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укладеного мiж адмiнiстрацiсю
Повiдомлясмо про повiдомIlуlo1\lIIy pec,c,r-paItiro кOJIеl(1,ивIIt.lго .цоI,()в()р}

та r rросРспi-,Ittс,ltзипл ttсlмi,ге,rом Mytca.tiBcbкo1,o

закладу дошкiльноТ освiти JY922 МукачiвськоТ MicbKoT ради ЗакарпатськоТ
областi у peccTpi г€lJIузевих (мiжгалузевих), територiальних угод, колективних
договорiво змiн i доповнень за ЛЪ7 вiд 17.03.202l року.

Керуючись Постановою КМУ Jфl 15 вiд l3.02.20lЗ року в релакцiТ
Постанови КМУ вiд 21.08.20l9p. J\lЪ 76В <Порядок повiдомноТ ресстраuiТ
галузевих (мiжгалузевих) i територiальних угод, колективних договорiв>

ресструючий орган надас рекомендацii щодо проведення вищевказанот

угоди у вiдповiднiсть з вимогами законодавства.
Вiдповiдно до Законiв УкраТни uПро колективнi договори та угоди)),

частини llcTaTTi 9 в редакцiТ Закону J\JЪ5458-VI вiд l6.10.20l2 <Про внесення
змiн до деяких законiв УкраТни щодо визначення cTopiH колективних
переговорiв> рекомендусмо привести у вiлповiдн icTb колективний договiр:

- замiнити сторони <керiвник)) на <роботодавець);
- замiнити сторону (профспiлковий KoMiTeT первинноТ профспiлковоТ

органiзацiТ N4укачiвського закладу дошкiльноТ освiти> на виборний
орган перви нноТ профсп iлковоТ орган iзачiТ>;

- привести до вiдповiдностi розбiжнiсть назви CTopiH на титульному
аркушi з BMicToM колективного договору.
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Вiдповi_tно до постанови КМУ ЛЪ1 i -i Bi:] l ,i]8.2019 року, (в редакцii 11останови

Кабiнет1, fuliHicTpiB Украiни вiд 2 1 .08.:0 ] 9 -\! 768), та Порялку повiдомноТ

ре€страцiТ га-r1,,зевих (пriжгалузевих) i територiа-,lьних угод колективних
договорiв ре€струючий орган з метою посI{.lення iнформування
заiнтересованих с.чб'сктiв оприлюднюс на офiшiйному веб-сайтi:

- ре€стр ко.хектнвних угод (логоворiв). зrriн i доповнень до них;
- TeKcl, кtr.lективних угод (дог<lворiв). злtiн i ltrllсlgнень ло них;
- власнi рекомендацiТ щодо провеJення \-годI4 (договору) у вiдповiДностi з

вимогз_\Iи законодавства (у разi Тх наявностi);
- перелiк пiлприемств, устаII0в, органiзаuiй, для яких е обов'язковиI.{и
по,fо,+\ення колективноТ угоди (у разi поJання такого перелiку сторонаNlи

уго.rll ).

У зв'язкl,з више }iаведениN{, та кер},точi-iсь ч.З п.7 Порядку повiдомноТ

ресстрацiТ гапузевих (мiжгчшузевих) i терrrторiальних угод, колективних
договорiв. просимо, при пред'явленнi на повiдомну ре€страцiю гал},зевIlх
(пr iiкгалу,зевих) i територiал ьних угод l Ko.I екти в н их логоворi в по в iдоrt.Il ятIl,
чrr *ricTHTb договiр iнформацiю, доступ до якоi обпrежено cTopoнa}tH

договорy вiдповiднo до закону або i1 рiшень (зокрема: конфirенuir"tн1',
Tac}lHl, чи службову iнформацiю). У випадку наявноi конфiленцit"tноi
iнфорrrачiТ, просимо на протязi 2-х робочих днiв надати так.y iнфорrrаuiю.

оз 2В2l р.

ЕIадасмо згоду на оприлюднешня тексту колектшвного договору
(угоди){змiн та доповнець до них) на офiцiйцому сайтi MicbKoi ради.

рз 2аД р.
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l. Загальнi положеншя.

1.1. КолективниЙ договiР укJIадено ?02L,2025 роки,
1.2. Колектившй договiр yxBzUIeHo зборапrк трудового кФпективу

(протокол Jr,lb 1 вц к01> березня ?021 рок.y}. BiH набувае шlTHocTi з дня його

затверджеъrнЯ <<-И>w i дiе до ухвапення нOвог0 колективного

дOговору.
1.3. Сторонами колективноr0 дсговOру er

- керiввик в особi директФра Мукачiвсъкого заюIаду дошкilьноi освiти Jчь

22 н"м.ПастуlциноТ (дйi - керЬ"ик), який представпяе iнтереси власника i

мае вiдцовrднi повноваэкеннrI;
- профспiлкавий KoMiTeT первинноТ профспiлковаТ срганiзачii

МукачiвЪ"*о.о закJI&шr освiти ]r6t ?2 в особi М.М.F{едокуý (далi - шрофспiiлсо:ий

KoMiTeT), який згiдно Ъ ат.24:. кЗпП Украiни, ст.ст.з7, З8 Закону Украlни <<Про

професiЙнi спiлки, iх пр.tва тz гарантiТ дiяяьностЬ> представJIяс ilrгереси

,rрйr*кiв устано"" " ферi Ержц; побуry, кулътури i захищае ix трудовi,

соцiальНо-економiщлi ,rpu* ,u iнгереiиi отримавIIIи Еа це вiдповiднi

повновФкення вiд тiрудовоrо колективу.
1.4. Керiвник визЕае профспiлковий KoMiTeT едиIrим повнOвilкним

tIредставнЕком Bcix пpatliBlжKiB в колективнЕх перегсtвораlс,

1.5. Сторони зобов'язуються дотрЕшIуЕатIiсь софапьною пqртЕерства:

