гс.гом,

3.3.7. IIа,lават,и rзiitlt),сr'ки бсз збсрс.}ItL,IIliя заробi,гtrоТ lt.ltаr.и JII.1шIe за наявtlостi

оссlбис,гсll' заяви ttpartiBltиKa i Bi;1llotзiiltto ilO чиtIIIоI.() З&ltОIlО;llзI]с,гва.

4. злБItзпЕчЕ}лня зАЙнятостI
4, I . Ро бо пtоiuв е ць з о бо в'язу еmь ся :

4.1.1. Рiшеrrня про змiни в органiзацiТ прашi. ,liкз. .___,,_-. .---_.- ..

перепрофiлюваннЯ установИ, скорочення чиселъностi або штац- прачiвнпкiв

приймати лише пiсля попереднього проведення переговорiв (koHcr,:bTaцil-tl з

Головоtо первинноТ профспiлковоТ органiзаrtiТ - не пiзнiше як за три rriсяцi :о
;_tl iicrlcr II]я Iiих,захо/li tз.

_. l .]. I{а,,1ава,ги rзciM бажаtочим молt.ltивiс,гl, гIрацюваl-и на умовах
.:.'IlOBtlOI'o робочОго часУ з оI]латОю праlli гrропорцiйr-rо вiдrrрацьованому

_l.\ (за (lактично викоIIану роботу) без буль-яких обмехtеttь трулових прав

.,:lliвгIикiв, iз збереженням повноТ тривалостi оплачуваноТ вiдпустки т.а Bcix

, i _',Н fiЙ, пiльг, компенсацiй, встаНовлених цим колективним договором.
_ j. З:iЁтснтоВа,ги аналiЗ cTa}Iy та прогIrозуваItнЯ використаIlня трудових

- - I1111 IIРОГIIоЗуваtттti l\,1асового Bl.tBi-,l1,1tettгtя праtlitзt-lикiв (:to l00/b

tl] Lli,lCC_]Ibllclc,гi IIpaIlIoIoL{1.1x I]}l()-lяt,о\I рок),) розробиr,и та реа:liзl вагtl

-::\ з rrpocPcrti",tKoLloto орt-аttiзаttiсrtl 1l.р\,1оr]им коJlек.гивом) rrрогре\1\

,,tlIIя зайнятосr,i та coцia-rbltoT rriдтримки працiвникiв, якI1\

_:tться вивiльнити.

ПPlt ВИникненнi необхiдностi вивiльнення працiвникiв на пiдставi п.l

ШпП УкраiЪи:
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Iисьмовiй формi державнуilовiдом;Iяти }{е пiзнiше як за два мlсяц1 у I

слу>rtбу зайнятостi про вивi.llьлленняl працiвникiв у зв'язку iз змittами в

органiзацiт працi, в тому числi лiквiдацiеrо, реорганiзацiсто або

тrерепрофiлтованlrям устаI]ови, скорочеIlням чисельностi або tштату

rrраLliвtlикilз;

tз1,1tlilttlIIСIttlЯз,,1iйсшtова.tИJIИtllСItiс.;tяI]ИКорИсl.аIItIяУсiхмоя<Jtивос.гей

забезttе.лИ.ги ТХ робо,гоlо tla itttltoMy робочом1' MicIti, в т,.ч. за рахунок

звi.ll bt tct t ttя суп,t ic ttикi tз, "rr i KBi;tal tiT cyMr i l r tctI IIя 1,oll (о,

4,1 ,7. ГIри змiНi роботоДlавцЯ усl,ановИ, а такоЖ у разi реоргатtiзаrriТ (злlrтr,я,

гIрислнання' гtодiлу, видiлення, перетвореннЯ ) звi-lьгrеI{ня пL'lll1l;",, ,,,;

IIроводиТи лише у разi скорочення чI]се"lьтIос гi ебо lll:l:r .

4,2. В uборl! uй opzol! зобов' язуеmься :

4.2.1 , I]есr.и ро:з,ясtttоваJIьIlу робот1, з l,iliIi-lLli) lл.

захис,г), BtrBi,,tbIltt)I]a}lиx llраtцiвllикitз,

+,],2, забсlзtlсчуr]а1,и захис,г вивi:tьtllt)ваllll\ t]}rilitiBti;'x,Э , -: , -:'1 l' ''

зtlкоI{о/lаl]с.гвом. t Ie до'ускаl,и зtзi;tLttеIlllя за itlittia гItвоrо робоl о,]авltя

ваt,iтltих, я<iнок, якi маю1Ь лiтеЙ BiKoM до ,грьох poKiB (ло rпести poKiB),

ОiIИIIОКИх ма,rерiв при FIаявностi дитини BiKoM /1о |4 poKiB або дитини_

ilrвалiда (сm.tВ4 КЗпП YKpai'Hu),

4.3. Cпlo1ltltt u зобов' язуtопlься:

-i. j.l . l}rn"ouтn, ,r,"плiu л",r",

. ]1]орсIlIiя lrpaltiBtlиKa]\,l Bi/lttotзi,ttt{иx V]чIов llpalli, якi б максимаJlьIrо сприяJIи

_il]ilx\lt]Lllil]lO rrсрiсl;titз r,рч.,tоtзсlТ Jtiя,,tbttocтi .,l(o cl,paxor]oI"o стахiу ,]"lя

lal1 ]l]аlIеIlIIя l]irlIloBillrlot,o I]иjl\, rrctrciT.

:. 1. С плоро t t u d омо в Ll,x uсь :

- * 1. Гtри скОрочеrri чисельностi LIII штат\ прашiвникiв перева}кне право

,1шення на роботi у випалк\ о--НЗ\t]вtlт гrро:},ктивностi прачi i квалiфiкашiТ,

: Ilередtбачеt1их законо:lавс.з,.r"l ,,, *] КЗгrП УкраТгrи), надасться такоБ:



особам передпенсiйного BiKl,;

зi cTaxteM роботи у даrriй 1,cTaHoBi бiльше 10 poKiB;

о/]иIIоким ма,герям, якi штаtоть ztiтей .чо 1б-рiчного BiKy;

rKillKaMt, якi маю,гь lrlBox i бiлl,tllс:iiтсй BiKoпt до lб poKiB.

5. tloPMУBAI{lIrI I оIIJIАI.л IIрАIцI

5. ], Робоmоduвець зобов'язуеmься:

5.1.1. Забезпечити оплату працi вiдповiдIно до чинного законодавства,
ВстановлюватИ та здiйснюватИ доплати та надбавкl{. пре\тitовання. I]е_]зння

МаТеРiаЛЬНОТ ДОПОМОГИ Та ВИПJIати коN{пенсашii'llрашiвF{]1ка\I \ с гilнtr:li:

5.l.2.ЗaбезгiечИTИBycтaнoвiлaснiстьYI1oBпpаlti.ПoГЯlк.,:r''..-.'-:..-.

rtа;lбавок. виIIагород, rtремiй, itlшtих зао\оLI\ вз,l L::;:\, ::;: :,_- , ,,.-_-].

ви I1"lIl1,I,.

5,],3, I]i,'ttloBi:tIlo l{o ст, l5 Закоlrу YKpairrlr кIIро oII.-Ial_\ II}].il_: __-.,_.--.:,,:_:.,:

з lIрофсlri;tковим KoMiTeToM у]\{ови оIIла.ги llparti в устаtlовi.
5.1.4, l].цiйсlrrоватИ перегJlяД i вlзедlення Ilоlзих y',IoBLl rl rrvyvr Jl.zrl{ l бljl-д(gнli}l l10tJИХ y]\,IoB ОtIjIаТИ П

обов' язкОI]им погОд}кенняМ з первинIlою профспiлковоlо органiзацi cro.

5,1,5, l]дiйснrовати заходи щодо безумовного забезпечеttня випла'и
заробiт,rтоТ плати rre рiдше двох разiв на мiс.яrцъ:

у 
,гермirrи l5 "га 30 числа;

aJ]c IIе tti:згtittlе 7 днiв гliс.ltя закiltчсtIrtя гtерiо,l{у, за який з/tiйсгtюс,гься

}]tj IIJIа,га.

