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ЗАКАРПАТСЪКА ОБЛАСТЪ

ВЦдiл економiки
Мукачiвськоi MicbKoi ради

UKRAINE
TRANSCARPATHIAN REGION

Department of есопоmу
of Mukachevo City Council

На JYs вiд

Мукачiвський заклад дошкiльноi освiти NЬ13

Мукачiвськоi MicbKoi ради ЗакарпатськоТ
областi
м. Мукач ево, вул. Маргiтича IBaHa,41

повiдомляемо про повiдомну реестрацiю колективного договору

укладеного мiж адмiнiстрацiсю та профспiлковим koMiTeToM Мукачiвського

.u*пчдУ дошкiльноI освiти Jф13 Мукачiвськоi мiськоI Ради Закарпатськоi

областi у peecTpi г.tпузевих (мiжгалузевих), територiальних угод, колективних

до.о"орiв, змirri доповнень за ЛЪ4 вiд 16.03,202l року.
K.pyo"".u Постановою КМУ Ns115 вiд |З.02.2013 року в редакцii

Постанови кмУ вiд 21.08.2019р. J\Ъ 768 <<Порядок повiдомноi реестраuii
галузевих (мiжгалузевих) i територiальних угод, колективних договорiв>

ре€струючий орган нада€ рекомендацii щодо проведення вищевказаноi

угоди у вiдповiднiсть з вимогами законодавства.- 
вiдповiдно до Законiв Украiни <про колективнi договори та угоди),

частини 1lcTaTTi 9 в редакцii Закону JФ5458-VI вiд 1б.10.2012 <Про BHeceHHrI

змiн до деяких законiв Украiни щодо визначення cTopiH колективних

переговорiв> рекомендуемо привести у вiдповiднiсть колективний договiр:
- замiнИти сторони <керiвнию> на <<роботодавець>;

- замiнити сторону (профспiлковий KoMiTeT первинноi профспiлковоi

органiзацii Мукачiвського закладу дошкiльноi освiти) на виборний

орган первинноi профспiлковоI органiзацii>;
- привести до вiдповiдностi розбiжнiсть назви CTopiH на титульному

аркушi з BMicToM колективного договору.

/" ,/
вiддiлу економiки ,- ,/;,lrrl/ м. дЕрЕв,яник
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IIачальник

гьт. О.Щухновwlа,2, м. Мукачево,
Закарпатська обл., Украiна, 89600

тел. : 2- 1 0-7 8, 2- | 0 - 4'| http : //mukachevo-rada. gov.ua

код еДРПОУ 38625l80

sq. O.Dukhno vy сh, 2, city Mukachevo,
Transcarpathian reg., Ukraine, 89600

tel.: 2-1 0-78, 2-|0-4,7 http://mйachevo-rada.gov.ua
Registration code 38625 1 80
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МУкАЧIВсъкиЙЗАклАДДошшльноiоСВIТиNъ13
- мукАчIвськоi мtсъкоi гади

ЗАКАРIIАТСЪКОi ОБJIАСТI

вул. Маргiтича IBaHa 47, м. Мукачево, Закарпатська область, 89600, тел.2-|0,52,

e-mail: пошти zdo 1 З @mukac....rada.gov.ua код сдпоу 43 5з 8843

25.02.2021 рокч Nч 01-10/ 22

Начальнику вiддiлу економiки ,Щерев'яник м,Ф

,Щиректора ЗЩО JФ13 Гладинецъ Н.В.

Просимо повести реестрацiю колективного договору Мукачiвсъкого закJIаду

дошкiлъноi освiти Jф13

Н.Гладинець
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Вiдповiдно до постанови КМУ Ns115 вiд21.08.2019 року, (в редакцii Постанови
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 21.08.2019 N768), та Порядку повiдомноi
ресстрацii галузевих (мiжг€tлузевих) i територiальних угод колективних
договорiв ресструючий орган з метою посилення iнформування
заiнтересованих суб'ектiв оприлюднюс на офiцiйному веб-сайтi:

- реестр колективних угод (договорiв), змiн i доповнень до них;
- текст колективних угод (договорiв), змiн i доповнень до них;
- власнi рекомендацii щодо проведення угоди (договору) у вiдповiдностi з
вимогами законодавства (у разi ik наявностi);
- перелiк пiдприемств, установ, органiзацiЙ, для яких е обов'язковими
положення коЛективноi угоди (у разi подання такого перелiку сторонами
угоди).
У зв'язку з вище наведеним, та керуючись ч.3 п.7 Порядку повiдомноТ

реестрацii гаlryзевих (мiжг€tлузевих) i територiальних угод, колективних
договорiв, просимо, при предОявленнi на повiдомну ре€страцiю галузевих
(мiжгалузевих) i територiальних угод, колективних договорiв повiдомляти,
чи мiстить договiр iнформацiю, досryп до якоi обмежено сторонами
договору вiдповiдно до закону або ik рiшень (зокрема; конфiденцiЙну,
та€мну чи службову iнформацiю). У випадку наявноi конфiденцiЙноi
iнформацiiо просимо Еа протязi 2-х робочих днiв надати таку iнформацiю.

03 Н.Гладинець

Надаемо згоду на оприлюднецня тексту колективного договору
(угоди)(змiн та доповнець до них) на офiцiйному сайтi MicbKoi ради.

03 Н.Гладипець
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КОЛЕКТИВНИЙДОГОВIР
.,

о

мiж адмiнiстрацiею та профспiлковим

KoMiTeToM Мукачiвського

закладу дошкiльноi освiти NЬ 13

Мукачiвськоi MicbKoi ради

ЗакарпатськоI областi

на 2021-2025 роки

Схвалений на зборах трудового
колективуЗЩОJФlЗ 4€, Оа, 2021 р.
ПротоколJ\Гs У



-; j__jк]ЧИ колективниЙ договiР jIокzLIьним нормативним актом, яким
]:'*,.-:l_-lються соцiаJlьно-економiчнi, виробничi, трудовi вiдносини i на пiдставi
i , , ,-] \ згоджуються iнтереси трудового колективу та власника Мукачiвського

_ "__:l} дошкiльноi освiти J\! 1З (далi закладу, установи), сторони
_ |,]зi1.1I1ся про наступне:

1. Загальнi положення.

_.1, Колективний договiр укладено 2o2I-2O25 роки.
1-2- 

ý.олrектиlrrй ,,-договiр ухвуеF9 зборами трудового колективу

дiе до ухвалення нового колективного

л.3. Сторонами колективного договору е:
- керiвник в особi директора Мукачiвського закладу дошкiльноi освiти, 

_: - (:а-цi - керiвник), який представляе iнтереси власника i мае вiдповiднi- :::r_-lВ37tення;

- профспiлковий KoMiTeT первинноi- проФсПlлковиИ комlтеТ первиннОi профспiлковоТ органiзацiil rачiвського закладу_д9]Iкlльноi освiти J\ъ13 (д-i - профспiлковий KoMiTeT),

l:=',вникiв установи в сферi працi, побуту, культури i захищае ik TpyloBi,
" , _ ]--IЬно-еконоплi.lттi гтt.rяЕlя ,гя -iъr-ололr, _:

:.1оваження вiд трудового колективу.
1._l. Керiвник визнае профспiлковий KoMiTeT единим повноважним

:: -СТаВником Bcix працiвникiв в колективних переговорах.
1.5. Сторони зобов'язуються дотримуватись соцiального партнерства:

:].ITeTHOcTi представництва, рiвноправностi cTopiH, взаемноI вiдпо"Йалйостi,
, ."труктивностi i аргументованостi як пiд час lтереговорiв (консультацiй) для,--:_]еннЯ колектиВногО договорУ, BHeceHHi в нього змiн i доповнень, так i при, :-,ШеННi Bcix ПИТаНЪ СОЦiаЛЬно-економiчних i трулових вiдносин, що виникли

,, , l_]i його виконання.
1.6. Положення колективного договору поширюються на Bcix працiвникiв

ЕIанови. Пiд час прийому на робоry працiвники повиннi бути ознайомленi з
, . _ективним договором.

1.7. Колективний договiр укладено вiдповiдно до Законiв Украiъи <про
, _;ективнi договорИ та угоди)), uПрО соцiальний дiалог в УкраiЪi>,
, "еРаЛьноi, ГалузевоТ угод, Угоди мiж управлiнням освiти, молодi ,u .rор.у
,l-" качiвсъкоi MicbKoi ради та Мукачiвсъкою мiською органiзацiею Проф..rirr*"
-:ацiвникiв освiти i науки Украiни, <ЗаконУ про ocBiTy>>, оЗuко"у про
::_пкiльну ocBiTy>, iнших законодавчих aKTiB Украiни.

1.8. ЗмiнИ i доповнення В колектиВний догОвiр вносяться з iнiцiативи будъ-
;.:оi iз cTopiH пiсля проведення переговорiв (конСультацiй) i досягнення згоди

_ збr,ваютъ чинностi пiсля схваJIення загаJIьними зборами працiвникiв.
1.9. Пропозицii кожноi iз cTopiH про внесення змiн i доповнень у
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ПШчщвrrrнr TepMiH пiсля ix отримання iншою стороною.
, ){,.о:на iз cTopiH не мас права протягом TepMiHy дiТ колективного

i. :, о:ноосiбно ухв€tлювати рiшення, що змiнюють його норми i
: :.:iя або припиняють ik виконання.