гIаритетIlостi прлставницТва, piBHorrpu*"o"ri cTopiH, взаемяоi вiдповiда,шъностi,

конструктивностi i аргуr"rентованостiяк пiд час переговорiв (консультацiй) для

укJIадеЕ}I;I колективного дсговору, BHeceýEi в нього змiк i доповнеЕь, так i гlри

""pi*erяi 
Bcix шЕтань соцiально-економiчних i труловИХ ВiДНОСИН, ЩО ВИ}lИКJIИ

в ходi його викоýанЕя.
1.6. ПоложеЕшI колективного договору поширюються на Bcix працiвникiв

устаЕови. ГIiд час прнйому Еа робсту працiвники повиннi буг" ознайомленi з

колективним договором.
1.7. Коле*r"*""й договiр укладен0 вiдповiдно д0 Законiв Украiни <Про

колективнi догOворИ та угоди), ,,Про соцiальний дiалог в YKpaTHi>,

ГенеральноТ, ГалузевоТ угод, обласноi угоди, угсдр1 мiж управлiнням освiти,

культури, *оподi та спорту МукачiвськоТ MicbKoi ради та Мукачiвською

^ui.o*bb 
органiзаUiею ПрофспiлкИ працiвнИкiв освiТи i науки Украiни, <Закону

про ocBiT1o>, <<Закону пр; дошкiльну Ъсвiту>, iнших законодавчих aKTiB Украiни,

1,8. Змiни i доповненнJI в кодективний договiр вносяться з iнiцiативи буль-

.rol' iз cTopiH пiсля проведення шереговорiв (консультацiй) i досягненЕя згоди

- _, 
;., ззють чинностi пiсля схваленнrI загаJIъними зборами працiвникiв,

о Пропозиuiт кожнот iз cTopiH про внесенЕя змiн i доповнень у

ЕастYпне:

,ý
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. ;,l.:тI.tвниЙ договiр розглядаються спiльно, вiдповiднi рiшення приЙмаються

. .,_r-:eHHlTli TepMiH пiсля ix отримання iншою стороною"
1.10. )kодна iз cTopiH не мас права протягом TepMiHy дii колективного

-...rtsор\ одноосiбно }хв€lJIювати рiшення, що змiнюють його норми i
.,.,:з'язання або припиняютъ ik виконання.

- ,1 1. Переговори щодо укладеннlI нового колективног0 договору на
,..,:lнl1}"1 TepMiH починаються не пiзнiше як за З мiсяцi до закiнчення сТрокУ

__ _ ,.,t1.1ёктивного догоВору.
_ . i]. Профком закладу в п'ятиденний TepMiH з дня пiдписання

-" -.{:ilвного договору (змiн) подас його Еа повiдомну реестрацiю та у
_. . , ;:хневlлЙ TepMiH з дt{я реестрацiТ забезпечуе доведеннrI змiсту до
, ] :-.. знltкiв закладу дошлкiлъноi освiти.

, . i -r. Сторони домовились, що при змiнi власника заклад} дошкiльноi
- :. .;1 чiiннiсть Колективного договору зберiгаеться до укJIадення новсго.

l. Tp1-:oBi вiдносини.

l. 1 . Керiвник зобов'язуеться:
- .-1.Забезпечити ефективну дiялънiсть установи, виходячи з фактичних

.-,_;- з ,эiнансування i рацiонального використання основного та спецiалъного
:" - -- з -1-1я пiдвиlrtення результативностi роботи ycTaHoBLI, полiпшення умов
l:_. _обr,ту працiвникiв.

: ..:. Забезпечити розвиток i змiцнення матерiа-гrьно*технiчноТ бази
_ -:-: _ з.l. раuiонаJIьне використання наявного устаткування, технiчних засобiв

":: - ]:-l:1я. створення оптимzLпьних умов дJUI органiзацii навчttJIъЕо-виховного
:, __a-a,,.

: ..-: Застосовувати заходи мораIIънOго i матерi;Lпъного стимуJIювання
" , ,- *_1о:. якiсноiроботи.

: - .:. Забезпечити розробку посадових iнструкцiй для Bcix категорiй
:*,* :.,lKlB чстанови" Затвердити ik за погодженням з профспiлковим

*_-- - l{

- j. Органiзовувати систематичIrу роботу для забезпеченнrI пiдвитllення
:| *, - i,r:,iT та перепiдготовки педагогiчних працiвникiв.

- : Вi:повiдно до заявок забезпечити працевлаштування в установу
._ ,-," :ечiвцiв за отриIчrаним ними фахом, уклавши з ними безстроковиЙ

,-' ,_,.-*,.-.:" в колективi установи та професiЙному зростанню.
_ - \-ыаJати cTpoKoBi трl.довi договор!{ лише у випадках, коли трудовi

, : : ,. скати укладання строкових трудових договорiв з працiвниками з
.;liроб,yвання. Не допускати з iнiцiативи керiвника переукладаннlI

трудового договору на строковшй з причин досягнення

I-ШД 3вi-тьнешrя працiвrшкiв за iнiцiативою керiвника здiйснювати за

3



попе,редъою згодою профсuiлкового KoMrTeTy,

2.1.g. При розiр*Ьi труДовоIо доFовору з iнiцiативи прашiвника зважати

Еа те, що працiвник мае право у вIвначений ним TqpMiH розiрвати трудовий

договiр за власним бажанrrям, яtrщо ад\,tiнiстрачiя не дотримуеться

закоЕодавства про пращю, умов Iъого колект}lвЕого договору, )rMoB

iндивiдуальЕоrт} трудовог0 договору
2.i.lg,Iфотйм двох дriB пiсля отримання iнформачii доводити до вцома

трудового колýктиву змiст норих ворматrIвних доIýментiв, що стосуютъся

трудових вiдносин, органiзацii гграцi,

2.1.|1. ПопереджатИ виникнеНня iндиВiдуальнИх i колеrстивних трудовIln(

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

вiйвiдно дь Закону Украi'ни кпро порядок вирiшення колективних трудових

сгlорiв (конфлiкгiв)>.
^ 

2.|.|2.-Сумiщення професiй (посад), рошIирешш зони обслуговування

застосовувати за ilOгодженням з шрофспiлковим KoMiTeToM.