-{. ] .6. Jабсзltсчиr,и I]иII-rIа,г), заробi,l rroj' lt_ltar и за IIcpI]]y I1оJIоI]иIJу lttiсяшя

,iBaltc) tз розrr,riрi IIе ме}{IПи\.{:]а сРакгl,t,-tгtО вi7lпраrlЬоваttий LIac з розрах\.нк\
зр1-1фтrоТ стаIзки (посадового oK-laJl,) праuiвника.

: 'l,7, У разi, колИ денЬ вип--]а,гI1 аванс\ LII] заробi,гrrоТ плати збiгасться з

'ХiДНИМ, СВЯТКОВИМ абО Неробочltrt _]i{e\Ir Тх виплату здiйснюватlт
, ,с'Ре{О,ЩНi. Сприяти ycvHeHHio _'*'::ЧIIН пор\/lпення TepMiHiB вип"Iат]l
, .бiтlrоТ IIJ]а.Iи.

прашi

|2
t
t
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5.1.8. При кояtнiй виплатi заробlтноi плати повiдомляти працiвникiв про

заI.альIjУ cyN{Y заробiтноТ ltла,ги з розr,rrифроI]коIо за видами вигIлат, розмiри i

lti,цс,гаlзtt у,гриN.,IаIiь, суму зарl]JIаl,и. II(о IlаJ]е)iи,гь iio I]иilJ,Iа,ги.

5.1.9. Забезгtе.tи,ги I]иI,IJIату заробi,гrrоТ IIJIати lлерез ус,ганови баr;кiв вiдrrовiдrlо

i lo чtlIitIоI,о зilкоtIо/lавсl,ва JIиIIIе ttа rtiilс,гавi особис,гих заяв праrliвrtикiв.

5.1.10, Забезгtе,лиl,и виIIJIа,ги:заробiтrlоТ IIJIаl,и за lrepio/t lзiдгlусr,ки не ttiзнiше,

ttiж за 3 дrri до почаТку вiдпустки. У випадку затримки виплати вiдпускtlих

вiдпус,гка на вимогу працiвника повинна бу,ги перенесена на irrший перiод.

5.1.1 1 . ВпроваджуватИ В ycTaHoBi мiнiмальrлi посадовi окJIади, ставки

заробiтноТ tt.ltати у розмiрах не I{иЖче законоjIавчо BcTaHoBjIeHoT lriTritlA--tbгtr':'

заробiтlloT tl:rати.

5.1 . l 2. I Ic ;1огlусt<а,ги заборI,оI]аrIос,гi заробi гttоl' lI.1l1] ;1. l lгl, ,]_,- 
, l-,",l _

зapoбir.lloTlI-'tal.иtlapaxot]atl\1.]1OBI,1IiJla].llc)\]\itt.I...;.'.,'l..::-.-

lIo'lIclи<c-t-tItя IIро IIоря/lок I{oN,lIIeHcartiT rrраrtil]l{ика\1 Час]il}]l: ];:].1,:,-:,- --,,,:

зtз'язкУ 1] IlopyILIcIlHяM ,гермirriв it виl,t;lа,ги (IIclctllcttloBu Кuбtiiеii:,. -',!.,-. -"-: ,-

YKpai1ttt Bid 20 zруdня l997 р. "Лr9 1127),,

5.1.1З. Забезпечувати виплату доплат за:

сумiщення професiй, посад - до 50%;

- роЗIIJиреFII-{я зоIfи обсrrуговуван}Iя або збiльlllення об'сму виконуваноТ

]lобоrи .to 500/о:

- l]икоtIаIIIIя обов'язкiв ,гимтtасоtзо tзi;lсуl'IlI)оГо праrliвtlика без звi.ltьгtеtItlя

Bi.,t clcttoBltoT робоги - Jto 50%;

- Ja вик()рi.lс,l,аllI]я в робо,гi .,lсlзиllс|liкчю,lих засобiв, а такох{ за

lrрибираrII{я ,гуаJIе,гiв - 100% посаJовогО окладу (без прове/IенIJя rIри цьо}1\

:lr.ecTalliT робочиХ мiсцЬ - гIос,гаI]Ова КабiНе,гу N4irricTpiB УкраТни 30 серпня

]002 року ЛЪ 129В),

ЗазначеIti дIоrrлати встаLIов--]IовзгI1 за обов'язковим погодх(ення\I з

,rросРспiЛковиМ KoMiTeTort (накэЗ \1l:lСгерства освiти i науки УкраТr-rи -\g118

,'-l24 лIоl,оI,о 2005 рок1,).



5,1.15. I-aparIT,yl]a,гll оп-Iа,г\ llpal{i за робо.Iч в IiаiIурочгtий LIac в Ilорrrдку ст.

It)6 I{-jllI I УкраТrIи, а у свll,гl,.оtзi. гtеробочi ,га вихiлrri подвiйному розмiрi
або llаr,lаrltlя itttlto0,сl lilIiя lзi.-Ilto,tllttKr.

5.1.1 6. I Iере;lбачи,ги в liollt горисi ВиlIа.гки tIa премitоваllня, надання

ма,герiа.пьttоТ допомоги працiвникам установи, стимулIоI]аFILIя .гворчоТ праui i

пелагогiЧного HoI]aTopcTBa керiвних i педагогiчних працiвникiв у розмiрах rre

менше 2 вiдсоткiв планового фонду заробiтнот плати

5.1.17. Не приймати в одFIостороЕIньому порядку рiшень, що змiнtоtотt

всr,атtовлегli в колективному договорi умоl]и оп"rIати гlраtli, KpiM зr,tiн t]

закоI]оiIаtзс"гвi. 11ри замilttеlliti тимLIасово Bi_rcr T,ltix гtс_tагогiв. яке тl]l{вз.Iir

IIotIai,Il 2 пliсяlti, olt.ltal'y :з,'liйсltlоваl,и Ilo T,aplrt|liKartjl' з IJt-|)IIIoI,o _lI]я ,.:.,l ._.;:, -]

]il lзсi I,о;]1иtIи t|lак,l,ичttоl,о I]aBaI1l,a;IietlIIя ll7. -_] 1,.. i7i,., ,--

обччс"lеtlня. заробimно| пllапlLl пpatliBt tutriB ocBi tlt tt l .

5.1.1B, Забезttе.lи,ги оtIлатУ гrрацi У випа/lках. З LIс.Зi_lс.^;1;:\ з._ _ .-.. . _.

IIриLIиН (несrrриятливi метеорологiчr.ri умови, епi:еlril'. со\,]э_ ".- . .

розрахунку заробiтноТ плати, встановленоТ при тарифiкаuiТ. за \ \1t_]BiI

виконаFIня працiвниками iншоТ органiзацiйно-педагогiчноТ роботи вiдповiдно

,Ilo t'x фvrtкlliоrlаJIьllих обов'язкiв. За час просl,оlо, коJIи I]иникла виробrrича

сt.tт,l,аlliя, ttсбсзttечНа /tJ'lя жи.г.гя Llи зllоров'я праlliвtiика, або д-lrя _lttодей, якi

iiot,cl о,го.Iуtо,гь, iнавколиlIIIIього r]риро/lIiоr.о ссрс/Iоt]иIIlа lte з його виIIи, за

tttl;r,t збсрit,ас:r,l,ся ссрс;lrriй заробi.гок.

-i.i.l9. ЗберiI,а,ги за працiвrrиками п,tiсце робо,ги i середнiй заробi.гок за
:]аС IIрохолхtеннЯ медичногО оглядУ (ст.10 Закоrrу УкраТни uПро oxoporly

_rlацi>).

'.1.20. 
ВИШЛаЧУВати надбавки, працiв1-1икам y розмiрi вiл \0О% до 300 0,ъ

_\са]lовогО окJIадУ за наяв}Iостi коШтiв (ставки заробiтrrоТ плати, тарифltоТ

,lВкИ) l

за високi досягнення у праui:

за виконання особливО Ba;K;tltBoT роботи (на TepMiH if виконання);

за складнiсть, напруженiсть 1, роботi.

14
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1,55.1.2З, З:tiiiсtrlоI]аl,и ttpeMitoBatttlя гrраtliвIlикilз Bi,,,(гlollijil{o llo llо;tо>ttеttня

гlр() Itрспtil<,llзаltttя |/ |odctmrlK 1 ).