переговори щодо укладення нового колективного договору на

- :,: TePrtiH починаються не пiзнiше як за 3 мiсяцi до закiнчення строку

, - :r,-_,1ЗНОГО ДОГОВОРУ.

- Профком закладу в п'ятиденний TepMiH з дня пiдгlисання

"- fio.o"opy (змiн) подас його на повiдомну реестрацiю та у
.,'i'_ TepMiH з дня ресстрацii забезпечуе доведення змiсту до

ffiв зiLкладу дошкiлъноi освiТИ.

ш-Б- Сторони домовилисъ, що при змiнi власника заклаДУ Дошкiльноi
-._.J:b Колективного договору зберiгаетъся до укладення нового.

* l :,, J,_rBi вiдносини.

: ЫepliBHlrK зобов'язу€ться:
- :,]ззпечити ефективну дiялънiсть установи, виходячи з фактичних

: ,::--iвання i рацiонального використання основного та спецiального

:_,; *.-вttшеНня резуЛьтативнОстi роботи установи, полiпшення умов

FrЪт:, прачiвникiв.
пщ hбоо"*rr" розвиток i змiцнення матерiально-технiчнот бази

:: . ]j]e-Ibцe використання наявного устаткування, техНiЧНИХ ЗаСОбiВ

_ -: _-:eHHlI оптим€lJIьних умов для органiзацii навчально-виховного

Заrтосовувати
шicнoi роботи.

заходи моралъного i матерiаJIьного стимулювання

- - . '- j -ечI{ти розробку посадових iнструкцiй для
: . ]нови. Затвердити iх за погодженням з

всlх категорlи
профспiлковим

._ -:_.лt-lв\,взти систематичну роботу для забезпечення пiдвищення

fi пе шерпiлготовки педагогiчних працiвникiв.
_ '- - _;_:но До ЗаяВок забеЗПечиТи ПрацеВлашТУВання В УсТаноВУ

, - : з Зе отриМаниМ ниМи фахом, УклаВШи З ниМИ безстроковий

, : : i встановивши педагогiчне навантаження в обсязi не менше
-_:, l З:безпечити наставництво над молодими фахiвцями, сприяти

:| ,=.-: лltвi установи та професiЙному зростанню.
_':,::_,: CTPOKoBi трудоВi договори лише у випадках, коли трудовi

, ::, : :-, _ ь бl-ти встановленi на невизначений TepMiH
-,: ',К.lадання строкових трудових договорiв з працiвниками з

' . ' .э:ННЯ. Не допУскаТи з iнiцiативи керiВника ПереУкЛаДання
-:",_овогО договорУ на строковий з причин досягнення

г*п"пекнq працiвникiв за iнiцiативою керiвника здiйснювати за



. - : _ ]-_n згодою профспiлкового Ko}IlTeTy,

- *:;l розiрваннi трудового договору з iнiцiативи працiвника зважати

--. *:ЗЦiВник Мае ПраВо У ВИЗначений ниМ TepMiH розiрваТи ТрУДоВий

-э в-1асним бажанням, якшо адмiнiстрацiя не дотримуеться

:_::.з] про працю, умов цього колективного договору, умов
- :.. ого трудового договорУ.

_ lэотягом двох днiв пiсля отримання iнформацii доводити до вlдома

. :,..lективу змiст нових нормативних докумеНТiВ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ

. -nocrIн, органiзацii працi,
лlопереджаТиВиникненняiндивiдУалЬнихiколектиВнихТрУДоВих

. : - -.-TiKTiB), а у випадках iх виникнення забезпечувати вирiшення

, . - :. ЗаконУ УкраТни <Про ПоряДок вирiшення колекТиВнИх ТрУДоВих

-: .iKTiB)>.
.С.,rriш]енняпрофесiй(посад),роЗширенняЗониобслУговУВання

]l :,: _,i за погодж"""rl\d з профспiлковим KoMiTeToM,

'. Ззбезпечувати дотриманшI вимог чинного законодавства щодо

_. : _ :_! працiвникiв про запровадження нових i змiну чинних у*:" i|iii
. _: ;l,.I.. за 2 мiсяцi до ix введення. Змiну, перегляд умов прац1

" :., ,l jэ погодженням з профспiлковим KoMiTeToM,

l

i,

] iltl

lГ 1_1 POHIt ДОМОВИЛИСЬ:
.::Я\IоВУВаТисВоюдiялънiстЬнасТВоренняУМоВДлястабiлъноТта
: liiоти закпаду дошкiлъноi освiти,

-- -:ilят!l належному фiнансовому забезпеченню

з.,;tвати заходiв щодо недопущення прийняття законодавчих актlв,

- - Ь ЗВ\'Я(енняМ праВ i свобоД ГроМаДян в галУзi освiти'

закпаду дошкiльноi

ffi"**gЙLJJж*r;fuхц

-

Ё

-_



_ . __-]аРТУ ОСВiТи, ЗабеЗпечувати стабi-rьн,ч роботу колективу, здiйснювати
..lзi-rьнення працiвникiв тiльки }r вIiпаJк\- нагальноi необхiдностi, зумовленоТ
:б'сктивними змiнами в органiзачii прашi. \, тому числi у зв'язку з лiквiдацiсю,
эеорганiзацiею, перепрофiлюванняlt закJаду, скороченням чисельностi або
шТаТУ працiвникiв, неухильно дотри\I\ючись при цьому вимог законодавства
про працю, про ocBiTy, умов цього договору, не допускати економiчно
необгрунтованого скорочення |руп, робочих мiсць.

З.1.2. Письмово повiдомляти профсгliлковий KoMiTeT про ймовiрну
лiквiдацiю, реорганiзацiю, перепрофirловання та iншi змiни в органiзацiТ працi
не пiзнiше, нiж за 3 (,rр") мiсяцi до запровадження цих змiн. Тримiсячний
перiод використовувати для проведеннrI роботи, спрямованоi на зниження рiвrrя
скороченIuI чисельностi (штаry) працiвникiв.

3.2. У випадках виникненнrI необхiдностi звiльнення працiвникiв на
пiдставi п.1 ст.40 КЗпП УкраТни:

3.2.|. Здiйснювати вивiльненнrl лише пiсля використання Bcix можливостей
забезпечити осiб, що звiльнюються, роботою на iншому робочому мiсцi, у тому
числi за рахунок припиненшI трудових вiдносин iз сумiсниками, лiквiдацii
сумiщення тощо.

З.2.2. В першу черry пропонувати працiвниковi, що вивiлъняеться, робоry
за фахом, у тому числi на умовах строкового характеру або з меншим, нiж на
ставку заробiтноi плати, навантаженнrIм;

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

З.2.4. При звiльненнi педагогiчних працiвникiв вивiлънене навантаженIuI
розподiляти в першу черry мiж працiвниками, що мають неповне навчztльне
навантаження.

3.2.5.Забезпечувати працевлаштування педагогiчних працiвникiв з числа
зареестрованих в службi заЙнятостi на вiльнi i HoBocTBopeHi робочi мiсця
вiдповiдно до квалiфiкацiйних вимог, надаючи перевагу при цьому
виtIускникам rrедагогiчних навч€tльних закладiв.

3.3. Залуrати до педагогiчноi роботи директора та методиста закJIаду
дошкiлъноi освiти на умовах погодинноТ оплати працi.

3.2. Профспiлковий KoMiTeT зобов'язуеться:
3.2.|. Здiйснювати роз'яснюв€tлъну роботу з питанъ трудових грав i

соцiально-економiчних iHTepeciB працiвникiв, що вивiлъняються.
3.2.2. Забезпечувати захист працiвникiв, що вивiлъняютъся, вiдповiдно до

чинного законодавства. Контролювати надання працiвникам шереважного права
залишення на роботi вiдповiдно до вимог ст.42 КЗпП УкраiЪи.

3.2.З. Не знiмати з профспiлкового облiку працiвникiв, що вивiльняються,
до Тх шрацевлаштуваннrI (KpiM випадкiв подання особистоi заяви про зняття з
облiку).



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

IpaBo на залиШеннЯ на роботi при рiвнюс результатах працi i квалiфiкацii, oKpiM

lипадкiв, передбачених Кзпп Украiъи, надавати також:
/ з.З.1.1.-- особам передпенсiйного BiKy (1,5 роки до пенсii за

вислугою poKiB);
з.3.1 .2. - працiвникам, в сiм'ях яких е неповнолiтнi дiти та

BiKoM та за

особи, що

мають статус безробiтних.

4. Робочий час.

4.1. Керiвник зобов'язусться:
4.I.|. ВстановИти на час дii цьогО колективного договору нормалIIън},

тривалiсть робочого часУ (40 годин на тижденъ), що не перевиЩУе встановлен\,

чинним законодавством про працю, о також п'ятиденний робочий тижденъ з

_]вома вихiдними днями - в суботу i недiлю.
4.|.2. Режим роботи та облiк робочого часу працiвникiв закла.]},

-iошкiлъноi освiти встановлювати згiдно з Правилами внутрiшнього трудового

:озгIорядку. Bci норми, пов'язанi з режимом роботи, погоджувати до початц,Тх

] ]стосування з профспiлковим KoMiTeToM.

4.|.З. Час початку i закiнчення роботи, режим змiнноi роботи, розпоli--l
:эбочого часу на частини, графiки роботи, вiдповiдно до яких передбачасться
,"{t-l,{r_цивiсть створення умов для прийому працiвниками Тжi впродовж робочого
_:.я на роботах, де особливостi виробництва не дозволяють встановити

..-повiднi перерви i т.д., встановлювати Правилами внутрiшнього трудового

: ]зпорядку для працiвникiв закладу та погоджувати з профспiлковим
. - l,:iTeToM до iх запровадження.