2.L.|3. Забезпечувати дотримання вимог чиfiного закоýодавства щодо

повiдомЛенЕЯ працiвкНкiв трО зацроваДжеrrнЯ HOBIý( i змiну чЕtнних умФв праui

Ее пiзнiше нiж за 2 мiсяцi до ?х введенЕrr. Змiну, перЁгляд умов пршri

здiйсr*овати за Еогоджеяням з uрофспiлковим KoMiTeToM-

2.2. ПрофсЕiлкоýЕfi комiтеr зобовrязуегъся :

2.2.| Ъ*б*rо"r""" постiйняй контроль за своsчасЕим введенЕlIм в дlю

нормативЕих допцrментiв з питанъ ,рудо"r* вИнослтн, органiзацii працi,

2.2.Z. Сприяiи зйцненнrо трудовоi дисциплiни, дотриманню flравиJI

внутрiшнього трудового розпорядку установи,
iншлвiдуалъЕIDь2.2.3. сприятлл fiопередд{ешIю BиIIиKHSHIýI як lЕдЕI}UlуаJIьtшlл, tdll\ ,1

колективних трудовЁх пй6rri*"iв, брати yracTb в ik вирiшеннi вiдповiдно до

н ор}{ чинного законOдавства.
].2.4. Не рiдше одного разу на 2 рOки перевiряти стан дотримацня

]эконодавства пр0 трудовi книжки стосовно Bcix працiвникiв установи,

2.3. Сторони домовились:
].3.1. Спрямовувати свою дiялънiсть на створеЕня умов дrrя стабiльноТ та

- л eKTIlBHoT роботи закJIаду дошкiлъноi освiти, 
_

:.З.2. Сприяти на_гrежному фi
_, J зiтI l.

iHaнcoBoMy забезпечеЕню закjIаду дошкiльноi

].j.3. Вживати заходiв щодо ЕедOпущення прийняття закоЕодавчих

i(: ]егрожують звуженням прав i свобод громадян в галузi освiти.

3. Забезпечення зайиятостi шрачiвникiв,

aKTiB,

3. 1. Керiвник зобов'язуеться:
j. 1 ,1 . Пirrрцппувати чисельнiсть працiвникiв на piBHi, встановленому

, ]:],{зTilBHIl\1I{ u*rЪ*" MiHicTep.r"u o."ir" i науки УкраТни для органiзацiТ

-]:::_:_lьно-вl{ховного процесу iз забезпечення обов'язкоВОГО ДеРЖаВНОГО



- ,::r_laРry освiти, забезпечувати стабi-lrьну роботу колективу, здiйснювати
з;lзi-rьнення працiвникiв тiльки Y випадкY наг€шьноi необхiдностi, зумовленоi
_"-1'сктивними змiнами в органiзацiТ працi, у тому числi у зв'язку з лiквiдацiсю,
:еорганiзацiею, перепрофiлюванням закладу,, скороченнr{м чисельностi аба
штату гrрацiвникiв, неухилъно дотримуючись при цъому вимог закOнодавства
про црацю, про ocBiry, умов цього договору, Е€ допускати економiчно
необrруНтованого скорочеЕня груп, робочих мiсць.

з-1.2- Письмово повiдомляти профспiлковий KoMiTeT про ймовiрну
лiквiцацiю, реорганiзацiю, перепрофiлювання та iншi змiни в орiанiзацiТ праЙ
не пiзнiше, нiж за 3 (три) мiсяцi до запроваджеЕня цих змiн. Тримiс яiний
перiод використовувати для проведення робоr", спрямованоТ на зниження рiвняскороченнrI чиселъностi (штату) працiвникiв.

3-2, У виIIадк.tх винЕкненЕя необхiдтостi звiлънення
пiдставi п.l ст.40 КЗпП Украfни:

3.2.|. Здiйснювати внвiльненЕя лише пiсля використання Bcix мохrтrивостей
забезгrечити осiб, що звiлънюютъся, роботою на iншому робочому йсцi, у Torvry
числi за рахунок припиЕеIlнrt тFудовI,Iх вiдносин iз 

- 
сумiсниками, лiквiдацiТ

сумiщення тощо.

_ 
3,2,2. В першу черry цропоЕувати працiвниковi, що вивiльняетъся, робоryза фахом, у томУ тислi Еа )rмoBax строкового характеру або з мен11Iим, нiж на

ставку заробiтноi плати, наваIIfiDкеЕням;
З.2.3. Повiдомляти гrро тих працiвникiв, що вивiлъняютъся, службу

вивiлънене наваrrтаження
мають неповне навч€Lпъне

навантаження.
з,2,5.забезпечувати працевлаштуваннrI педагогiчних працiвникiв з числа

заресстрOваних в службi зайнятостi на вiльнi i новоствореяi робочi мiсцяз::повiдно до квалiфiкацiйних вимог, надаючи переваry при цьому
з ; 1 п\, скникам педагогiчних навчальних закладiв.j,з, Залуrати до педагогiчнот роботи директора та методиста закладу
-t'lшкi-lьНоТ освiтИ на умовах погодинноТ оплати працi.