5.1.24. l]абсзlrечити BиlIJlal.y rtе,цагоl.iчtIип,t rlраtIilзltикам ус,гаI{ови гроrповоi.
винагородИ за сумлiннУ I1рацю, зразкове виконаннrl гIоклалених на них
обов'язкiв вiдгlовiдно до п.1 ст.57 Закоrrу УкраТни uПро ocBiTy>>, згiдtlо
По"поrкення (Щоdаmок .Nb 2) за погод)Itенням з гrрофспiлковим KoMiTeToM та
виIIлаl,у педагогiчltим i гrауково-педагогiчним працiвникам /]опомоги Ila
озjtороI]JlенIIЯ У розмiрi мiсячrtогО посадового oKrta/{y (сr.авки заробiтrrоТ
II"iI,,1,1l,] ) lrpll IIa/,laIItri rrtорiчtrоl' вi.,rrrчс,гки Га IIIrq.l1iIo [IpaIIilзltl.tl<abt усl-аIIов}] за
tiilя Bl]ocl,i t<cll t rT,i tз.

5.1 .25. Забсзlrсчl,t,ги t]иIIJlа],у l;а,l(бавки зе Bl.]c.]\ I.r 1lокitз

iIO Ilocallot]o],o окJIаду (ставки заробir.rrоt' tl. tэт;l l

гIс2ltil I,oI,i чн оТ робо.ги :

- rIонад З роки - I0%;

- гtоIIад 10 poKiB -20%;
- поIIад 20 poKiB -З0%.
5.1 ,26.Вltt1.1tа.tува.глt гrадбавкУ ltелаL.оt.i'{ItиМ ltрацiвникаМ за ttреСти,т,Гliсть

ttcl(at,ol,iчlltlt' lipalli в максиN,IаJIьl{о]\,{ч розпriрi з0% поса/lового окладу
Вi,'tltОlЗiltllО ittl IIОС]'аIIови I{абilrс,гу N4ilriсгрiв украi,lrи Bilt l l сiчня 20lB р.
_\2з.

5,2,2], А,гсс,гацitо ледагогiчгlих працiвrrикiв tlровоllитИ вiдповiдно /tо
I-иtrовоt,о IlоJrоження IIро ат,естацiю педцагог,i.tних працiвникiв, затверд}кеного
:iа]iазоМ N4iHicTepcTBa освiти i науки, молодi та спортУ УкраТни вiд
]0,12,201 1р. J\b 1473 (iз змiна1,1и, затверця{еними наказом N4iHicTepcTBa освi-гrt

iIауки УкраТни вiл 08 серпLIя 2013 рок},л'9 11З5),га змirtи, шIо вIlосяться -]о
\ I)яlll кУ гl i/Ilзиtt lегtllЯ ква- liф i ка u ii Il t'_l0 ]'о ГiLIII и х ,га Iiауково*педагоl.iч tt lt х

,_i]lir]IIl]кiгз, 
:за,I,1зср,l1iксtIоI () ]]t]r,. ]:i,.\:;t]it) Iirбirlсгч N4ilriс,грiв УкраТrrи Bi: ]7

lrlя 20l9 р.JtГо l l3_] т,а LIl{Illjtl_ О l,.,-.r)::tl_i,lI]сгва,

]":,]8. Включати в обов'язковоIt\, поряJку представLIика профспiлкового

щомlсячно \, BlfcoTкa\

заlе;fiно Bi: cTajк\

iTeTy до складу атестацiйноi Kolliciй.
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,5.2.29.Забс:]l]еt]l-,l,г1.1 cBoc:.Iacllc i IIравиJlьtIе I]сl,аtlовJIеI{IIя 1,а виI],цатY

ltраIliвтlикапц :заробiтrlоi l1.1lаt,ги з yрахуваIIIIrI]\,{ змit,tи розшriру MitliMa"llbHoT

заробiтrrоТ гt"цати (стах<у робот,и, освiт:и, квалiфiкацiйноi катег,орiТ, IIочесних

ЗВаIIЬ, дlопла'ги за престижнiсть та iH. (п.6 IнструкцiТ гIро порядок обчислеFI}{я

заробiтrrоi плати rrрацiвникiв освiти).

11ри змiнi розмiрiв тарифrrих cTaI]oK i rtосадових окла/(iв без зволiкання

виllаI]а,ги Ijакази про здliйсIlеIIня вiдповiдних перерахуrrкiв.

5. 2. В uборн t.t tt о1llctн зобов'tt ]_1,t,l11l,сlt :

).2.1. Здir,iснlова]'и кон,гроJIь за доl,ри\lаr]tjя\1 в \ сl зttовi ]l,]коно_]:1з.,, :;,: , -

oIlJlaTy праrli.

5.2.2, IJживати заходiв дJIя свосчасноi вип"цати зар65,.,...'.' _.._.... :; . .

осlзiти та сприяти усуr{енню причин затримки Тх вllпJатI1.

5.2.3. Сприяти в надаFII{i працiвникам установи необхi:tlоТ кон;,,..э. _:.,._:.. _ _

.1оIlо]\1оI,и IIIo/to IILlTaIIb оIIJIа,ги праlli.

5.].4. IIорчlrIуlза,ги IIи,гаI]IJя про приl,ягllеllrlя до lIисцrlп;liнаргlоi'.

3.'1rtillicтpa'гt,lBtloT вi,,lгtовillа:lьttос,гi зI,i,,1119 iз закогlоlrlавсl,вом осiб, винFIих у

trcBt.lKottttlltti l]иN,IоI, :]акоtIо,Itавс,гва Ilро оIIJIа,гу rrpalti, yMot] ланого

IioJIeкl'иt]tloI,o /Iot,oвopy, шlо c1,ocylol,])crl оIIJtати гrрацi (с:tп.15, ]4 l , 1 47- ]

КЗпIl YKpalHtL сm.3б Закону YKpaitlt.t кГIро опIlапlу праtуi.>, сm.]В Закону

YKpalHl,t о Про KoлeKmuтtti dоzоворъL>),

5,2,5. ГIредставJIяIти iнтереси працiвника при розглядi трудового cllop\,. в

ТОМУ числi Lt(одо оплати прачi в KoMicii потрулових cI]opax (сm.22б КЗlttl

J/Kpctl'ttu ) .

_5.2.6. I lреltсr,ав-irl,гt1 I]з II}]()\iI]ltя I]I'эltiR]liiKa йоl,о itr,герсси lIlo/1o оII-1а,гIi прашi

В С1',Цi (ctll" l9 'ЗttKrltt.t J,.,_,",1;,,., ll;),) |1l)()(f)ec:itttti c,пi,,ttttt, /x tlpaBa lllct :ctllctHil;i,

0ill.,ltrttOctlli.>, c,tlt.-/() /lttrl: ,- , ; _,- .,r-,','.1 /lll/(l,'Cl licldeKc:.y'YKpcl|tttt).

5.2.1.I lрово7lиr,и роз яai.i,.,.;,:.,i,:. , i.t]боl\, IIlollo практики звернеliIlя

гtрашiвгrикiв ус,гаIJовl1 _.. ,, -_ . ,^ пl)I1\I\сове стягI{енIJя заборгованоi'

яefl



заробi1,Ilоi tl,1tlt,гtл l,а суN,I'lзilIш.tltоilуваIлIIя IlIKollи Bi;t trcrltac}Iиx виttа/lкiв i

llросРесiйI{их зах]]орюваI{ь з органiзаuiй, установ га.lrузi.

5.2.8. Повiдомляти про Bci факти порушень щодо оплати

обласний KoMiTeT

rpo Bci факти порушень щодо оплати прачi мiський та

Профспiлковоi органiзацii, lержавну iнспекцiю гrрацi.

I]имагати tlри,гягшення до вiдповiдальгtос,гi IIосадових осiб, виI]них в

rIopyIIIeIIt-ti закоttодtавства про оIlла,гу працi.

,ý.2.9.З,,riйсtlttllза,ги KoI1,1,poJ1I) за оILl]а,го}о гIpalti за робо,г} в IIа;II}рочrrий час, у

сlзя,гt<tlгзi l а tзихir,ltti ,,llti ,зl,ijtttо з IIиIIIIlJN1 :]акоtIо.rlавс,гRоNJ.

5. 3. С mор о t t t,t з о б о в'stзу ю пt ь ся в,u еж ctx с в о e-i' Kz.|l п е tl t е t t tt,ii :

5.З. l, Розrrодiлят,и фоrlд матерiальLIого заохоt]еLII]я.