1,t.4.РобочиЙ час педагогiчниХ працiвникiв визначати режимом роботи
;:,-lа_]у i посадовими обов'язками, покладеними на них згiдно iз Статутом i

-: :ЗII-1ами внутрiшнього трудового розпорядку установи.
1, i.5. Педагогiчне навантаження педпрацiвника дошкiльного навчаJIьного

jj__:_]\. в обсязi менше тарифноi ставки встановлюстьсЯ лише за йогО

- : ь\lовОю згодоЮ, у поряДку переДбаченому законодавством Украiни,
].1.б. ТимчасОве переВеденнЯ на iншУ роботу, не обумовлену трудовим

- _ зоро\I, або на час простою здiйснювати тiльки за згодою працiвника з

- ,; _.1ю роботи вiдповiдно до чинного законодавства,
:,L7. У разi використання неповного робочого дня (тижня) норму

: ] _ ...Го часу визначати угодою мiж керiвником i працiвником. При цьому не

: :.\ В&ти обсягу трудових прав працiвника, що працюе на умовах неповного

, ,_:,. о часу (ст.5б КЗпП Украiни).

а.2. Профспiлковий KoMiTeT зобовlязу€ться:
- :.1. Роз'яснювати працiвникам змiст нормативних aKTiB про робочий час

rрqrваIfiIя гrрацi.
422. Забезпечувати постiйний контроль

6

за своечасним i правилъним



застосуванняМ керiвниКом закоНодавства про tIрацю, про ocBiTy, положень

цьогО договорУ ; частинi, щО стосуетьсЯ режимУ робочого часу, графiкiв

роботи, розподiлу навчаIIьного HaBaHT€DKeHHrI та 1нше.' 
4.23. Сприяти своечасному вирiшеншо конфлiктних ситуацiЙ, повiязаних

з розподiлом навч€UIъного навантаженнrI, режимом робочого часу та з iHmI,D(

IIитанъ.

5. Час вiдпочинку.

5.1. Керiвник зобов'язу€ться:
5.1.1. Визначати тривалiсть вiдгrусток i порядок надання ik гrрацiвникам

установи, керуючись Законом Украiни <Про вiдпустки), fIостановою Кабiнету

iИiнiстрiв Украiни вiд 14 квiтня |997 року J\ъ346 <Про затвердження Порядку

"uдu""Ъ 
щорiчноi основноi вiдпустки тривалiстю до 56 каJIендарних днiв

керiвним, .raдu.огiчним, науково-педагогiчним працiвникам освiти i

"чу*о"ц"r> 
(iз змiнами i доповнеЕнями) та Постановою кму вiд 10 липня 20t9

р. 31цб94 <Про BHeceHHrI змiн до Постанови кму вiд |4 квiтня |997 р.JФ 346>.

i{uдч"ur" пьмiчникам вихователiв щорiчну основну вiдпустку тривалiстю 28

календаРних днiв(ч.4 ст.30 ЗаконУ УкраiнИ <Про дошкiльну ocBiTp),
5.|2. Що 15 сiчня розробити, погодити з профкомом, затвердити i довести

до вiдома працiвникiв графiк вiдгryсток на поточний pik, дотриманнrI якого с

бов'язковим як для керiвника, так i для працiвникiв.
про дату початкrвiдпустки повiдомляти працiвника письмово не пiзнiше

шiж за 2 тижнi до встаНовленогО графiком вiдгryсток TepMiHy. Якщо TepMiH,

встановлений для повiдомленнrl гlрацiвника, буле порушено, то на вимоry

працiвника переносити щорiчну вiдпустку на iнший перiод.

5.1.3. ПеренесеннrI щорiчноi вiдпустки на iнший перiод з iнiцiативи

керiвника допускати тiлъки в окремих випадках з дотриманням порядку,

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

!згоджувати таке перенесення вiдгryсток з профспiлковим koMiTeToM за

Е€lявностi письмовоi згоди працiвника. Забезпечити законодавчо встановлену

реryлярнiсть надання, вiдпусток, не допускаючи ненадання щОРiЧНИХ ВiДПУСТОК

повноi триваJIостi протягом двох poKiB пiдряд.
5.|.4.жiнкам, що працюють в ycTaHoBi i мають двох i бiльш ДiТеЙ BiKoM

:о 15 poKiB або дитину-iнвалiда, або тим, що усиновили дитину, caMoTHiM

,пчr.р"й, батьковi, що виховуе дитину без MaTepi (в тому числi i у вигrадку

трЕвzlлого перебування MaTepi в лiкувалъному закладi), а також особi, що взяла

й*"у пiд опiку, надавати щорiчно додаткову соцiальЕу оплачувану вiдпустку
.gр*йi.rо 10 календарних днiв, в тому числi й тодi, коли загальна тривалiсть

даноi вiдпустки, щорiчнот основноi вiдгryстки та iнших додаткових вiдпуоток в

glrшi перевищуе 59 календарних днiв. За наявностi декiлъкох пiдстав дJUI

ЕаданнrI зазначеноI вiдпустки ii загалъна тривалiстъ не повинна перевищувати

17 календарних днiв. При iT наданнi святковi i неробочi днi (ст.73 КЗпП

УIrраТни) 
"Ъ 

враховувати (ст.ст.19, 2О Закону Украiни <Про вiдпусткп> з

!,рахуванням змiн вlд 19.05.2009 року). Надавати таку вiдпустку самотнiй



\IaTepl, що виховуе дитину без батька (п.5 ч.12 ст.10 Закону УкраiЪи <Про
вiдпусткп>).

5.1.5. Надавати працiвникам, якi ПРаЦюють на умовах неповного робочогочасу, у тому числi тим, хто перебуваютъ у вiдпустцi по догляду за дитиною до]осягнення нею трирiчного BiKy, щорiчну вiдпустку повноi тривалостi.
5,1,б, Безперешкодно надавати за бажанням працiвникiв вiдпустки без

збережеНня заробiтноi плаТи у випаДках, встановлених ст.25,26 Закону УкраiЪи,,Про вiдпустки>>.
5,1,7, Вiдпустки без збереження заробiтноi плати надавати працiвникам

тirьки за ix особистими писъмовими заявами.
5,1.8. Час вiдПусткИ без збереженнЯ заробiтнОТ платИ (ст.ст. 25,26 Закон1,

\-краiни "про вiдпустки" ) включати в стаж, що дае право на щорiчну осцовнч
зiдпустку (п.4 ст.9 Закону УкраiЪи "Про вiдпустки" iз змiнами вiд 2 листопада
]000 року).

5,1,9, Не допускати роботу у святковi i вихiднi днi. Залучення окремих:рацiвникiВ дО роботИ у вихiднi днi здiйснювати у виняткових випадках,
rередбачених законодавством, з дозволу профспiлкового koMiTeTy згiдно з
:lI1сьмовим наказОм. Роботу у вихiднi днi компенсувати оплатою в подвiйному
эозмiрi або наданням iншого дня вiдпочинку i оплатою роботи у вихiдний денъз одинарному розмiрi за згодою з працiвником з обов'язковим вiдображенням
,I1тання про компенсацiю в наказi про залучення до роботи у вихiд""й д."r.За вiдсуТностi в наказi посиланНя на вiдПовiднУ компенсацiю за роботу узтrхiдний денъ сторони цъого колективного договору домовились вважати, що в*аномУ виIIадкУ керiвник з€LлучиВ працiвника до роботи у вихiдний день на Bcix,, \1овах, якi той висуне надалi.

5,1,10. Працiвникам з ненормованим робочим днем за особливий характер
:Рацi при наявностi кошторисних призначенъ надавати (при наданнi ocHoBHoi)-lорiчну додаткову вiдпустку згiдно Щодатку _.

5.2. Профспiлковий KoMiTeT зобов'язуеться:
5-2.|. Контролювати дотримання керiвником законодавства

вi,щlочинку працiвникiв i вiдповiдних пунктiв цього договору,
вцрiшувати можливi конфлiктнi сиryацii.

про час
а також

5.3.Сторони домовились :

5,3,1, За працiвником, який знаходитъся у будь-якiй вiдпустцi, зберiгаетъся
йоЮ мiсце роботи (ч. 3 ст. 2 Закону Украiни (ДрЬ вiдоусrк"пj.

б. Оплата працi.

б.1. Керiвник зобов'язу€ться:
6.1.1. Вживати заходiв щодо

lлцонодавства про оплату працi.
дотримання в закладi дошкiльноi освiти

6.1.2. Затверджувати штатний розклад, а також змiни
, _-,годженням з профспiлковим KoMiTeToM.