3.2. Профспiлковий KoMiTeT зобов'язусться;
].].1. Здiйснювати роз'яснювалъну роботу з питань трудсвих грав i

-- о цi a_r ьно-економiчниХ iHTepeciB працiвни*iu, що вивiлъняються.j,2,2. Забезпечувати захисТ працiвникiв, що вивiльняються, вiдповiдно дочI]нного законодавства. Контролювати надання працiвникам переважного права
зell{шення на роботi вiдповiдно до вимог ст.42 КЗпП Украiни.j,],3, Не знiмати з профспiлкового облiку працiвникiв, що вивiльняються,
-,t-i i'\ працев-цаштування (KpiM випадкiв подання особистоi заяви rrро зняття з

п \ l_

працiвникiв на

зайнятостi у встановленi законодавýтвом термiни;
з.2.4. При звiлъненнi педагогiчних працiвникiв

розподiляти в гIершу черry мiж працiвниками, Щ0

"a



':: ,, ,n

3.3. Стороци домсвилися:
3,з.l. Що при звiльненнi з робот}r за п.1 ст.40 КЗпП УкраТни шереважне

право на залишення на роботi при piBH1.lx результатах працi i квалiфiкацiТ, oKpiM
випадкiв, передбачених Кзпп Укратни, надавати також:

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

3.з.1.2. * працiвникам, в сiм'ях яких с неповнолiтнi дiти та особи, що
маютъ стаryс безробiтних.

4. Робочий час.

4.1. Керiвник зобов'язусться:
4.1.1. Встановити на час дii цього колеюивного договору HopмilJlbнy

тривалiстъ робочого часу (40 годl*т на тижденъ), що не rrеревищуе встаЕовлену
чинЕиМ законодавством шро працю, а також гt'ятиденний робочий тюкдень з
двома вихiдними дЕями - в субоry i недiлrо.

4.1.2- РежиМ роботИ та облiк робочого часу працiвникiв закладу
ДОШКiЛЬНОi ОСВiти встановлювати згiдно з Правилами внутрiшнъого трудового
розпорядку. Bci норми, пов'язанi з режимом роботи, погод)цýrвати до початку ik
застосування з профсшiлковим KoMiTeToM.

4-|-э. Час початку i закiнчеЕнrt 1юботи, рsжим змiнноi роботи, розподiл
робочог.о часу на частннн, графirш роботи, вiдповiдно до якIо( передбъчаеться
\{ожливlстъ створеншI умов для прийому працiвниками iжi впродовж робочого
JFUI на роботах, де особливостi виробництва не дозволяютъ встановити
вi:повiднi перерви i т.д., встановлювати Правилами внутрiшнъого трудового
lt-lзпорящк} для працiвникiв закладу та
.-...]\{i тетом до ix заrтроваджеЕня.

погоджувати з профсшiлковим

1.|.4. Робочий час педагогiчних працiвникiв визначати режимом роботи]jilaJy i посадовими обов'язками, покладеними на них згiдно iз Стаryтом i
П г ев рtл ами BHyTpi шнього трудового розпорядR-у установи.

-1. 1.5. Педагогiчне навантаження педпрацiвнIака дошкiлъног0 навчального
]]Lla-])' В обсязi менше тарифноТ ставки встановлюеться лише за його
,ilt^ь\lовою згодою, у пOрядку передбаченому закоЕодавством Украiни.

].1.6. ТимчасоВе переведеннlI на iншу роботу, не обумовлену трудовим
-.,]оtsороlt, або на час простою здiйснювати тiльки за згодою працiвника з
_".зтою роботи вiдповiдно до чинного законодавства.

_ -:,].7. У разi використання неповного робочого дня (тижня) норму, :,]]о час\, визначати угодою мiж керiвником
::--. з]тi{ обсяry трудових лрав працiвника, що

[Iроlсшiлковпй комiтgг зобов'язустьея :
l_ Рш'лсШовirтЕ прафвникам зйст нормативнюt aKTiB шро робочий час
iшr працi.
L ]dсзпеаtтати постiйняй контроJIъ за своечасним i правильЕим

i працiвником. При цъому не
працюе на уý{овах неповного



П| ffiь

застосуванням керiвником законодавства про працю, про ocBiTy, положень

цъого договору в частинi, що стосу€ться режиму робочого часу, графiкiв

роботи, розподiлу навч€tпъного навантаження та iнше.
4.2.З. Сшрияти своечасному вирiшенню конфлiктних ситуацiй, пов'яЗаних

з розподiлом навчального навантаженFuI, режимом робочого часу та з iнших
питань.

5. Час вiдпочинку.

5.1. KepiBIIпK зобов'язу€тьсff :

5.1.1. Визнач€}тЕ тривалiстъ вiдпусток i

установи, керуючись Законом УкраiЪи <Про

-_5

MiHicTpiB УкраiЪи вiд 14 квiтrrя |997 року }lЬ34б <Про затвердження Порядку
надання щорiчноi основноi вiдrryстки ,гривалiстю до 56 календарних днiв
керiвним, педагогiчним, науково-педагогiчним працiвникам освiти i
науковцям> (iз змiнами i доповненнями) та Постановою КМУ вiд 10 липня 2а19

р. N9б94 <Про внесеЕЕя змiн до ГIостанови КМУ вiд 14 квiтня |99'7 р.Nl 346>.

Надавати помiчникам вихователiв щорiчtlу основну вiдгryстку тривалiстю 28
кагIендарних днiв(ч.4 ст.30 Закону УкраiЪи <<Про дошкiльну ocBiry>).

5.|.2. ýо 15 сiчня розробити, погодити з профкомом, затвердити i довести
до вiдома працiвникiв трафiк вiдгrусток на поточний piK, дотриманнrI якого е

обов'язковим як для керiвника, так i для працiвникiв.
Про даry шочатку вiдгryстки повiдомляти rrрацiвника писъмово не пiзнiше

нiж за 2 тижнi д0 встановJIеного графiком вiдпусток TepMiHy. Якrцо TepMiH,
встановлений для повiдомленнrl працiвника, буле порушено, то на вимогу
працiвника переносити щорiчну вiдпустку на iнший перiод.