5.З,2. Забезпечувати здiйснення виплати грошовоi B}IHaгOpo.f,Il тз

премiювання працiвникiв установи.

5.3,3. Забезпечувати виплату Bcix видiв доплат i надбавок згiдно з ч}Iннtl}l

законодавством.

5.3.4. Контро.rrювати дотримання вимог чинного законодавства про оплаry

працi.

б. охоронл IIрлцI тл здоров,я

6. ], Ро бо пло 0 ав е ць зо б о в' язу еmься :

6,1.1. Забезпечити в ycTaHoBi функчiонування системи управлiння охороною

пparli згiдно з вимогами ст. 1З Закону УкраТни пПро охорону прачi>.

Забезпечити органiзачiю та проведення навчання й перевiрки знань з

охороtlи прашi ltрашiвникiв, ), 
,г.ч. }JовоIIризначених, вiдповiдно до ст. 18

Закону YKpaTHlr uПро охорон}, праui>.

6,|,2, Забезпечлtтlt в 1,cTaHoBi с},воре Jотриманням вимог Законiв УкраТни

uПро охорон}, праuirr. "Про поrке;кн\- безпеку>, ,<Про санiтарно-епiдемiчне

благополуччя насе.-Iенtlя''. .(Про зilпL-Iьнообов'язкове державI-Iе соцiальне

страхування вiд нешасного вшпаlц, на виробництвi та професiйноГо

-

11
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захt]орlоваIIFIя, якi спричинllJ]1 втрат), праL(ездатFIостi). Здiйснlовати аналiз

i розгляд г{итаIl}Irl стану oxopoнI] працi та травма,гизму.

6.1.3, Забезпечити своечасну розробку i виконаFIIIя заходirз по створенt{ю

безtте,-tt,tих та нешкiлливих yN,{oB працi вiлповi/lrrо /Io вимог нормативних

;Ilокуl\4еll,гiв з охороrIи Ilрацi в межах фilrаlrсуваI{Llя,

6,1 .4. I iровсl.,ilt,t,и аttil.ltiз Bl.tpoбtrl]LIoI,o ,граI]Nlа,I,и ]N,{J- i гrросРзахворlоl]аF{ь.

I)tllзроби,ги l(()tIKl]c,I,IIi захо,lllл II[o/rIo заllобiI-аl1Ilя ItelllacIlиx виrlаllкiв ]'а

rrрофзахворIоl]аI{ь на вlrробtrи цт,lзi,

б.].5. ЗабезrrеLIи,ги суворе /1отриманr{я IIоса/lовимtl особапли ,га працiвника\l].l

виNtоI- Закоrrу Украirrи <Про охорону працi>, нор\jа,г1.1вних ак,гiв про o\ol]ol{\

гtраtli, l,ехнологiчних процесiв, графiкiв пJlа}Iово-попере.f/\\,ва-lьнI1\ l^:''.It',, '

устаткуваIIня та вентиляцiТ (в межах фiгrансування).

6,l .6. У разi отримання iHBarriлrrocTi tзнас:i_]ок Rl1l]t.б:];: -. - .]-.:

llраllitзttикоNI. орI,аtti:зовуват,и IiавчаIt}tя. псрсква.;riфiкацilо i it11.1l..'з.',,:._. - :;_:;,::,,

вi,,lltоtзi,lIIlо ](о pcKOi\lcIljtartiй N4CIlK, I]стаrIовити IlсIlоI]llий робtтlll;l _..',,Ь -:]--

1IсIlоI]IIий рсlбо.ttлй r,иiкilсttt, irri.llt,t,otзi \,\{oI]tj rrparti Bi,lttlolзi-ltio -1o чIlнноГ[r

']ta Ii() l i Oj lаI]с'ГВа.

6,1 ,] . Забе:згIе.tи,ги tIроведеIIЕIя безкоштовtIих медоглядiв /.lJIя працiвникiв

BiztlroBillllo до сr,а,гr,i |] Закону УкраТни uПро охорону шраrцi>, Постапови

KN4Y вiд 2З,05.2001 р.J\b 559 .

6.1.В. Забезпечити проведенtш атестацii робочих мiсць з IIесIIриятливиМи

уN,IоI]ами гrраrli вiдповiдrrо до чинного законодавс"гва та розробити За i]

рсзyJIы,ill,аNlLl 1]axo;,ltl Illo.,lo I]окраIIlс}IIIя yN{ot] r,руловоТ l1iя.ltt,ttос'гi:

,l,tir.,icItK]ilal II .toI1.]l1l l1 Il})ilIiitзtTttKttMt за робоr,у в lttкi,,(,itивих i BajliKllX

\'\IOBa\ tr1,'ltttt зti ltt.l j.i(r_IilгKorr "Nl 3;

Ila.lxBall1 _ltl_..,.:,r.,,,_ ,,i...,\. {l1 зlt особJtивий хараttr,ср робот,lj згi:гlо з

i lo1,lal KO\l _\L -.

6.1.9. iIередбачItlI1 :J :.. "_. _,- -. ,..,_:, ioBI1 кошти на оIIJIату лiкарнянltх -rltcTtB

за гrершi 5 днiв згi:.,.- , ;_., _ j]_,: ....:::lrtlt ,,Про розмiр BHecKiB на деякi tsll.fl1

заI,альнообов'язковtr _, _- -,: .-] -_ .з-lьIIого страхуванIlя)) вiд l1.01.]00]

р. Nl 22 1 3-III.

I1ý
оlý
#



б.1.10. Вивча'ги та rIоширювати переlIовий досвiдt роботи з питаI{ь охорони

rrрацi.
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6.1.1 1. Розглядати скарги i гrропозицii

IIоруIlIеrIIIя законо/]авства УкраТни, вимоI,

Il[l,гаIiь бс,зllеtси жиr-гс/iiя.ltьliосr,i 1,а вiliиRаl,и

lI()l]\/IIIcIlb.

6. l . I2. l]абсзttс.lltr,и tIa-Ilc){tle )/,гримаIlI,1я саttil,арIrо-rrобу,гових гtримittlегtь, Тх

гlсрсоблалtIаIItlя, I] межах фirlаllсуваIIIIя.

6.1.13. Вклrоча],и до скJIаду KoMiciT гtо соцiа.llьI{ому cTpaxyвallнto з.гипrчасовоТ

I]l,рати Ilрацездатнос,гi представникiв llросРсrri-,Iковоj'оргаrriзашii'.

6.|.|4. Включати представника профспiлковоТ органii до с}LIIадI, KolliciT по

розслiдуванню нещасних випадкiв на виробництвi та профзахворюв€lнь.

6.1.15. ГIередба.rати в кошторисi витрати на охорон\, прачi в vcTaHoBi l
розмiрi rle менш 0,20А вiд фонду оплати прачi km. l9 Законl, }'цраГни *Пр
охорону праrуi>) .

6.2, II ер в Ll I t l l о tlp ottl с пiлtко в ч opza t t i з ct цiя з о б о в' я з1, {,t11 l, ся :

6.2.|.IIостiйrrо здiйснювати громадlський KoII1,poJIi: за додер}кання\1

зако}Iодавства гIро охорону працi, створенням безгlечIfих i rrешкiдливих умов

працi, IIаJIежних виробничих та сашiтаршо-побутових yN,{oB (сm.4l Закоtry

YKpct|Hu кIIро oxopolty праtli>). LIa свосму засiдаrrLIя визначити представникiв

llрофсrri.lrковоТ орr,аlliзаllii :IJIя здiйстiсltrtя I,роN{а/(ського контролIо за

.ItoitСl]/KalIIlя\,1 ']t]KOtIO,rlaBCl'I]i,l '] IIИ'ГаIlI) ОхороIIИ lrParti,

6.2.2. У разi заr,розll 7Iili г,I,Iо або ,]/lopoB'Io lrраItiвttикiв вимага,ги Biit

робо,l,сljlаtзtlя ttcI-aiitioI,o l]рlltIItttч,lltIя робо,ги усl,аtIови дI,JIrI усуr{енljя такоl'

зitr,рози.