до нъого за

|ffiffi
,, ,]tlш



l 6,1,з, Ппи прийомi на робоry ознайошшовати працiвника пiд розписку з|,
f 

чинними умовами оплати працi, нztявними пiльгами i перевагами, колективним
r договором, правилами внутрiIшrьою розtIорядку та iншим чинним

законодавством. При ik змiнi повiдомляти пlацiвниоu rро це пiд розписку.
6.1.4. РОбОry ПРаЦiВНИКiВ ОПЛачУвати за тарифними ставками, посадовими

окладамИ вiдповiдНо дО викоIIуваноi роботи, за посадою, з€Lлежно вiд професii
та квалiфiкацii, складностi i умов викоIIуваноi iM роботи. KoHKpeTHi розЙlриIIосадових окладiв (ставок заробiтноi плати) працiвникiв визначати на ocHoBi
единоi тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплати працi установ, закладiв i
органiзацiй окремих гrtлузей бюджетноi сфери та вiдповiдних нормативних
aKTiB MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи (в окремих випадках - MiHicTepcTBa
охоронИ здоров'я). KoHKpeTHi посадовi оклади (ставки заробiтноi плати)
встановлюються на пiдставi наказу з урахуванням дiючих квалiфiкацiйних
вимоГ (З IIод€tлъшоЮ атестацiею або тарифiкацiею вiдповiдно до чинного
законодавства).

зважати, що вiдповiдальнiсть за своечасне i правильне встановленшI
працiвникам ставок заробiтноi плати (посадових окладiв), обчислення
заробiтнОi платИ поклада€тъся на керiвника i головного бухгалтера (п.6
IнстpyкцiiпpoПopяДoкoбчислeннязapoбiтнoТплaтипpaцiвникiвoсвiти).

6.1.5. Погоджувати з профспiлковим KoMiTeToM форми i системи оплати
працi, норми працi, умови встановлення та розмiр" 

"uдЬu"ок, доплат, премiй,
винагород, iнших заохочуВаJIьних, компенсацiйних та гарантiйних виIIлат
вiдповiдно до ст.15 Закону УкраiЪи <Про оплату працЬ.

б.1.6. Виплачувати працiвникам заробiтну плату за мiсцем роботи двiчi на
мiсяць:

- аванс _ числа i остаточний розрахунок _ числа з дотриманшIм
промiжкУ часУ мiж цими виплатаМИ, Що не перевищуе 16 календарниrднiв.

У тих випадках, коли день виплати заробiтноТ плати або авансу спiвпадае з
вшriдним або святковим (неробочим) днем, заробiтну плату (аванс)
виIшачувати напередоднi.

виплату заробiтноi плати через установи банкiв здiйснювати лише на
пiдставi особистих писъмових заяв працiвникiв.

6,L.7. Заробiтну плату за весь перiод вiдпустки (а також матерiалъну
допомоry на оздоровлення) виплачувати працiвникам не пiзнiше нiж .а j д"i дЬ
початку вiдпустки (ст.1 15 КЗпП УкраiЪи).

6.1.8. При порушеннi TepMiHiB виплати заробiтноi плати з обективних
црпtмн виплачувати fi негайно пiсля надходження коштiв на рахунокrcршочергово:

-особам, звiлъненим iз навч€tльного закладу (вiдшкодування
rаборюваностi, розрахунок, вихiдна допомога, гарантiйнi та компенсацiйнi
rшлати);

-caMoTHiM матерям, що виховуютъ
-.:riда;

дитину у вiцi до 15 poKiB або дитину-

- вчительським сiм'ям;
- працiвникЕ}м у разi iхнъоi хвороби або хвороби близьких родичiв,



пiдтверлженот вiдповiдним медичним висновком;
- у випадку cмepTi близъких родичiв працiвника.
o.t.q. Дтестацiю педагогiчних працiвникiв проводити вiдповiдно до

типового положеннrI про атестацiю педагогiчних працiвникiв, затвердженого

Еак.вом MiHicTepcTBa освiти i науки, молодi та спорту УкраiЪи вiд 20.L2.20t|p.

]ф |47З (iз змiнами, затвердженими наказом MiHicTepcTBa освiти i наукИ

УкраiнИ вiд 08 серпнЯ 201З рокУ J\b 11з5) та змiни, Що вносяться до Порядку

пiдЪищення квалфiкацii педагогiчних та науково-педагогiчних працiвникiв,

затвердженого ,rо.iu"о"ою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 27 грулiня 2019 р.JФ

1 133.
6.1.10. Включати в обов'язковому гtорядку представника профспiлкового

KoMiTery до складу атестацiйноi комiсiй.
o.t.tt. Надавати кожному працiвниковi роботу, що тарифiкуеться за

категорiею (розрядом) установленою за наслiдками атестацii.

B.l.tz. Ъuб.r.r.""r" перiодичне (не рiдше одного разу на п'ять poKiB)

пiдвищення квалiфiкацii педагогiчних працiвникiв, гарантуючи iM при цъому
вiдповiднi пiльги i компенсацiт (збереження середнього заробiтку, оплату

витрат на вiдрядження, у тому числi BapTocTi проiЪду, добових i т.д.) вiдповiдно

до чинного законодавства. Забезпечити оплату працi працiвникiв, якi

здiйснюють замiну будъ-яких категорiй тимчасово вiдсутнiх працiвникiв.

6.1 .1 3. Забезпечувати виплату доплат за:

за використання в роботi дезинфiкуючих засобiв, а такоЖ за

прибирання TyzLпeTiB - 10оlо посадового окJIаду (без проведеннrI при цьому
аiестацii робочих мiсць - постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи З0 серпня

2ОО2ро*у Nп 1298), l

роботу в нiчний 40% (згiдно Гаlryзевоi угоди);
Зазначенi доплати встановлювати за обов'язковим rтогодженшIм з

профспiЛковиМ KoMiTeToM (наказ MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи JФ118 вiд

24 лютого 2005 рощу).
6.T.t4. За час простою, зумовленого виникненням не з вини працiвника

виробничоi сиryацii, небезпечноi дJuI життя або здоров'я працiвника та людей,

"*i 
йо.о оточують, i навколишнього природного середовищq за працiвником

зберiгати середнiй заробiток (ст.6 Закону Украiни <Про охорону працi>>),

б.1.15. Забезпечити своечасне i правильне встановпення та виплату

працiвникам заробiтноI плати з урахуванням змiни розмiру мiнiмальноi

заробiтноi плати (стажу роботи, освiти, квалiфiкацiйноi категорii, почесних

звань, доплати за пресТижнiсть та iH. (п.б Iнструкцii про порядок обчисленнrI

заробiтноi плати працiвникiв освiти).
при змiнi poiMipiB тарифних ставок i посадових окJIадiв без зволiкання

або збiлъшення об'сму

без
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-,,.| . -зкази про здiйснення вiдповi:них перерахункiв,

" .:. За роботу в шкiдливих },}IoBax працi за наявностi коштiв провадити

, _ -,. _.-, тариф""" .ruuoK i посадоurr* окпадiв у розмiрi |2О/о тарифноТ ставки

_ -_ _ ]ого окладу) згiдно з додатко}1 J\lЪ 9 до Iнструкцii про порядок

_.,.ння ruрооlr"ъi плати працiвникiв освiти. Оцiнку умов прачi на кожному

-. _ ],i\ .riсцi здiйснювu," 
"u 

пiдставi атестацiТ робочих мiсць,

: _ .l7. Здiйснювати премiювання працiвникiв вiдповiдно до Положення

- : еrtiювання 1Долаток__ - Положення "ч",_|.,y]l?iil]J_,,л
r.l.i8. Виплачувати педагогlчним працiвникам вiдповiдно До п,1 ст,57

пшу УкраIни <<Про ocBiTy>>;

надбавки за висJryгу poKiB щомiсячно у вiдсотках до посадового

ошIаду (ставки .ЙЙ""i "riЙl 
заJIежЕо :ж:**у :'#'-i""oi Хo1лЧО'"'понад 20 poKiB - З0%;- |О%; tIонад 10 poKiB - 2U.%.;

на оздоровпення у розмlр1 мiсячного посадового окJIаду

(ставки заробiтноi плати) IIри наданнi щорiчних вlдпусток;

r- ;;й;;у грошову 
"""u.ор9ду 

за сумлiнну 
'rрацю, 

зр€lзкове виконанн,I
f n-aovTx

"**?о#}^;;;,;;;-; 
- 
р;;,,ц ;" од"о,о 1::т::::"лл":::*:*"gтJ1

профспiлковим KorireToM (Щодаток _ - Положенн")

q,I

встановленi чинним законодавством та цим колективним договором уN{ови

оплати праui.
6.|.2о. Встановлювати працiвникам надбавки до заробiтноi плати за

наявностi коштiв:
П високi досягнення в роботi:
П виконання особпиво важливоi роботи (на час Ti виконання);

П складнiсть, напруженiсть у роботi,
зважати, що цранич""t poarip зазначених надбавок дjIя одного працlвника

не повинен перевищувати 50% посадового окпаду (ставки заробiтноI.плати),

Конкретний розмiр надбавок встановJIювати за погодженням з профспiлковим

KoMiTeToM.
6.|.2|. Виплачувати надбавку педагогiчним працiвникам за престижнlсть

педагогiчноi працi в максимаJIъному розмiрi - до 30% посадового окJIаду

вiдповiдно до ,rЬ.rанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 11 сiчня 2018р, J\b 2з,

б.2. Профспiлковий KoMiTeT зобов'язусться:

6.2.|. Здiйснювати контроль за дотриманнjIм у закладi законодавства IIро

ошлату гlрацi.
6.2.2. Сприяти наданню працiвникам необхiдноi консулътативнот допомоги

з питань оплати гrрацi,

6.2.З.IнiЦiюватИ питання про зыIуIення до дисциплiнарноi,

адмiнiстративноi, матерiалънот вiдповiдалъностi вiдповiдно до чинного

законодавства осiб, винних у невиконаннi вимог законодавства про оплату

працi, умоВ цъогО колектиВногО договорУ, якi стосуються оIIлати працi,

6.2.4.ПредстаВ лятИ iнтересИ працiвника прИ розглядi його трудового
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j- -"*.} з оIIлатИ прац1 в комlс11 по трудОвих спорах(ст.226 КЗпП Украiни).
6.2.5. Представля,ги на прохання працiвника його iнтереси з питанЬ оплатИ

-:.l_ti в судi.
6.2.6. Звертатися до органiв прокуратури, державноt 1нспекц11 прац1 щодо

- .;BHocTi 11орушеНь законоДавства про оплату працi та iншою iнформацiею (ст.