5.1.3. Перенесення щорiчноТ вiдгryстки на iнший перiод з iнiцiативи
керiвника допускати тiльки в окремих вишадках з дотриманням порядку,
встановленого ст. 11 Закону Украiни uПро вiдпустки>. Обов'язково

узгоджувати таке перенесення вiдпусток з профспiлковим KoMiTeToM за
наявностi писъмовоi згоди працiвника. Забезпечити законодавчо встановлеЕу

регулярнiсть надання, вiдгтусток, не догý/скzlючи ненадання пдорiчних вiдлусток
повноi триваJIостi протягсм двох poKiB пiдряд.

5,|.4. XtiHKaM, що працюють в ycTaHoBi i мають двох i бiльш дiтей BiKoM
--о 15 poKiB або дитину-iнвалiда, або тим, що усиновили дитину, caMoTHiM
," : _ еLrя\I. батьковi, що в}rховус дитину без MaTepi (в тому числi i у випадку
-: .1з:-lого перебування MaTepi в лiкувальному закладi), а такOж особi, що взяла

., ]i_] опiку, надавати щорiчно додаткову соцiалъну оплачувану вiдпустку
- :,: - :,--, 10 капендарних днiв, в ToIvIy числi й тодi, коли заг€}JIьIIа тривалiсть

r - - - _ tii. rцорiчноi ocHoBHoi вiдгryстки та iнших додаткових вiдпусток в
,._,::.l -.{ 59 календарнрD( днiв. За наявностi декiлькох пiдстав для
; .- *: j-:--trl' вi:пустки Ti зага-гlьна трив;Lпiсть не повинна перевищувати

порядок надання rx працlвникам
вiдпустки)>, постановою Кабiнету

Пр, iT наданнi святковi i неробочi днi {ст,73 КЗпП
з]ill (ст.ст.19, 20 Закону УкраТни <Про вiдпустки>> з

- а 1},{.]009 рощу). Надавати Talqy вiдrryстку самотнiй

4
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],fЗТеРi, Що виховуе дитину без батька (п.5 ч.12 ст.10 Законч УкраiЪи <<Про

вiдпустки>>).
5.1.5. Надавати працiвникам, якi працюють на умовах неповного робочого

ЧаСУ, У ТOмУ числi тим, хто перебувають у вiдпустцi гrо догляду за ди"tиною до
.fосягнення нею трирiчного BiKy, шорiчну вiдпустку повноТ тривалостi.

5.1.6. Безперешкодно надаватI.1 за бажанням працiвникiв вiдпустки без
збереження заробiтноТ ллати у випадках, встановлених ст.25,26 Закону УкраiЪи
uПро вiдпустки>.

5.1.7. Вiдгryстки без збереження заробiтноТ плати надавати працiвникам
тiльки за ix особистими письмовими заявами.

5.1.8. Час вiдryстки без збереження заробiтноТ плати (ст.ст. 25,26 Закону
УКРаТни "Про вiдпустки" ) включати в стаж, що дае право на щорiчну основну
ВiдгryсткУ (п.4 ст.9 Закону Украiни "Про вiдгryстки" iз змiнами вiд 2 листопада
2000 рOцr).

5.1.9. Не допускати роботу у святковi i вихiднi днi. За_гrучення окремих
ПРаЦiВНИКiв До роботи у вихiднi днi здiйснювати у виняткових виfIадках,
ПеРеДбачених законодавством, з дозволу гrрофспiлкового KoMiTeTy згiдно з
ПИСЬМОВИМ ЕакаЗом. Роботу у вихiднi днi компенсувати оплатою в подвiйному
РОЗМiРi або наданням iншого дня вiдпочинку i оплатою роботи у вихiдний день
в одинарному розмiрi за згодою з працiвником з обов'язковим вiдображенням
]I1ТаНня Про компенсацiю в наказi лро залучення до роботи у вихiдний день.

За ВiДСУтностi в наказi посиланняна вiдповiдну компенсацiю за роботу 1,
ЗiТЧiДНИЙ День сторони цього колективнсго догOвору домOвились вважати, що в
:]НО\,{У ВИПаДкУ керiвник з€Lпучив працiвника до роботи у вихiдниЙ день на Bcix
" },!ов?х. якi той висуне надалi.

5.1,10. ПРаЦiвникам з ненормованим робочим днем за особливий характер
-:ЗШi ПРИ наяВностi кошторисних призначеЕь надавати (при наданнi ocHoBHoi)

згiчну додаткову вiдпустку згiдно fiодатку l.

5.2. Профспiлковий KoMiTeT зобов'язу€ться:
5.2.1. КОнтролповати дотримання керiвником законодавства про час

. -]очинку працiвникiв i вiдповiдних пунктiв цього договору, а також

.,: : iшr,вати I\{ожливi конфлiктнi ситуацiТ.

5.3. Сторони домовились:
5.З.1. За працiвником, який зЕаходитьýя у будъ-якiй вiдгryстцi, зберiгаетъся,, .-i lliсце роботи (ч. 3 ст. 2 Закону УкраiЪи пПро вiдгryстки>).

6. Оплата працi.

б. 1. Керiвник зобов'язусться :

б.1,1. Вживати заходiв щодо дотримання в закладi дошкiлъноi освiти
. -- _].-:tl_]пВсТВа про оILПатУ працi.

r i.]. Затверджувати штатний розклад, а також змiни д0 нього за, - _ - r,ення}{ з профспiлковиI\{ комiтетог-t.
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6,1-3. При rrрийомi rra робоц, ознайомлtовати працiвника пiд розписку з
чilнними умовами оллати працi, наrIвни]!Iи пiлъгами i перевагап4и, колективнимlоговором, правилами внутрiшнього розпорядку та iншим чинним
з.]конодавством. ГIри ix змiнi повiдомляти працiвника про це пiд розписку.