6,2.3, Бра,гrl }чесlь \ i]r-];:.:__,з.lljiii tlрtlчиlr L{еuIасних lзиtrадкiв iпрофесiI"1нli\

ЗаХВОРIОRаIIЬ В \ C _ -',::t]: . -1 -]]aBaTII ВИСLIОВКИ ПРО НИХ, BHOClITl1

роботодавI{ял1. _]ei];i]j::,:,,1 _ ]]. _:::.1,,: ,.:l1]ав.riнгtя i наг_тrяду поданr{я з пrl,гаIJь

охороIIи lrрацi ,г& о__i,l],: ,.: : . ] , , ,:,:]. \ \lelll,oвaIly Bi:l1,1oBiдtb.

працiвгrикiв установи з питаIlь

Га-ltузевоТ та Реl,iоI{альних уго/1 з

захо/tи IIlo/Io усунеrIIlя виrIвлеI{их
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виконання господарськими працiвниками

ttoп,tiTeTy та представникiв профспi.lrковоТ

орl'анiзаtliТ з питаr-ль охороIIи працi, домагатись Тх максимальноТ реалiзацiТ.

б,2.5. Рсl,у.llярtIо I]иIIоси,ги I{a розпIя/l зборiв ,груilоrrого коJIек,гиl]у, засiдань

rrpotPcrti;tttt,tBcli орI,аIllзаrtiТ IlLl,гLlIIIIя cl,a}lv i vivtoB охороIIи llparli.

б.2.6. Зtlбс,зttс.tll,гtt !,,iOc,l,1, гIреjlсl,аr]Ilика rrpo(lclli;rKoBoT оргаtriзаrliТ у

ро,зс",ri;lуrзаlttti с]\4ер,геJIьtlих IteLItacIlиx виltадкitз tIa виробrtицтвi, аналiзi

tIриLIиII l,равматизN,Iу, розробrцi rrрофi.lIакти.tttих захоltiв в ycTaHotli.

6,2.7. Бра,ги y.j&cтb в роботi rcoMici1 з rIepeBipки знаI{ь з охороIIи праlli.

6.2,В. Злiйсrttовати громадсr,кий ко}Iтроль за вllкоI]аtIня\I вl1\Iог Закоi:..

УкраТrrи uПро охороIIу працi> в 1,cTaHoBi з \IeToIo на.lанtIя _]]_,;.,l:;:

ilоIIо]\1оги гrрофсrlirlковим KoMiTeToM з пrl-гаIJI) оl]гallI]з.._.' .^ 1 .-

ilocrlI,IjeIIlIя IIорN{а,гивIIих rtоказtIикiв, за opr-atti]l]riial.. ]\,,::-:], ::,.: :: ].

з]1tlров'я. oxopo}lI.] lrparti.

б.2.9. I)о,}J,-rlя,iiа,l,и скарI,и i пропозиrliТ членiв профспi;lковоТ органiзаrriТ з

IIl.]'гаIlь охоl]оIiи tlpatli, захиlIlаl,и Тх itt,гсресrI ) tззасrlов;_iнtl.,il;-:\ j

робоT,одlавtlями, лсржавrlипли i госпо/lарськими орI-аIIаN,lи" органа\1I] rtiсцевого

саN,Iовря/{уваI]IIя: прелставлrIти в llpoкypaTypi та сулi itlтереси працiвникiв,

зокрема i ,гих, IJ,цо потерпilrи на виробницт,вi вiл FIеLцасних випадкiв або

гr рофес iйI{их зах]]орюваI]ь.

6,2.10, Браl r.r yltacl,b в роботi KoMiciT з соttiальIIоI,о с,грахуваIIIlя з тиN,{часовоТ

в,гра,гLl IIllalllc J.,11,1-T troc,t i. СlIрtlrI,ги IlOcIi"IcIIl{to I]IIJ]иву Ilре/lсl,авIIика

rrроt}lсrri.tl;t,ltзir'i ,.)]1IilIriзllrtil' tia tзltllitIIсI{}Iя Itи,гаlItl, у ltопliсiях Ila корtlс,гь lT

,л-пеrt iB.

6.2.|\.Контро-rювати свосчаснiсть i ловноту вiд1_1_1кодування Фондом

соцiального стра_х\,вання вiд нещасних випадкiв шкоди, заподiяноТ

працiвниковi Ka-]iIпBo}l або iншиrt ушкодженням здоров'я, пов'язаним з

виконанням ниIu тр!,довIrх обов'язкiв, а також виплат одноразовоТ допомоги

вiдповiдно до Закон1,}-ьраТнIt кПр охорону працi>.

6.2,|2, Надавати квапiфiкомнi правовi консультацiТ з основ законодавства, з

охорони працi.

i
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6.3. Сплоронu /{ozoBopy Do,,ltoBttлttcb:

6.3.1, Робо,гу з охороIIи гrparti прово/lити rзiдгIовiдтrо до вимог законо/lавства

Уr<раТrIи з охоРоIIи IIpillti тa tlаказу N4ittiс,гсрст,lза ocBiтlr itlауки УкраТrrи Bi;t

01 .08.200l р. ,Nч 5б j.

6.3.2. (_ir.вориr,и ltос,гiйгtо дirочу KoMiciro tIаказом дирсктора установи для

llсрсвiрки знаIIь llрацiвникiв з питаl{ь охорони Iiparli (,гигlове поJIоження про

}]авчаtlt{я З tlи'ГаI{I) охороL{и працi вiд 11.02.1999 рок1, /{IIАогI 0.00-4-12-99)"

вI1JIIочивrrlи до iT сюrаду представIликiв профспi.rкового Kol,tiTeTl, оргаrIiзашii',

7. COI(IдJILIII l,дрлII],Ii, IIIJIъI,и, Ko\,II]F-}l с \lllТ

7. l . Р о б о m о i ct в е t 1ь, l о б t l в' tl ],1, {, rr,,,, r, r,,

7.|.|. З,,1iйсlltсiг]tt,ги коtI,гр()Jlь за бсзупловl1l,JN't забL',]IIсtlсIlI]Я\I tЗСiХ .. j',. - _]:: j,- ,-]

}Ia яких IIошlирlос]т,ься /(iяt /laнoI,сl /\o1,oBopy l,apattT'iйt, rrеРе:баЧеtlli\ '-1;1i]i.,1\:

законодаl]с,гt]оN,I.

1 .| "2. Забезпечtt,гИ правоI]е F{авчаIIIIя прачiвтrикiв устаI]ови iз залуLIенtIяN1

фахiвшiв lIравозахlIсних i itrших органiв в га:rузi IIрава.

1,11з. Орr-аlliзОl]\,ватI.{ длЯ педагогiчних працiвшикiв установи семiнари,

KorrфcpcrrLril' з lIl] ]i]llIl ]акоIIо,,lавс,гва rtpo ocBi,t,y, rIереllового педагогiчноl,о

:tclcrзi..tr llt iltl, .,

7.|.1.I];I;tttзltIl1 l.:\t'_. ) .-.\'..r.l gt_-)ltill_tbttt-ll-tl захис,гу BeTcpattiB праrti,

7.1.5. ClI;lltяttr ,:'_.. ] ,,.:',' ,..l:lItL)B}{ \, IIризltачсtllli Тм ttсtlсiй за tsисJYI,\

рtlкitз l,а за 1зiц1l\i.

7, 2. П ер в uн н а пр о фспLu кма opzaa iза цiя з о б о в' язу е m ь ся :

7 .2,|. Сприяти:

безумовному забезпеченню праrriвникiв установи

передб ачених чшннli}l заýоноtrавством ;

гаранr iй.



висJIугою poкiB:

].2,2. ОрI,аltiзvваr,И tIа,lаrlгiЯ _1OI]O\1oI-1{ \, tзирiitlсllrti irобуr,ових проб"lrем

llcttciortcpa]\I. IIto llсрсбr Bi.rtсl,II) tt|l об.tiкr в lrllоtРсlti"llкоtзiй орl,аrliзаrtiТ.

] ,2.З. (ilrplrя1,1r орl,аrlliзаrtii' caIli] горIlо-к\,рор1,Iiоl,о ;tittчtзаrtItя l,а вiдtlочипку
,-r.ltcttiB rтрофспilrковоi'орl,апiзаltiТ ,га Тх ciMcii, IIу.гiвl<и llJlя JIiкування виl(i"ltя"ги

IicP]Il За i]ce l'ИМ, хl'о Часто i трива.ltиЙ час xBopic, xporti.ltto хворим) l,им, хто

гrеребува€j на /IисIIансерIIому облiку за ltаявrtос,гi вi/trrовiдr]их докуметtтitз.