19 Закону УкраiЪи <Про прокуратуру>), ст. 259 КЗпIТУ Украiни)

6.3. Керiвник i профспiлковий KoMiTeT спiльно зобов'язуються:
б.3.1. Своечасно iнформувати трудовий колектив про нормативнi акти з

шптаIIь заробiтноi плати, соцiально-економiчних пiльг, пенсiйного

забезпечення, а також забезпечити гласнiсть умов оплатИ працi, гrорядкУ

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

компенсацiйних виплат.

7. Соцiально-трудовi пiльги, гараIIтii компенсацii.

7.1. Керiвник зобов'язу€ться:
7 .I.|. Ьrр"""" забезпеЧеннЮ Bcix працiвникiв закJIаду вiдповiщп,ш

уI!{овами працi.
7.|.2. Створювати умови для rrроходженнrl педагогами-жiнками, щО м€lютЬ

дiтей BiKoM до 14 poKiB, KypciB пiдвищення квалiфiкацii i перепiдготовки за

мiсцем проживання без направлення ik у вiдрядження.
7.L.i. Сприяти працiвникам в призначеннi iм пенсii за вислугу poKiB i за

BiKoM.
7.L.4. у випадку захворюваннrI педагогiчних працiвникiв, яке

* унеможливлюе виконання ними професiйних обов'язкiв i обмежус перебування
to u о"r"rому колективi, або тимчасового переведення з цих або iнших обставин

на iншу роботу, зберiгати за ними попереднiй середнiй заробiток. У разi
хвороби або калiцтва попереднiй середнiй заробiток виплачувати до

вiдновленнЯ працездатностi абО встановлення iнвалiдностi (ст.57 Закону

Украiни <Про ocBiry>).
7.|.5. Створити у закладi KiMHaTy психологiчного розвантаження.
7.|.6. Забезпечити правове навчання працiвникiв iз заггуrення

правозахисних i iнших органiв в га_гlузi права.
фахiвцiв

7.|.7. Органiзовувати для педагогiчних працiвникiв закJIаду оемiнари,

конференцii З питань, законодавства про ocBiry, змiсту освiти, передового

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

лiкування працiвникам, якi iх потребують, дирекцiею Фонду соцiального

стр ахування з тимIIасовоi втрати пр ацездатно cTi.- 
i.t.g. Сприяти органiзацiТ лiтнього оздоровлення дiтей працiвникiв

установи, використовуючи додатковi асигнуванIUI за рахунок залr{ених коштiв.

7.2. Профком зобов'язуеться:
7 .2.|. Сприяти органiзацiТ санаторно-курортного лiкування, оздоровленнrI
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ч;lнку членiв профспiлки та Тх сiмей.
7.2.2. Забезпечити проведення <<днiв здоров'я>>, виТзди на природу.

- ].-1, органiзовувати вечори вiдпочинку, присвяченi
,",i,",.l-,-:, -r_]ержавним святам та iH. iз запрошенням BeTepaHiB працi.

ý. Охорона працi i здоров'я.

професiйним,

i. l. Керiвник зобов'язусться:
i.i.1. lо початку роботи працiвника за укладеним трудовим договором

" ., ;-.TI1 з ним необхiдниЙ iHcTpyKTa}K, роз'яснити пiд розписку Його права,
'.. язки, iнформувати про умови працi, право на пiльги i компенсацii за

" , ] -, _r в особливих, шкiдливих умовах вiдповiдно до чинного законодавства
,: 

_- охорону працi i цього колективного договору.
8.1.2. Забезпечити належний стан булiвелъ, споруд, примiщень,

. : _;ткування та контролъ за ix технiчним станом.
8.1.3. Створювати в закладi в цiлому i на кожному робочому мiсцi здоровi i

1ззпечнi умови працi вiдповiдно до встановлених норм.
8.1.4. Призначити посадових осiб для забезпечення вирiшення конкретних

_iITaHb охорони працi, розробити i затвердити iнструкцii про ik обов'язки, права
_з вiдповiдальнiсть за виконання покладених на них функцiй, забезпечити
_-iавчання (перенавчання) з питань охорони працi.

8.1.5. Органiзувати своечасне i якiсне розслiдування нещасних випадкiв на
в1.Iробництвi, 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 викликають нещаснi випадки,
професiйнi захворювання та здiйснити профiлактичнi заходи для ik
попередження, у тому числi i тих, що виявленi комiсiями за пiдсумками iх
розслiдування.

8.1.7. Проводити атестацiю робочих мiсць за умовами працi. Ознайомити
працiвникiв з резулътатами атестацiТ ik робочих мiсць гriд розписку. Своечасно
здiйснювати доплату за несприятливi умови працi за наслiдками атестацiТ

робочих мiсць або оцiнки умов працi особам, безпосередньо зайнятим на
роботах, передбачених вiдповiдним перелiком професiй (Щодаток ),
Iнструкцiею про порядок обчислення заробiтноi плати працiвникiв освiти.

8.1.8. Забезпечити проведення попереднього (rrр" гlрийомi на роботу) i
перiодичних медичних оглядiв працiвникiв, а також щорiчного обов'язкового
медичного огляду осiб BiKoM до 21 року.

Користуватися правом притягнення до дисциплiнарноi вiдповiдальностi у
встановленому закоЕом порядку працiвникiв, що ухиляються вiд проходженнrI
обов'язкового медичного огляду, а також забезпечити вiдсторонення ix вiд
роботи без збереження при цьому заробiтноi плати до проходження медогляду.

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

8.1.10. Аналiзувати стан захворюваностi в ycTaHoBi. Забезпечити
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i - i-._я .liкарських рекоменJацil"t .:.-tя його зниження.
l , _ i. Провести навчання та перевiрку знанъ з питанъ охороЕи працi

.] ] -._ :-;,KiB. зайнятих на роботах з пiдвищеною небезпекою. Не допускати до
,' , , - ,-,;iб, що не пройшли iHcTpl-KTalK з охорони працi i технiки безпеки, а в

,|- ::_ilx випадках - навчання та перевiрку знань.
: . -]. Що 01 жовтня забезпечити виконання Bcix необхiдних заходiв для

, 
, - _ зхII закладу до роботи в зимових умовах.
: i 3. Надавати представникам профкому (профспiлковоi органiзацiI) з

: _ :;,, працi необхiдну Тм iнформацiю з питань умов, охорони працi, технiки
: :_.:i.. санiтарно-побутового i медичного забезпечення, витратИ коштiв,

';:.--iзчених для здiйснення заходiв з охорони працi. Своечасно вживати

_ _ -.в -]ля врахування подань та висновкiв, надавати аргументованi вiдповiдi в
---=.-лнltЙ TepMiH пiсля ix отримання.

s.1,14. Здiйснювати контроль за дотриманням працiвниками норм i правил

,.:они працi i технiки безпеки пiд час навчально-виховного процесу та

: _ 5оти, а також за використанням засобiв захисту.
8.1.15. Вживати термiнових та необхiдних заходiв для надання допомоги

--.терпiлим при виникненнi нещасних випадкiв в ycTaHoBi, залучаючи у разi
_ о треби аварiйно-рятув€ulьнi формування.

8.1.16. Зважаючи, що вiдшкодування збиткiв, заподiяних працiвниковi
знаслiдок пошкодження його здоров'я або у випадку cMepTi працiвника,

з:iйснюеться Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв

вiдгrовiдно до ЗаконУ УкраТни <Про загальнообов'язкове державне соцiальне

страхування вiд нещасного випадку на виробництвi i професiйного

з ахворювання, якi сприч инили втрату працездатностi>> :

п свосчасно передавати документи на осiб, що потерпiли вiд нещасних
r'0 випадкiв на виробництвi та

вищезгаданого Фонду.
8.1.17.Зберiгати за працiвниками, що

професiilнлм захворювань, до

втратили працездатнiсть у зв'язку з

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

,rрчц..дurностi або до визнання iх в установленому порядку iнвалiдами. У разi
неможJIивостi виконання потерпiлим попередньоi роботи забезпечити

вiдповiдно до медичних рекомендацiй його перепiдготовку та

працевлаштування, встановити пiпьговi умови та режим роботи.

8.2. Профспiлковий KoMiTeT зобов'язу€ться:
8.2.1. Эuб...r.чити активну участь представникiв профспiлковоi органiзацii

у вирiшеннi питань створеншI здорових та безпечних умов працi, попередженнrI

випадкiв травматизму i захворювань, оздоровлення та працевлаштування у
випадку змiни стану здоров'я працiвникiв.