6,1,4. Роботу працiвникiв оплачувати за тарифними ставками, посадовими
окЛаДаМи вiдповiДно До ВиконУВаноТ робо^fрI) за посадою, з.IJIежно вiд професii
та квалiфiкацiТ, складностi i yrr,roB виконуваноТ iM роботи. KoHKpeTHi розмiрипосадових окладiв (ставок заробiтнот плати) працiвникiв визначати на ocHoBi
Сдиноi тарифноТ сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплати працi установ, закладiв i
органiзацiй окремих галузей бюджетнот сфери та вiдповiiних нормативних
aKTiB MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи (" окремих випадках - MiHicTepcTBa
охорони здоров'я)_ KoHKpeTHi посадовi оклади (ставки заробiтноТ плати)
встановлюються на пiдставi наказу з урахуванням дiючих квалiфiкацiйних
вимоГ (З подальшоЮ атестацiсю або тарифiкацiею вiдповiдно до чинного
законодавства).

зважати, що вiдповiдальнiсть за своечасне i правилъне встановленЕя
праuiвникам ставок заробiтноf плати (посадових окладiв), обчислення
заробiтнот плати покладаеться на керiвника i головного бу<гшlтера (п.6
IнструкЦii прО порядоК обчислен"" .*робiтноi плати працiвникiв освiти).

б,1,5" Погоджувати з шрофспiлковим KoMiTeToM форми i системи оплати
_:эцi, HOPI\iIи црацi, умови встановлення та розмiр" 

"ЬдЬu"ок, доr1лат, премiй,
_ilзэгород, iнших заохочувальних, кOмпенсацiйних та гарантiйних виплат
.. -:oBi:]Ho до ст.15 Закону УкраiЪи uПро оплаry гrрацi>.

6,1,6. Виплачувати працiвникам заробiтну плату за мiсцем роботи двiчi на
l ,r lb:

аванс 15 числа i остаточний розрахунок з1 числа з дотриманням
:",ti,+,KY часу мiж цими виплатамИ, Що не перевишryс 1б календарних-днiв,

\- Trlx випадках, коли день виплати заробiтноi плати або авансу спiвпадае з
,-_ -чI{}I абО святковиМ (неробочим) днем, заробiтну плату (аванс)

". jЧ\ ВаТИ НаПеРеДОДНi.
зlrп-таry заробiтноi цлати через установи банкiв здiйснювати лише на

_ - .:Bi особистих письмових заяв працiвникiв.
1.1.7. ЗаробiтнУ плаry за весь перiод вiдпустки- -",:ог\, на оздоровлення) виплачувати працiвникам не

: _: ]i\ вi;ryстки (ст.1 l5 КЗпП УкраiЪи).

(а також матерiалъну
пiзнiше нiж за 3 днi до

:,: :,1н вI,{плачувати iT негайно пiсля надходження коштiв на рахунокt€ршочергсво:
-особаrr, звiльненим

боргованостi, розрахунок,
lшrапr);

-calloTнiM матqрям, що

э, 1,8, При порушеннi TepMiHiB виплати заробiтноi плати з обективних

iз навчапъногю закладу (вiдппсодування
вlаliдна доцомога, гарантifoii та компенсацiйнi

виховують дитиЕу у вiцi до 15 poKiB або дитину-

ikHboT хвороби або хвороби близъких родичiв,

'-.
: - ",, a..b;bKlt\1 сirt'яьt;

*: J:'f ra 
' 
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пiдтвердженоТ вiдповiдним медичним вис новком;

- у випадку cMepTi близьких родичiв працiвника,

6.|.9. Атестацiю педагогi"ни* прашiвникiв "рч:ali вiдповiдно до

типового положення 11ро атестацiю педагогiчних працiвникiв, затвердженого

наказом MiHicTepcTBa освiти i rrауки, молодi та спорry Украiни вiд 20,12,2011р,

.\ш 147З (iз змiнами, затвердженими наказом MiHicTepcTBa освiти i науки

\-краiни вiд 08 серпня 20|3 року J,tg 1135) та змiни, *,:::::тъся доIIорядку

:iдвищення квалiфiкацiт шедагогiчних та науково-педагогiчних працlвникlв,

l]твердженого ,rо.ru.по"ою КабЙry MiHicTpiB УкраТни вiд 27 труаня 2019 р,Nч

:3з.
6.1.10. Включати в обов'язковому порядку IIредставника профсrriлкового

i,,_",lIiTeTy до складу атестацiйноi комiсiй, 
_ _:

6.1.11. надавати кожному працlвниковl роботу, _що 
тарифiкуеться за

i .тегорiсю (розрядом) установленою за наслiдками атестац11,

6.|.12. ЗабезгtечитИ перlодичЕе ("е Ршше одногО разу Еа п'ятъ poKtB)

_l]вllщення ква_rriфiкацiТ педагогiчних працiвникiв, ГаРаНТУЮ::лtr#"#"""Н

. _ i l] XiilI'"H;;* t ffi ;;;;;;ii Gа;р";еЕня :*р"д1::::..:",r:тly;-"#iil
_,: DaT на вiдрядженt{я? у тому Й"пi "ф,о",i 

проiзду, о:l1т": т,д,) вiдповiдно

_ - llснюють замiну будь-яких категорiй тимчасово вiдсутнiх праuiвникiв,

](Ш] роцу Nч 1298),

роботу , "i.rH"t 
час *40}i, (згiлно Гаiryзевоi угоди);

зшваченi .fоплати встаноtsJIювати за обов'язКоВtТМ "oilffirffH _, ]
i,il;}:- iЖ;"йi;;;й.;; o.ui," i науки УКРаТНИ Лgl lБ Bi:

д'} Ы;,'r,"""-ъ;;L"""i о- життя або здоров'я працiвника TaY'j;
lh отo.I,.,оЪ, i навкОлишнъоГо прироДЕого середовища, за працlвяЕкоIt{