Забезгlе.lити гJIаснiсть при розподiлi путiвок.

7 .2.4. Сшрияти органiзацiТ;riтнього оздIороI]JIеI{ня дiтей r-rраuiвникiв r,стагtовtt,

] .2,5. Орl,аrriз),ваr,и проI]елеrIня <2дгriв з;lоров'я>>. вrtТз.ltt IJa пI1Il]]о-:\ . . ., -

к\,JI ь,гурно*масоtзi заходи.

7 "2.6. ()рr-аlIiз\,lзll,г1,1 ciMcйlli всlлори. BetIopll lзi.lltсl.illtlк\. i::];:..)я -1- _ _

rrpaltiBttиt,iB сlсвir,и. 8 Бсрс зrtя. I lоtзсlп{), р()к\, I.oIIlo.

7 ,2.7 . I Iрtэвс1,11иr,и /(ertb r]IlIaI{\/l]a}ItIя .ltloilcй ttoxIl.-IoI,0 BiKr , З.,,t]..;..-.:1,: . ,:

заIIрошIеII}Iя на с]]ята ве,геранiв працi та пегtсiонерiв.

7, 3, С tп oprl t t u /l о zo вору doMo в tъ,t ttcb :

7 ,3,\ . ВЖиват:и заходiв лля забезпечеI]Ilя дотримання LIинного законодавства:

, у сферi тру.rtових tзiдlttосиtl;

ttllt.l ЗабсзlIс'tсtttti сtllliа.ltьltих r-араtt,гiй i rri.rrbг ir.llя ltраrtiвllикilз, членiв iх

сiпlсй. a,t,i,lK()iIi lrcltciotIclliB. яtti llpatltIOBalJ]il paliilttc в I,а,rIузi осiзi,ги;

IIl_]И l;al(attl;i l,aparil iii i ltortttcllcatliй \,I()jIOl1},l]\1 cгlct(ia.llicTaмl у разi

rrерсТз2lУ Тх 1'iHLII\ \1iсrtсвiс,гь r ,]в'яtзку:] IlаI]равJIеI]Ilям на робогr r

IlОРЯлКУ розгtо:ti"rr гliс-tя ззкiII.t.-ItI]я LIавчаJI])}lоI,о закJIа/lу, аспiран,гrрtr.

7,З,2. Сгrрияти вирiшеtlгtIо пIiгэIlь Lцо_]о IiадалIIIя реабiлiтацiйних пyl-iвок IIa

"'tiКУванtlя освiтяналt. якi ..эt]Itf tlотребуIоr,ь, перед регiональнIl\IIl

вiл:li"пснttltми Фоr,r;l}, сt :.,_,...;l.i. .r !,трах\,ваIlI]я з тимчасовоТ втраl I1

. IpilI{cзi lal,tl ocтi.
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1 .3.3. IJжива'ги ctti.lll,tti захоли дJIя FIалежFIого впровад}кення недерiкавIIого

lrcttciЙTlol'o забезпечеttttя та обов'язкового llросРесiйLlого страхуванI{я

rrpar ti Btr икi r] усl,аIlови.

7,З.4.1I1ll,riirla'r'и ),.][tc,t,b y l,a,rl\"]cl]}Jx cillt1"1,1,;lttia.ll;tx ccpcllt IIpaItiBIrиr<iB tlсвi,ги.

tt. l,лрдII1,Ii дIяJlьI{ос,tl проФсlIlJIковоi орГднrзАцri

В, 1, РобоmоDавець зобов'язуеmься:

B.1.1 . I-1аДавати первинttiй профсгrillковiй оргаIliзацii' BcIo необхiдrr},

iгrформаlliто З IТИТOFIII, ttlo С преllметОN{ llbol,o ко-Iек,гIIвIJого договор\ . спl]l1я] l1

реалiзаlliт права профспiлки по захисту трудових i соцiально-еконоrliчнлrх

i гrтересi в праrцi вникiв.

8.1.2. Безоt-t;lатно налавати профспiлковому коп,riтету об-rа.lнане прltrliщення.

оргтехнiку, гlримiщеннЯ для проВеденIlЯ зборiв, засiдань тощо (cT.]-l9 КЗпП

Украiни).

8.1.з, Згiдно з заявами членiв профспiлковот органiзацiт проводити

безготiвкову оплату членсъких BHeckiB та перераховувати ix пiсля виплати

зарплати.

8.1.4. Забезпечити звiльнення вiд основноI роботи представникiв або

гIозашIтатниХ працiвникiв профспiлкових органiв для участi у статутних

захолах на рiзних рilзнях, а також на час коро,гкостроковоt,о навчання, iз

збережеttням заробiтноТ плати,

8.1.5. I-Ie застосов\,вати до працiвникiв обраних до складу профспiлкових

органiзацiй, дисцl,tп-itiнарниХ стягненЬ беЗ погодження з вiдповiдними

профспiлковиý,Iи органа}lи.

8.1.б. Не допускатII звi-rьненнЯ з роботи за iнiцiативою роботодавця
працiвникiв, якi обранi .1О cL-IaJ}' профспiлкових органiв без згоди

вiдповiдногО профорган1' та протягоМ року зi звiльнення з виборноТ

профспiлковоТ поса]tл {З";тоъ }Ъ:p.ziHll оПро професiйнi спiлкu, ix правQ mа

.,а ра н m ii' d i я,т bt tocttt i, t



,rP.,(l)cIli-'tttitп't IIPal] коII'Гро-:II{) Зti ilо,грI,1]\,{аIIIIrl]\l I]иII}Iоt,о закоIlоl{авсl.t]а, cl.ar{oM
OxOI)()IILI IlpilIti i,rсхlriки бсзllСliи, l]икоIIalIlIIяN,{ коJIсl(.гиl]tIоI-О доI.овору.
8.1.8. I]иll-rlа,lува,ги rrlорiчлrу виIIагороду за cyM-Tliltrie викоI'аIIIля обов'язкiв

.. ].7. Забезгrечи.ги rзiльiтий лосr.уr] до
, cix IIi,,Ipoзlli.ltiIз i с,lrужб уста]lови

]+
ма,герiалiв, докумелtтiв, а Taкo)t{ до

/(JIя з/{iliстrснttя lrpocPKoMoM IIаданих

виконання колективного

та голови первинноi

9. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

9, 1, Сmоронu зобов'язуюmься:

9, 1 ,l , J]ltзrtа.iи,гti осiб, rзiдrlовiлаJiьних

гоLtовi профсlri;rкового t<оп,ti,ге,гу за tIаявI{осr.i кошr.itз.

виконання

9, ].2. llсрitl;lц,1II() IlpOBOi (и1.lJ збсl1-1и, Ita якtlх

ви I(Otliill IIrI ItoJICK.1.1,] I]IiO1.o /loI.olropy,

illt]ltlllrIr B.i ];l , ]._:.. :|,:|,,, ]

9,l.З. о,'(Иri раз I]a piK crri_TTbHo аttалiзува.ги cT.atI (xi;1)

дlоговорУ, засJlУховуI]а,ги звiт.и робо.го/tавltя
гrросРсlri,llltовоТ органiзаrlii гrро реалriзацirо взятих зобов'язань lia заI.аJIьнI.iх

з борах (ко r r ф ере rrlriТ) трудового ltолективу.

9,1"4, У разi IlесвосчасноI,О i]икоr{аI{rlя, певиt{оIIаI'I{Я зобов'язаtlь аналiзува,ги
IIpt]lIt,lti].l l,il I]/IiIlI]l1i ll -Icl]\IirroBi ,]ахоi{И 

IllO;'1O забсзltсl.tсttttя t.x реа.1riзаrtir..
9, 1,5, Осiб. I]lltIIiji\ \ I]L'Г]1,1KOttaIIIIi гtcl:toxcclll, коJIск.гиВI,IогО доI.овору
lll]и,I,ЯI,а,lt,I .]1о lзi_tttоtзi.t;].IЬ]lt]Сl i зr i.tilt) .} lltItlliИ]\l зilкоrlоllавсl.i]ом.
9.1.6. ltолск,гltВltllй _1tllt]i]ii. I]i.llittcaltllil \' ,tpl,ilx tlрипtiрrtиках, якi зберir.аюгься

у консttоТ iз Clopilt i tIltit ]э r_r_.:i,lKOB\ IорllдиLIIIу сиJlу.