8.2.2. Реryлярно (щокварталъно) заслуховувати на засiданнi rrрофкому

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

8.2.з. Захищати права працiвникiв на здоровi i безпечнi умови працi. При

виникненнi небезпеки для життя i здоров'я працiвникiв, а також тих, що
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, ,,. r,,- |" зIt\lагати припинення вiдповiдних робiт.
, : j. Сприяти керiвниковi, профспiлковим i державним органам У
..Hi заходiв для забезпечення виконання в ycTaнoBi вимог законодаВсТВа

],_ ::,: про охорону працi i здоров'я.
: ].5.Вносити пропозицii керiвнику про заохочення посаДоВиХ ОСiб i

, :,-*_з-lIКiВ, а також стимулювати iх за активну участь у здiйсненнi заходiв для
, - _-lення умов i охорони працi з врахуванням можливостей профспiлковоТ

ryrапiзацiТ.
8.2.6. Заохочення працiвникiв

шrрш i правил охорони працi i
1_ з'язкiв.

8.2.1. Вносити пропозицii для попередження виникнення можливих
..эрiйних ситуацiй, виробничого травматизму i профзахворювань.

здiйснювати з ypaxyBaHHrIM виконаннrI ними
технiки безпеки при виконаннi трудових

8.2.8. Органiзувати роботу для наданнrI допомоги травмованим 1 хворим

-:ацiвникам, зокрема для вирiшення побутових питань,
]" 1 е _]икаментiв, отримання свосчасноi медичноТ допомоги.

придбання

8.2.9. Сприяти працiвникам у виконаннi ними зобов'язань з охорони працi
ла органiзувати вiдповiдний контроль.

8.2.10. Перевiряти виконанняIання керiвником
профорганiзацii з

i посадовими особами
питань охорони прац1,пропозицiй представникiв

домагаючись Тх реалiзацiТ.
8.2.t1. Не рiдше 1

колективу результати
охороною працi.

разу на piK виносити на обговорення трудового
спiльноi роботи щодо забезпеченнrI контроJIю за

8.3. Працiвники зобов'язуються:
8.3.1. Пiклryватися про особисry безпеку та здоров'я, а також про безпеку

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

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

працi, правила поводження з устаткуванням i технiчними засобами навчання,

користув атися з асобами колективного та iндивiдучtльного захисту.
8.3.3. Проходити у встаЕовленому чинним законодавством i керiвником

порядку поlrереднi та перiодичнi медичнi огJIяди.

8.3.4. Негайно повiдомляти про небезпеку або нещаснi випадки керiВНиКа

або iншу посадову особу; вживати заходiв для ik попередження та лiквiдацii;
надавати першу допомоry потерпiлим.

8.3.5. Нести особисту вiдповiдальнiсть за шорушення вимог, з€вначених у
даному роздiлi колективного договору.

9. Гарантii дiяльностi профспiлковоТ органiзацii

9.1,. Керiвник зобов'язуеться:
9.1.1. Утримуватися вiд будь-яких дiй, що можуть вважатися BTpy{aHHrIM

статутIIу дiяльнiсть Профспiлки працiвникiв освiти i науки УкраiнИ.

15
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. эорити необхiднi умови для нормалъноТ дiяльностi профспiлковоi
,,цii i профспiлкового KoMiTeTy:

надавати примiщення для
-:._]ань профкому;

проведення профспiлкових зборiв i

1иснення наказiв, трудовi

профкому надавати вiльний вiд роботи час впродовж
збереженням середнього заробiтку для виконання
користь трудового колективу, участi в консультацiях

i пgреговорах, в роботi виборних профспiлкових органiв, у тому числi вищих за
пilтпорядкуванням.

g.|.4. Звiльняти представникiв 1фудового колективу вiд робОТИ На

пеобхiдний перiод для ylacTi у пiкетуваннrгх, мiтингах, демонсц)ацiях та iнших
аlсliях tIротесту, у тому числi з виiздом за межi установи (вiдповiдного

Еаселеного пункту), пов'язаних iз захистом трудових, соцiально-економiчних

црав та iHTepeciB працiвникiв освiти - членiв гrрофспiлки iз збереженням

середнъоi заробiтноi rrлати.
9.1.5. Надавати профспiлковому KoMiTeTy необхiдну iнформацiю з питань,

що стосуються змiсц даного колективного договору, сприяти реалlзац11 шрава

Профспiлки на захист трудових i соцiально-економiчних прав та iHTepeciB

працiвникiв.
9.1.б. Не перешкоджати вiдвiдуваЕню та огJUIду виробничих, побутовlD( та

iнших примiщень, робочих мiсць профспiлковим KoMiTeToM, перевiркам

дотриманнrI законодавства Украiни про працю, охорону працi, оплату працi,

ведення трудових кЕижок, надання, облiк i використання вiдпусток тощо,

розмiщеНня iнфоРмацii профспiПковогО KoMiTeTy в примiщеннях i на територiI

установИ в достуПних длЯ працiвникiв мiсцях, своечасно (в тижневий TepMiH)

розглядати пропозицii профкому про усунення виявлених ними trорушень, в

цей же TepMiH надавати профкому писъмову вiдповiдь щодо ВжиТИХ ЗаХОДiВ.

9.t.7. Не змiнювати умов трудового договору, н€ притяГаТИ ДО

дисциплiнарноi вiдповiдальностi членiв профкому, а також членiв koMicii з

трудових спорiв без згоди на це профкому.
9.1.8. Звiльнення членiв гrрофкому, його голови (профорганiзатора), KPiM

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

9.|.g. Не допускати протягом року пiсля закiнчення TepMiHy обраннЯ

звiльнення колишнiх членiв та голови профкому з iнiцiативи власника або

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

УкраiЪи <Про професiйнi спiлки, iх права та гарантiТ дiялъностi>>. (Зазначена

гарантiя не надасться у випадку дострокового припинення повноважень у
,"bany з неналежним виконанням cBoik обов'язкiв як членiв профкому, або за

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

.,|,2. Надавати для здiйснення контролю книги наказlв, трудов1 книжки
" , .__вникiв, документи щодо облiку робочого часу, вiдпусток, заяви та скарги
" :. iвникiв та книгу ik реестрацii, документи з тарифiкацiТ, атестацii
-:, :iвникiв, вiдомостi та iншi документи з питань заробiтноТ плати i T.i.

9.1.3. Головi i членам
_ - о:ин на тиждень iз
, ]t,l\Iздських обов'язкiв на

L"l

lб



B_r-l:l0- Вiдповiдно до Iшсъмових заяв працiвникiв, що е членами
P,щoмiсячнoiбезoгшaTI{oyTpиМyBaTиiззapoбiтнoiплaтиi
;!ЧОВУВаТИ На РаХУIIОК ТГrеНСЬКi ПРОфспiлковi 

"rrЁ.*" не пiзнiше
щr,о за днем виплати заробiтнот плати дня.

L,д Профспiлковий KoMiTeT зобов'язуеться використовувати наданi чинним
Fцдавством УкраiЪи про 

''раIцо, 
ocBiTy, а також цим колективним

tЗi::::::uТ'"НЯ ДЛЯ ЗаХИСТУ ТРУДОВИХ i СОцiально-економiчних прав таЕlrЕсlв працlвникlв.
r
Еt l0. Контроль i вiдповiдальнiсть

1 0.1. Сторони зобовrязуються:
10.1.1. Спiлъно визначати необхiднi заходи для

_: ],lо колективного договору.
10,1,2, Здiйснювати контроль за його виконанням як самостiйно кожною iзcTopiH, так i спiлъно.
10,1,3, Щля контролю за виконанням колективного договору сторони не

РiДШе ОДНОГО РаЗУ На PiK аНалiзуютъ i узагальнюють хiд його виконання, у разiЕевиконанЕя окремиХ положенЬ здiйснюютъ додатковi заходи щодо ik
реалiзацii.

1,0.2. Керiвник зобов Оязуеться 
:

10.2.1. Притягати до вiдповiдальностi осiб, винних у невиконаннi

органiзацii виконаншI

*-l

зобов'язанъ (положень)
(невчасному) ix виконаннi,

цъого колективного договору, неналежному
порушеннi законодавства про колективнi договори;

19.3. Профспiлковий KoMiTeT зобов'язуеться:
10.3.1. Вимагати вiд власника розiрвання трудового договору (контракту)

з керiвником закJIаду освiти, якщо 
"i" .rорушуе законодавство про працю, невиконуе зобов'язанъ цього колективного договору, Hz пiдставi ст.45 КЗпПУкраiни.

колективний договiр пiдписаний у тръох примiрниках, якi зберiгаютъся укожноi iз cTopiH i маютъ однакову юридичну силу.
За доруrенням трудового колективу

Щиректор Мукачiвсъкого Голова профкому Мукачiвського
закJIаду дошкiлъноi освiти Ns/Sзакладу дошкiльноi освiти Ns/Э

м.п

Щата <
-#,

И,д ц lLer /ПJ ig*ш/jЩlr_гпь
(пiдпис)

',fu-r*зе СОИ
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.]о:аток 1

.]о ко-]ективного договору мiж
а:rriнiстрацiсю Мукачiвського

, э,!| .ii ' , ,З

та первинною профспiлковою
органiзацiсюна 202t -2025 роки

ОРI€НТОВНИЙ ПЕРЕЛIК
,,,са_] працiвникiв з ненормованим робочим днем системи MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни, яким може надаватися додаткова вiдпустка

iiерiвники установ i органiзацiй, ix заступники.

Економiсти, юрисконсульти, практичнiпсихологи, соцiологи, бухгалтери,

бухга;rтери-ревiзори та iншi).

Технiки Bcix спецiальностей.