,rri*\ffi ;"ЫЁ;;lБ7з*йй*рuт"",сIроохOронупрацi>>},
fu Исзшешги сво€часне i rrравильне в€тановJI"\y ]:..:=Т;

lryобiтяоiIIJIаТиЗУраЦrВаннJIмзмiнирозмiрУмiнiмаrьноr
щ (ст-ахсу Й;, ЙЙ, ква,тliфiкшriйноi -т::|1*::ж

l0
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видавати накази про здiйсненнrl вiдповiдних перерахункiв-
6.1.16. За роботу в шкiдливих }ъ{овах працi за HaJ{BHocTi коштiв провадити

доплати до тарифних ставок i посадових окладiв у розмiрi l2yо Тарифноi ставки

(посадового окладу) згiдно з додатком Jlb 9 до Iнструкцii про порядок

обчислення заробiтноi плати працiвникiв освiти. Оцiнку уNлOв працi на кожному

робочому мiсцi здiйснюв жи на пiдставi атестацii робочих мiсць.
6.1.17. Здiйснювати премiювання працiвникiв вiдповiдно до Положення

про премiювання (Додаток 5 - Положення про премiювання).
6.1.18. Виплачувати педагогiчним працiвникам вiдповiдно до п-1 ст.57

Закону Украiни оПро ocBiTy>>;

надбавки за BEcJTyry pokiB щомiсячяо у вiдсоткаэr до поýадового

окJIад/ (ставки заробiткоi плати) заJIежно вiд стаку гrедагогiчноi робота:
понад 3 роки - |*а/о;понqд 10 poKiB - ZаYа;IIонад 20 poKiB - 3аYо;

допФмоry Еа оздорФвJIеIr}Iя у розмФ мiсящrоге fiфадового окJIаду

(cTaBlcr заробiтноi плати) Ери наданнi щорiчних вiдпусток;

щорi.пту грошову аинагороду за сумлiнпу цраIsо, зразкове виконаннrI

стrужбовюl обов'язкiв у розмiрi до одflого посqдового окJIадr (ставки

заробiтноi плаж} вiдповiдrо до Псдахсекrrя, рофленоIв за шогоджеЕЕям з

профспiшсовим койтетом (Додаток ý - Положення).
б.1.19. Не прийпаати в односторонньоIчIУ ПqРЯДку рiшенъ, що змiнюютъ

Етаповленi чинним з{жоЕодавством та IýrM колекгивним догOвором умови
пIIатfl праri.

6.1.20. Встанов.гпомти гтрацiвникам надбавки до заробiтноi плати За

Е.постi коштiв:

]l :.--Фс п i--r ковий KoMiTeT зобов'язуеться:
. .: - -,-.-,.rBaТi] конТролъ За ДоТриманЕям У закладi законодавства про

,lll 
-,,, *, ,: ,,i -л1 .:з_]анFlю працiвникам необхiдноТ коЕсультативноr ДопомOги

]]}{тання про з€tлу{ення до дисциплiнарноi,
L ЕгерiаJБноi вiдповiдапьнастi вiдповiдяо д0 чиIrr{ого

15 rпнn.х у EeBrаKoHaHHi вимог закоýодав€тва про olшaTy
., шl , 

: t- :: _tr:L-] _]оговору, якi стосуються оплати пparri.
]]li,illшntrlrrl,,,,lrrl -,:., |; , ---:ecll прачiвника при розглядi його ТрУДоВоГо

!11ll]i,,,,-.

ll



: -ор\ t оплати працi в KoMiciT по тр}дових спорах {ст.226 КЗгrП Украiни).
6.2.5. Представляти на прохання працiвника його iнтереси з питань оплати

_:эцi в сулi.
6.2.6. Звертатися до органiв проктратури, державноТ iнспекцii uрачi щодо

: __iзностi порушень законодавства про оплаry працi та iншою iнформацiсю (ст.
* Зекону УкраiЪи uПро гlрокуратуру>, ст. 259 КЗпIТУ УкраТни)

б.3. KepiвrlиK i профспiлковнй KoMiTeT спiльно зобов'язуються:
6.З.1. Свосчасно iнформувати трудовий колектив про нOрмативнl акти з

]ilтaнb заробiтноТ пдати, соцiацьно-екOЕомiчних пiльг,, пенсiйного
зэбезпечення, а також забезпечити гласнiсть умов оплати працi, поряДкУ
зilп_,Iати доплат, надбавок, винагород, премiй, iнших заохочувапьних або
:, о \1пенсацiйних виплат.

7. Соцiально-трудовi п iль ги, га рантii, ком пенсацii'.

7. 1. Керiвник зобов'язу€тьея:
-.1.1. Сприяти забезпеченню Bcix працiвникiв закJIаду вiдповiдними

,: зf\{LI працi.
-.1.], Створювати умови для проходження педагогами-жiнками, що маЮть

-:;l зiком до 14 poKiB, KypciB пiдвищення квалiфiкацii i перепiдготовки
_--_".1 про}кивання без направлення Тх у вiдрядження.

- .,]. Сприяти працiвникам в призначеннi iм гlенсiТ за вислуry poKiB i

- -. У випадIсJ- захворюваннrI педагогiчних працiвникiв, яке
_ т-.;jв--Iю€ виконання ними професiйцих обов'язкiв i обмежуе перебування

l ,; -. _ \1} колектлtвi, або тимчасового переведення з цих або iнших обставин
_ ." :обоry, зберiгати за ними попереднiй середнiй заробiток. У разi

:," ], ,_ l збо ка,тiцтва попереднiй середнiй заробiток виплачувати до
| , - :.- :.. iя працездатностi або встановлеIlня iнвалiдностi (ст.57 Закону

:- -. .-iзоосвiry>).- : Створити у закладi KiMHaTy психологiчного розвантаження.
З.безпечити правове навчання працiвникiв iз за-гrучення фахiвцiв

: ",,i, ,; , - =,:ч i iнших органiв в галузi права.
, ':генiзовувати для педагогiчних праrtiвникiв заклад_у семiнари,

,] _],:-*-- j пI]тань, законодавства про ocBiTy, змiсry освiти, передового
" .l ,- - -: - . ,. :ocBi-]1, та iHiпe.