I)обот,одаtsець

Рrбс',..',1 _

M,l/,

IIервинtlий виборrlиli opl-art

/Андя;lошiГл \t.]"-
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. tO KO"-IcIi гl] г]}lоI,о _l()] OBOll\
N,lN'IKY <<I |err гр lrрофссiйtIого розвli гк\
i t c,lla I,o l, i ч I I },] х l l pal l t i в l t и l< i в>> ]\4t, ка ч i в с ь tt оТ
плiськоТ рз;lи
1,а перI]иFIноТ l rрофсItiлковоТ
оргаrIiзацiТ rrа 202 |-2025 роки

поло}кЕ[tня
про премiювалlttя rt ра lцiвllиtсiв

l .За l-a",r bll i lro.1ltlиccll ttя
1.I.1{arlC Ilolltl;ttctttiя IlpO ltреьtilоваrtttя rrpaltitзllllttiB (,'ta.,ri - По.Itr,\.-:,:,я,
Bcl'aitIOBjlIoC IIОl]Я/ЦОК i РОЗr,liРИ IIрС]\'tilt-ltзатtrtя /{ирс.rt,гора. KoI{c_\,1.,. _l,, . ,,. . _:

lItIilll\ lIl)ltItitзllиttiв N4N4KY <<I{сrr'гр Ilpo(lcciiitrilt,c,l }]озвllгк\ ,с..,:, t,. ,,:,: ,

l r pal t i lз t l ll к i в>> N,1 \, Kil,.t i вс l, коl' pLilI ( и,
1.2,1(ИРСr<'r'ОР УС'ГаНОВИ мо)iе клоIIотаl,и rli)o гlре\Iitоtзагtгiя ...__.,;.. .:,
ГtРаlliВttИКiВ rlеРеД IIачальt{иком Управ;tillt,lя ocBiTl.t.Kr,_ibl \ р11. \1t]..t\ . . ,:

cl]opTy .

2.IIоряl-tо к в рIз II а .IеIIIIя фонлу п рем ito ва II llя
2.1.Фоr,rдд ма,герiального заохоченнЯ (премiальний фонд) створIосться за
paxylloK екоrтомiТ фоrrдУ заробiтllоТ плаr:и в мся{ах загаJIьIIих коlur.iв.
гrсрс/tбачсних коlI1],орисом I{a огIJIаl.у праrli.
2.2.I Iрсьlitt,lваllltя rrраrlitзllиttiз з.,1iйсlltос,гься у разi вi,ilсу.гнос,гi заборr.ованостi
tIо зарtlбi,гttiй rl:ta l,i.

3"I Iоказllt{l(ll rtlrcчtilclBilllIlя i розлriр lrpemriii
_i.1.IIpclritolз1,1tlltlt IlроRоJll.J,I,ься за l,L,lIiиNIи IIока]tIикtl]\1и:
-cY\,l,r l i t t tlc Btt l<oII aI II I я сl rl,,iкбо Btlx обоlз' язкi в;
-,гвоI]Llс с,гаI]-r]еtlIIя .ro lrparti;
-lЦО'ГРИN,{аIl]lЯ IIPaBtt-l ВНr'ТРilПIlЬОГо тру/tового розIIорядку, IloJIo}KeIIb
колективного договору;
-особистий внесок працiвника у роботу колективу;
-зм i цнення MaTepiajIbHo-TeXH iч ноТ б ази у ст ано ви ;

-гtiдготоВка пере\,Iо;кцiВ та призерiв олiмпiад та змагань рiзного рiвня;

навч€Llьного року;

;ttTTi:{

3,2.Розмiр преьriТ за]е;{illть в
особистого вклад\. в зага]ьн

язкlв.
кснанtlя tlоказникiв, зазначених у п.3.1,

роботlл та наявFIих коштiв.

,,-,
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-]-- ",^l.-\I]1.lIIl.,l,I,t,r-q,?я rl)я ,оI]аIIИй Час_}.3.IlpcbritoBallIIя ]lpaIllBIltlKll] lIроl]оjl1.1гьсr] 'за (lак,гиrIrIо Bl/lIIpalib

бсз r,paxr/l]iitltlrI rtIIitз. ll1эtltt1,Iltcll1.1x LIсрсз хl]ороб\,. tIсрсб},ваttlIя у Bi/lrlycT,rti (1,

,го\.1\, 1-1tIcjIi ir бсз ,збсрсiltсttIlя заробi1,1lоТ IIJlаl,и).

3.1. IIpartil]IIИKaN,I, яl<i ,зtзi.ltt,IIиJlисL з робоr,и в мiсяtli, за якi гIровади,гься

IIреNlilоRаtIня, JlpcMiT tle вtrгlrIOч}Iо,гьсяr за гJиIIя,гкоN,I IIраI(iвникiв, якi вийшIли

IIa Itе[lсiIо,:]вi-llLIIиJlися за станом здоров'я або зr,iдrrо з п, I ст"40 КЗпIl

Уr<раТrrи чи пepet]eileнi }{а iIiIшy роботу,
з,s. Itраrriвгtики можуть бути позбавленi гrремiТ rIoBrIicTIo або частково за

лtеякiсне I]иконаIIня службових обов' язкiв, поруLllен FIя труд(оi]оТ чи

ви ItoHa}]cLKOT лисI 1ипл i ни тоII{о.

4" I I реп,ri loRa tI II я за RL KOtIa lI Il я особJI и во ва}кJI LI Boi роботrt
.t.l.ilрсмiltltзtttlllя :]а вико[lаI{IIЯ особJltlво Rа)IiJIиI]оТ робоl,и або IIа чесl,ь

сl]rl.гi(оRl.J*,l1i1,1.з Vрахyt]i,tIIIIяN,I особис,l,оI,о BK-rla-,i) tIl]aliiBltt,lt<a З:tiйСrIК)СТLСЯ В

KoiliIIoNI)' lioIIKpC].IIo\{Y виIIаilку 'Зt'i;(Ilо IIaKll,]\ tlaLlt1-Il,illtKl \ пlа,1,1,, , "'
t-tсtзi,гt,l.кr,Jlь,г\,р1.1 \Io,]lo1,1i .l,L] cIlop гr, lt i, tttt-r Il() ti.lllttя -tllPr--K ГО}-lll I lC,, .l' . _: ,:

iIOI о/]l7liс}tttяпt i,] I,с.lJlol]oIO IIро(Ьсlti.;tкt,llзоi' t-l1-11,1ttti,з;rrtil' ,

4.2.13иl,раr,и tIa [IpcMiIoBa}IIrrI за I]l,tKoIlaIlIlя особ,ltlt]о

з/ti йс ltrоt]l,ься за рахуцок фоrrдцу прем iiоваII}{я, \ l,ворч, t I о I tl

I lI)oI,o Гiо.rtоrкен rtя.

5.Ilорядок i,гермiIIи rIpeмiIoBaIIIIя
5. 1 .l iроrrОзиltiТ i.tодtО позбавJIеFI}Iя преМiТ або зменlLIеi'lrя iT розrriрl
коIIкрс,г[Iому I1раIIiвникУ зазначаIоться I] IIаказi про пре]\4irоваtlня Ila гIi,lставi

/loIlol]ijltlo[ заttискLI lIирек,гора I\еrr"гру та поr,одiкуlоться з rIрофсг]iлковиrt

I(()\,1i,гс,l,оNI .

5.2.I Iрr-.ллiяt tз1.1lt.l]il,t}lС.Г],ся ltc tliзltittlс c,t,pclti), l]иIlJiаl,и заробiтrlо'f IIjIа,I,и :]а

l Icpl I l\ i Ii1.]l()I]t.l t tу Nt icrI l \я" ttас,г\,IIIl()I,1-l зlt,lвi,гtt ibl.