CeKpeTaPi, секретарi-друкаРки, ceкpeTapi 1"lбоВИх (1^lбово-методичних) вiддiлiв
(частин), дiловоди, комiрники.

Kyxapi.

лiкарi, середнiй та молодший медичний персон€uI установ i закладiв освiти.

Ео



.1о:аток 2

f.o ко-iIективного договору мiж

а:rriнiстрацiсю МукачiвСъКОГО-
_^, ::-,ii/ i ,/',1

, u п.р"r"ною профспiлlо_вою

орruri.uчiсю на 2021-2025 роки

пЕрЕлIк

робiтЗВа}ккимиiшкiДлиВимиумоВамипрацi,приВиконаннiякихздiйснюеться пЦвищена оплата

ВиДи робiт '.ul*nlY" 1 --ialиВиМи УМоВаМи працi' на яких ВсТаноВлЮюТъся

-t]пjl&ти в розмrрi до t2 вiдсоткtв:

1'130.обспУговУВанняТеплоВихбойлернихусТаноВокВцехах(дiлъниuях):
котелъних, турбiнних,

1.140. ГазозваРювалънi, газорiзалънi i електрозварювалънi роботи, здiйснюванr

у примiщеннях,

|.|46.Ремонт i очищення вентиляцiйних систем,

|.t47. роботи, пов,язанi з чищеЕняМ вигрiбних ЯМ' смiттевих яlцикiв i

каналiзацiйних колодязiв, проведенням ix дезiнфекцii,

1.151. Гфання, сушiння i прасування спецодяry,

|.|52.Роботи бiля гарячих IIпит, електрожарових шаф, кондитерсък![х i паро-

МасЛянихпечейтаiншихапаратiвДJIясМаженняiвипiкання.

t.155. роботи, пов,язанi з миттям пос}ду, тари i технопогiчного обладrаrшя

вручну iз застосуванням кислот, лугу та iнших хiмiчних речовин,

1.159. Роботи з хJIорування води, з виготовпенням дезiнфirсlточих розчинiв, а

також з iх використанням,

1 . t 64.Робота за дисплеями ЕоМ,

1.178.ЗабезпеченняiпроведенняЗаняТЬУкриТихплаВалънихбасейнах.

с-о



" . - _;: на BlrcoTi 1.5 rr iti_. b-'-e НЗ_] ПоВерхнеЮ землi (пiдлоги).

_ .-_ати за неспр}uIтJIlвi \}1oBI1 прашi встановлюються за результатами
_,,. ::бочих мiсць або оцiнкII \\{оВ прашi особам, безпосереДнЬо зайнятим

], ,,.,: ::\, передбачених Пepe.-riKorr. i нараховуються за час фактичноi
,r-.,::i працiвникiв на таких робочIrх ltiсцях або в таких умовах працi, яка

_ -.-'.rЬся вiдповiдно до дiючого законо.]авства про охорону працi.

-lp, наступнiй рацiоналiзацiТ робочих мiсць i полiпшеннi умов працi

fщ"* зменшуютъся або вiдмiняються повнiстю.
на роботах з важкими i шкiдливими умовами прац1 доплати

lirr"*:,__:овлюютъся до 12 вiдсоткiв посадового окладу (ставки), а на РОбОТаХ З

. _ 5.-tиво важкими i особливо шкiдливими умовами працi - до 24 вiдсоткiв
- -з.]ового окладу (ставки).
._:естацiя робочих мiсць або оцiнка умов працi в установах i органiзацiях

_:iliснюсться атестацiйною комiсiсю, яка створю€тъся наказом керiвника за

-огодженням з профспiлковим koMiTeToM з числа найбiлъш квалiфiкованих

rрацiвникiв, представникiв профспiлкового KoMiTeTy, служби охорони працi

\,станови i органiзацii.
Дтестацiйну коМiсiю очОлюе керiвник або його заступник. Щля роботи

членами атестацiйноi koMicii можуть залуча,гися спецiалiсти iнших служб i
органiзацiй.

На пiдставi висновкiв атестацiйноТ KoMicii керiвник установи, органiзацii

за погодженнrIм з профспiлковим koMiTeToM затверджус перелiк конкретних

робiт, на яких встановJIюеться доплата за несприятлив1 умови прац1 1 розмlри
доплат за видами робiт.

KoHKpeTHi розмiри доплат
наказом по ycTaнoBi, органiзацii.

та тривалiсть Тх вицлати встановлюються

18
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Додrток 3

до коJIективЕогo договору мiж
аплiнiстрацiею Мукачiвсъкого

-jiс,tt|З /з
те первIlнною профспiлковою
органiзашiсю на 202|-2025 роки

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

додатков1, вi:пl-стку

(вiдповiдно до постанови Кабiнетr, \4iHicTpiB УкраiЪи
вiд 1З травня 2003 рокl,NЪ 679)

Номер
позицiТ

Виробництва, роботи, цехи, професii та посади

максимальна
тривалiсть
щорiчноТ

додатковоТ
вiдпустки за

робоry iз
шкiдливими i

вЕDккими

умовами працi,
каJIендарних

днiв

5. Кухар, який працюе бiля плити 4

15. Фарбувальник 7

24, Оператор пр{rльних машин, зайнятий на iнших роботах 4

tI4. Опалювач, зайнятий опаленнrIм печей дров'яним пzLIIивом 4

}}

4



Додаток 4

]о коJIективного договору мiж

li.,ini.rp ацiею Мукачiвсъкого
^:/";jl'i ,r:j:/.y v ,"

"р."rii."uiсю 
на 2021-2025 роки

сшисок

виробництвл робiто професiй i посад_:_ч:о,""икiво робота яких

пов'язана з пивищеним нервово-емоцйним та iнтелектуалъним

наВантаженнямабовиконУетьсявособлиВихПрироДних
географiчнихiгеологiчнихУмоВахтаУмоВахпиВиЩеногориЗикУДля
,доfrо"l"о що дас право на 

di*:J#**i;'ffi"Y"*Y 
За ОСОбЛИВИЙ

(вiдповiдно до постанови.{f;!,::х f;[J:,rыЪ 
Украiни

!D

эпп1 N9 679 -Я;;r,",*,ривалiсть 
i

щорiчноТ додатковоl

вiдпустки за роботу tз

шкiдливими i важкими

умовами прац1,

l календарнрпr днtв

IIЬТУРИ ТА СПОРТУ

ВlД lJ'lр4ьпл 2v"- r---J

Виробниuтва, роботи, цехи, професii та посади

э дтттт RrIrпоqинку, РоЗВАГ, кУ

Номер
позицiТ

xvI дяльнIстъ 
yjgч

ТРВНFРТR I СПОРТИВНИХ ВI4КЛАДА цtB

fЩ)UIDГ1I\:rulr"-*л- , 
lоi (спортивно- 
l

технiчноi) школи, ;;;;;;;uToi 11:т_::-юнаЦьКОi 
ШКОЛИ 

l

олiмпiйсько,о р"""р":у] спецiалiзованоjдитячо-юнацькоr l

,."",,""""-,чч:iэIЖ*i#"ffi frНff Ъff^fffr лd

18

7

1
,l

tомогА

дАрствА

35.

1.

4.

6.

xvII. OxUrU

Бiблi
з культмасово1

,ль, lз

ххII

за.ал ьн и х 
1? ilT;:HJ ft"Jдшfi 

' 

;; БilБББ;; й 
ryрсон 

ал. (сестра

ПерсонаЛ МеДИЧНИИ ___fl, бб чр.rпими_ 
"urirupnu, 

буфетник.
загаJIьних
Персоналмедичнии]10_J:u_::";,,,;";;;."uri"uрr.u,буфетник,
*"ir*"" молодша з догляlу_:iji 1n#}; п омiчнп к впхов атG

примiщенф

25

60.
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,Щодаток 5

до Угоди мiж управлiнням освiти,

культури, молодl.та спорту
виконавчого комlтету
Мукачiвсъкоi мiсъкоi ради та

Мукачiвсъкою мiсъкою органiзацiею

Профсгliлки працiвникiв освiти i науки

на 2021,2025 роки

ШОЛОЖЕННЯ
про премiювання працiвникiв

1.загальнi полоrrtення
1.1.,Щане пооо*.*rй .rро ,rр.riювання "p*:Y,-iB 

(далi - Положення)

встановJIюu rr"р"оЪп i iourip" премiювання керiвникiв, ik заступникiв,

педагогiчних та iнших прuцi"никiв закладiв освiти та установ, пiдпорядкованих

управлiнню ocBiT", N{опJдi та спорry виконавчого KoMiTeTy Мукачiвсъкоi

MicbKoi ради. эмiй наказом
|.2.Мвизначення претендентiв на премiювання та розмlр, "о:
нач€шъника управлiння освiти, молодiru .rrорrу створюеть:1_1:,i,iя з числа

працiвникiв управлiння освiти, молодi та спорту; мiського KoMiTeTy профспiлки

працiвникiв освiти i науки; методичного кабiнф ru централiзованоi бухга;rтерii

управлiння освiти, молод1 та спорту

1.З.Керiвники .uЙчдi" освiти мо)Iýrгъ кJIопотаТи про премiювання шдлеглих

працiвникiв' 
,ттттс lf,^1*\/,г*. Tl*,o доповнення на пiдставi рiшення

t.+.B дане рiшення можутъ вноситись змrни та

KoMicii.