ВаlЪ.--I1IВ0l POOOT}i
вi:повi:но _]о п-]. i
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Додаток 2

до колективного договору
ММКУ <I_{eHTp професiйнOго розвитку
педагогiчних гIрацiвникiв>МукачiвськоТ
MicbKoT ради
та первинноi профспiлковоТ
органiзацiТ на 202I-2025 роки

полох{Ення
про надання ttlорiчнот винагороди

праtдiвникам ММКУ <Щентр професiйного розвитку педагогiчних
праrtiвникiв>мукачiвськот рали за зразкове виконання службових

обов'язкiв

l./{arrc l Io"lcl;ltctlttя I]oIIIиpIocl,LcrI на {ирект,ра, консультантiв та iншltх
професiйного розвитку педагогiчнItхIlpaI{1r]III.1KlB N4N4I{Y <I {erIl,p

tt 1эalli вт lи Ki B>N4yKa,riBcl,KoT ра.ци.

2,LL\орiчна l,polxoвa I]иI{агорода надастLся l[ирекr,орr. Kol]c\ -lb i l1ti .,:].: ,,

iitlttипl гrрацiвникам I{errTpy за сумлirrну праIlю, зразкове I]l1кt-iil;::::я
С.llvlкбових обов'язtсiв за умови досrtгненFIя пими ycrrixiB y коор:Irrrэцrйiiji
/liя.тtьttос,гi професiйrrих спi.ltьнот tзчи,гелilз, вiдсутнiсl,ь l]opylueHb вItконэtз.tt,l
i 'r'р1';tотзоТ дисt{иплilли т,а з:tiйсrrюсl,ься за рахуIIок eKot,loMii tРон,r1, заробiтгrоi'
lIjIal't] I] \1c}Ki}x заI,i,lJIь}Iих коIIr,гitз. llepcilбa.rcll1.1x коIll,горисоNl на оII.jIа,гv гlрачi.

i.I)о'зпli1l lIlo[)i,lIIoT t,рtlttltltзоТ l]LItIaI,ol]o/Ilи:]a,l cvп,t.;lilltty IIpaIllo. lразковс
Rt,lK()ItatIiIIя с:lyiltбових обов'язt<iI] ви,]IlаlIас,гься iIакtlзоN,l IIачалI)IIика
yII[)aI].rlittltя освir,и, K\/jlLl,y[)Li, N{i)JIo,,1i ,га сIIор,гу за к.rlоI]о,гаIIIлям /[иректора
{ [еrr,гру'' I]ихоilяLlи з IlaяBIlllx коltl,гill.

4.III,орiчrrа I,рошова виIlагород{а /,(иректору, коIлсуJILl,аII,гам та iHшtt.trt

гlраllilзriиrtам l-{eHTpy видасться на пiдс,гавi наказу IlaLIaJIbl,lиKa угrраlr;titlttя
осtзi,ги.кчJIь,гури, мололi,га спорту.

6.РОЗмiр trlopi.ttloT гроlttовоТ виIIагороди IIс може перевиrцува,ги o_t}lL)I о
IIocil,Ilol]oI,o ок-lа.1\ (сгаtзttlt заllобirrlоТ lr:lати) з ураху]]а}Iням tli/ltзиt_tlеtrь.
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_[tl.tlt гоl;3

_it-t K1.1e КГIlВIIОГО l1ОГОВОРУ
\ i\IK\' ,<I {етr,гр професiйrIого розви.гку
пс_]аI,огiLIIII,1х працiвtrикiв>
\,Il,Ka.ti вськоi N{icbKoT ради
та первиrlгrот просрспiлковот
орr,аltiзаltiТ rrа 2021-2025 роки

пЕрЕлtк
робiт з важкими i шкiл,rlивими умовами tlрацi, при виконаннi яких

здiйснюсться rliдвищеlrа оплата

1.Робота за дисплеями ЕОМ.

/-{ОГr"ТrаТИ За НеСПРИЯr';tиlзi умови праlli встаIIоI]JIIоIо"I.I)ся за рез\.lllт.lт"t\li:
аi,сс,гаiiii' робоЧих мiсць або оцirtки умов lrраlцi особам, безпосr.ре_]lJьо
зайтtяr,ltп,t IIа робот,ах, ltсредбачених l1cpc,,liKoM, i ttараховуIоl.ься за Llac
(lак,ги,tlltli'зайtlя,гос,гi rrpallilзtll.tttiB Ilа,гаких робоqих мiсtlях або I] la^ilx
\"NIOI]ax гtpatti.,Il{a з.,1iйсlltоt"I'l)сrl tlijttlotзi,,ltlO.ilO,,1iIt-lчoI.o закоIIо/lаI]с.гва tIpo
tlxollotI\,, rrparti.

il1lll ilacl,\,lrrriii 1lаlцiоttа,tiзаrtil' рtlбо,tIJх ]\,Iicttl, i ltcl;litIIIlcIiIli ybtoB гrраlli
JtOl1]I|1,I,iJ з]\lсtIItI\,]о,гься або вi,'tплittяlоl.ьсrl IlOIJllici.ltl.

IIа робо,l,аХ з ва)IiкиN,,IИ i lltKiд.lrr,JI]I.iMи уN{оRаN.{и праlti llоплати
всl,аIIов"r]IоIо1,I)ся jlo 12 Bi:tcor.Kil] IlOCll/1ol]oI.0 oK"rlally (сr.авки), а на робо.гах з
особлl,tво I]аiIiкиN,IИ i особ.ltиво шlкi7ц-llиl]иN,lи уN,IовамИ rlpalli - t\o 24 вizlсо.гltiв
tIOca/{oI]oгo OKJIally (с.гавки).
Аr,ес,гаtliя робо,lих Micrlb або or{ilrкa yMoI] праrli в установах i органiзаrliях
з/]iйсrlтоеться аf,еСr,ацiйноЮ KoMicicro, ,IKa с,гворIосться наказом /{иректора за
поr,о/]жеIIIlяN,l З rlрофсrIiЛковим KoMiT,eтoM з числа rrайбi,llьш кI]аJIiфiковаrrrrх
rrраlliвttикiв, Пре/lстаВникiВ rrрофсlli;lItовоI,О ltoMiтcT,y, слуrrtбИ oXopoIJIi ПllЗ,t'
\ c,l а Iltltз1.1 i o1эl,art iзаl lii'.

i\rcc,t,atliйtl\" копцiСilо сl,tо;tЮс /{ирскl'ор або йоl,о засl.уIIrlик. /[:lя робо.;:tLilCIIlji\'IIJ a,I,cc,I,altiiirtoj' rcol,ricil' N"Iоili\/гь ,]t]-IIVtJд,гися сIlеIliа.lliсl,ги itтtttих c,tr;;i]
()l]] aIri,зartiii,

l Ia lti,'19'''u'r' tЗисtttlвr;iв i1l,cc,г.lltiiirrtll' Koir,riciT /[ирск,r,ор vс I.iltIoI]tI. l,:
IJOl'O.rlrliL'Ii}trtN{ З rlllrlt|lClli-ltKoBtlшt кол,ti,гсr,ом зtl,гI]ср/liliy(, lrсрслiк к()IlIiрс.гI{i:l,
робi,г. IIt,l яt(иХ I]с,гаIlов"rII()с.гьсЯj1otlJIal.a за tIссIIl]Llя,г.ltиlзi умови праlti iрозrIiil;,
:IIoI]JIol, за вl.ulами робiт.

KoriKpcтr,ri розr,riри iloIlJIal' ],а триl]аltiс,гь Тх вLlгIJIаl,и I]ст&Ilов.1.ItоIоILся
гIаказоN{ rIо ycтattoBi.



/rc.'

ulloitttToK J

llo коJIеIi,гI4вrIого l{оговор\
N4N4KY <I {еrr,гр професiriного розвIIгк\
i l едагоl,i чI Iих Il l]al l i Btl tl lt i в>> \,ir кеч i вс ь ltol'

пticbttoT ради
l,а I]с,рt]и IrIiOT I1 pod)cII iJI I{oBoT

оllI,аiri,заltil' rla ]02l -2025 роки

CI lt,l(]oK
вIrI)обtlIlt1,1,t}., робi,г, llptlt|lcciii i Iltlcir/t IlpillliBllllt{iB!, |]tlбоl'а якtlх

IIoBlя,]tlllir з Ili/(виIцеllt{]rt ItepBORo-eпtril(il',itILlNI ,ttl itll,с;Iеlt,гуаJIьtIиN{
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