2.IIорядок визначення фонду премiюваЕця

2. 1 .ФонД матерiа-ПъногО .uо"о.r.йо (прейаrьшй Фонл):rт:*ься за рахунок

ekoHoMii фоrrду.uробiтнот IIлати в межах зпftuIьних коштiв, передбачених

кошторисом на оIIлату прац1, 
__ _лл: _i_л_,_,,ллтi а

22.Премrо"u"Ы .rpuui""""iB здiйсrпоеться у разi вiдсутностi заборгованост1 по

заробiтнiй платi.

3.IIоказники премiювання i розмiр прмiй
з . t .пр.riюванй проводитъся за такими показникaми :

-.pnnir"e виконання служýових обов'язкiв;

-творче ставлеЕн,I до прац1;

.ДоТриМанняпраВиЛВнУТрlшнъоГоТрУДоВопорозпоряД(У,положенъ

колективного договору;
-особисТий внесОк працiвника у роботу колекшву;

-змiцненнrl матерiалъно-технiчноТ бази закJIадr;

-пiдготовка переможцlв та IIризерiв олirrшiад та зшапаЕь рiзного рiвня;

6
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a

_органiзацiя оздоровленНЯ_+,ТеЙ;

-пiдготов*u,u*nuoy до_ новёго навчаJIъного poK}i

_оurч"орi*адобросовiсна"Р11"' _:.

.акТиВнаУчастъУ'ро*'дсъкоМУжиТт1;

;.1Ё:*ffi*iЖffi :"-if :""'#il1"яш9кl]никiв,зазнаЧеНИХУП31'

особистого вкладу в заr,ыIъF',,;Й;:1i_"9:т та наявних коштiв,

З .З .Премiо"u"й rrрацiвникiв "рЬ"од", 
ъся заЩФ;;" вiдпраlrъований час без

урахування днlв, про,,уще"т ;йi,"оробу, перебування у вiдпустцi (у тому

числi й без =О,р,*Ь,ня 
заробiтноi плам), 

_ _ _:

3.4. прачi"""о"ur, якi звiлiн"п"ъi з роботи в мiсяцi, за якi провадитъся

премiювання,премiiнеВиПлачУЮТъся'.ч""о"*ом.,рuчiвникЬ'якiвийшпина
пенсiю, звiпънил исяза"ru"о*'ii"Й]r"Бr.rо"о 

. ,r. I ст.40 КЗгrII Украiни чи

,r.р.".л.нi на iншУ робоry' ii повнiстю або частково за

ii-ж{**Гнrж*:";янт;:J,тшн""жffi;;;;;;авсъкоi
дисциппiни тощо,

4.Премiювання за виконання особливо важливоi роботи

4.1.ПремiюванняЗаВиконанняособлиВоВажЛивоiроботиабонаЧесТъ
святкових дат з урахуванням особистого вкJIаду праuiвника здiйснюсться в

кожному конкретному випадку згiдно 
"u**y_ "ъ"апъника 

управлiння освlти,

молодi та спорту згiдно 'одu"ь 
керiвник? структурного гriдроздiлу та за

погоджено"i,Ъiд"овiдним 
органоМ профспiпки' 

1

4.2.ВитратинапреМiювання.чu"*о"uооособпивоважл1l1rроботи
здiйснюетъся зарur.у"о* ооЙ премiювання, утвореного вiдповiдно до п,2,I

цъого Положення,

;:Т.ffiý#'#ТJJ#Т#J#ъ:y::.:Змен'Iення,::j'У*i:I:Y""'У
працiвникУЗазначаюТъсявнаказiпропремiюВаннянапiДставiДоповrДноt
записки керiвника структур""r" "iдро.дЪrу 

та погоджуютъся з профспiлковим

KoMiTeToM' *i,ттiтттё .Tno*v виIIJIати заробiтноi плати за першУ

i-ZЛр.,iя виплачустъся не пiзнiше з:*,
половиЕу мiсяця, наступного за звlтнlм,

Прtлмimкч:УкоаtсномузаКпаdiсвоеПолоuсенн*Мосtснаiцевuкорuсmumu
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:; \ . о-;l rIi,K r,прав.-tiнням освiти,
::-,._f :,,:,1. \{o-]oJi та спорту
з, : :, ta _-l : зч L.)Го Ko\1iTeTy
\I,,.;.ч.зськоТ lricbKoT ради та
\ 1,. л.чiвською мiською органiзацiею
П:ооспi.-rклr працiвникiв освiти i науки
на ]0] I-2025 роки

полоItЕння
про надання щорiчноi винагороди

педагогiчним працiвникам навчальних закладiв за сумлiнну працю,
зразкове викоцання службових обовrязкiв

1.Щане Положення поширюеться на керiвних, педагогiчних працiвникiв
загаIIьноосвiтнiх шкiл, дошкiльних навчальних закладiв, позашкiльних установ
та методичного кабiнету, пiдпорядкованих управлiнню освiти, молодi тЪ спорту
виконавЧого KoMiTeTy Мукачiвськоi MicbKoT ради, KpiM тих, якi працюють в
навчzlJIьно-виховних закладах за сумiсництвом.
2.Щорiчна грошова винагорода надасться керiвникам, педагогiчним
працiвнИкам закладiв освiТи та методистам методичного кабiнету за сумлiнну
працю, зразкове виконання службових обов'язкiв за умови досягнення ними
успiхiв у вихованнi дiтей, навчаннi, вихованнi, професiйнiй пiдготовцi
yrHiBcbkoi молодi, пlетодичному забезпеченнi; вiдсутнiстъ порушень виконавчоI
i трудовоi дисциплiни та здiйснюетъся за рахунок eKoHoMiT фЬ"ду заробiтноi
п-lатИ в межаХ зага-тьнИх коштiВ, передбачених кошторисом на o.rnuiy працi.
з.розмiр щорiчноi грошовот винагороди за сумлiнну .rрuц-, зразкове виконання
сrужбових обов'язкiв визначаетъся комiсiсю, затвердженою наказом
начапьника управлiння освiти, молодi та спорту з числа працiвникiв управлiння
освiти, молодi та спорту; мiського KoMiTeTy профспiлки працiвникiв освiти та
науки; методичного кабiнету; централiзованоТ бухгалтерiТ управлiння освiти,
молодi та спорту; керiвникiв навчально-виховних,u*пuдiu, 

"й*од".r" 
з наявних

коштiв.
4.Щорiчна грошова винагорода керiвникам навч€шъних закладiв та працiвникам
методичного кабiнету вида€ться на пiдставi наказу начаJIьника управлiння
освiти, молодi та спорту.
5.Щорiчна грошова винагорода педагогiчним працiвникам надаеться вiдповiдно
до Положення, яке затверджуетъся керiвником навчального закладу за
погоджеНням З профспiЛковиМ KoMiTeToM i може включати в себе додатковi
критерii, KpiM визначених у пyHKTi 2 цъого Положення, з урахуванням
специфiки навчального закладу.
б.розмiр щорiчноi грошовот винагороди не може перевищувати одного
посадового окладу (ставки заробiтноi плати) з урахуванням пiдвищень.
Прuмimкu: У KoltcHoшy заt<лtаdi свое ПолоJtсення.



Щодаток 7

до Угоди мiж управлiнням освiти,
культури, молодi та спорту
виконавчого KoMiTeTy
Мукачiвськоi мiськоi ради та
Мукачiвською мiською органiзацiсю
Профспiлки працiвникiв освiти i науки
на 202|-2025 роки

спiльна комiсiя
ушравrriнпg освiти, Iqrльтури, молодi та спорту викоцавчого koMiTery

U-)

NIl,качiвськоТ rricbKoi радIIта МукачiвськоТ MicbKoT органiзацiТ Профспiлки
пpauiBHllKiB ocBiTrr i наукlr -IJя ведення переговорiв i здiйснення контролю

за вIIконанняNI пtiськоi Угоди

Bi: сторони управлiння освiти, культури, молодi та спорту виконавчого
KoMiTeTy N4r качiвськоТ MicbKoT ради :

,, Кришiнець-Ан:я.rошiй
l ' Катерltна О.lександрiвна

Нача-lьнllк \,правлiння освiти, культури,
I\,1o-1o.]1 та спортч виконавчого комlтету
I\'I1-качiвськоi lticbKoT ради

., l Цифра Волош,шр
L. t-

l Iванович

Начальник Bi.r:i-rr, шкiльноi та позашкiльноi
освiти управлiнп" o."ir", культури, молодi та
спорту виконавчого KoMiTeTy Мукачiвськоi
MicbKoi Dали
Головний спецiалiст з дошкiльного вихованнrI
управлiння освiти, кулътури, молодi та спорту
виконавчого KoMiTeTy Мукачiвськоi MicbKoT

Пt\=_ _ _- -'.:,:..а
|'-_---- --.t -э- :1 _: 1-

Го.lова ради директорiв, директор
jtIr качiвського НВК <Гармонiя>

В - с:огонt,r Мукачiвськоi ,rIicbKoT органiзацiТ Профспiлки
працiвнl,rкiв ocBiTlr i науки:

Го.-iове \Ir качiвськоТ мiсъкоi органiзацii
Профспi.-rкrr прашiвникiв освiти i науки
Голов# бухга-штер централiзованоi
бухгаптерii
Вчttте.-lь. го.lова первинноТ профспiлковоТ
органiзэL_iti \11качiвськоТ ЗОШ I-IIIoT. М 13

Голова первItнноТ профспiлковоi органiзацii
Мукачiвс ьrt]го :ошкiлъного навчzшьного
закла-]\ -\! ]9