_ :;1ятI{ вирiшенню питань про надання реабiлiтацiйних путiвок на
:l,_-- i ::,-iBHIlKaM, якi ik потребують, дирекцiею Фонду соцiального

_- _:;:яlll органiзацiТ лiтнього оздоровпення дiтеЙ працiвникiв
; :, . -:,1.,тов\ючи додатковi асигнуваннrI за рахунOк залу{ених коштiв.

: 
: 

"'-'*:',]:'-r"Т::u],',|;il];"r"оно_курортного лiкування, оздоровлення
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та вiдпочинку членiв профспiлки та Тх сilrей.
7.2.2. Забезпечити проведеннlt <днiв здоров'я>>, виiзди на fiрироду,

7.2.3. ОрганiЗОв)rвати вечори вiдпочинку, присвяченi професiйним,
jэгальнодержавним святам та iH. iз запрошеннlIм BeTepaHiB прачi,

8. Охорона шрацi i здоров'я.

8.1. KepiBHиK зобов'язу€ться:
8.1.1. До початку роботи працiвrшка зiл укJIаденим трудовим договором

провестИ з ЕиМ IrеобхiffiIй iнстРуlса:к, раз'ясIжшr пiд розшtску йоrо црава,

Йов'язки, iнфорвгувати пр0 умови працi, пр€lво на пiльгИ i КОМГrеНСаЦii За

роботу в особливrтц шкiдливж умовах вiдповiдяо до чинпого законодавства

Ilро охорону працr r цьоrо колективного договору.
8.1.2. Забезпечити належний стан будiвелъ, ýЕqруд, гry}rмiщень,

,статкування та контроль за ik технiчним станом.
8.i.з. CTBopo"uro, в закладi в цiлоlиу i на кожному робочому мiсцi здоровi i

iезпечнi умови працi вiдповiдно до встановлених норм,

8.1.4. Призначити посадOвих осiб для забезпечення вцрlшення коЕкретних

Iштань охOроЕи працi, розробиж i затвермти iнструкцiТ про iх обов'язки, права

та вi/tпОвiда-rrьнiСть за виконанНя покJIаденIID( на них фу"*цit, забезпечити

-:зчання (перенавчання) з питанъ охорони гlрацi.
s. i.5. Органiзувати сво€часне i якiсне розслiдування нещасних випадкiв на

. : ,,_1нllцтвi, професiйних захворювань вiдгlовiдно до вимог чинног0

:!)_]аВсТВа Про охоронУ Прац1. t.
. ..-Ti представникiв профкому.

i. Не догryскати цроведення тЕжlD( розслiдувань

вирiшення

8.1.б. Забезпечити усуЕеЕня приlмн, Iцо виюIикають

ryофесifui захворюваIIЕrt .y здiйснити профiлактичнi
шЕреЕ(ення, у тому числ1 l тих, що виявленi комiсiями
цпгтiтr-паrтшя.

,-,_ : -.,i;iB з резулътатами атестацii ix робочих мiсць пiд розписку, Своечасно

_ - - з:lii .]оплату за несприятливi умови гlрацi за наслiдками атестацii

нещаснi вЕпадки,
з€Lход.I для ix

за пiдсумками ix

, t,licцb або оцiнки умов працi особам, безпосередньо зайнятим на

. - .]] про порядок обчислення заробiтноТ плати працiвникiв освiти,

: jзбезпечити проведен}rя попереднього (при прийомi на роботу) i

:,., \tе.]ичних оглядiв гrрацiвникiв, а також щорiчного обов'язкового
- . ]:.lя_]r, осiб BiKoM до 2l рOку.

:.,: ], ззтtlся правом притягнення до дисциплiнарноi вiдповiдальностi у
:.--_: - - ,,|., законом порядку працiвникiв, що ухиляютъся вiд проходження
. ' :"_ - ] \,Iе_flIчного огляду, а також забезпечити вiдсторонення ik вiд
:.: , ,' j:еБення при цъоп,Iу заробiтноТ плати до проходженЕя медогляду,
- r.,_1езпечити вiдповiдно до санiтарно-гiгiснiчних норм

- - : - ,ll,. _овiтряний, свiтловий та водний режими в ycTaHoBi.
*л_-liзr вати стан захворюваностi в ycTaHoBi. Забезпечити

,- .1
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з t 1 конання лiкарсъких рекомендацi I:i .]_lll I"{ ого зниження.
8.1.11. Провести навчання та перевiрку знань з tIитань охорони працi

rрацiвникiв, зайнятих на роботах з пi:вищеною небезпекою. Не допускати до
роботи осiб, що не пройшли iHcTpl-KTaж з охорони працi i технiки безпеки, а в
необхiдних випадках - навчання та перевiрку зЕанъ.

8,1.12. ,.Що 01 жовтнrI забезпечлlти виконання Bcix необхiдних заходiв для
пiдготовки закладу до роботи в зимових умовах.

8.1.1З. Надавати представникам профкому (профспiлковоi органiзацii) з
охорони працi необхiдну iM iнформацiю з питань умов, охорOни працi, технiки
безпеки, санiтарно-побутового i медичного забезпечення, витрати коштiв,
передбачеЕих для здiйснення заходiв з охорони працi. Свосчасно вживати
заходiв для вр;жування поданъ та висновкiв, надавати apryMeнToBaHi вiдповiдi в
--_lеннцй TepMiH пiсля ix отримання.

8.1.14. Здiйснювати контроль за дотриманням працiвниками норм i правил
]\opoHLI працi i технiки безпеки пiд час навч€}JIьно-виховного процесу та
::боти, а також за використанням засобiв з€Lхисry.

8.1.15. BжprBaTlr термiнових та необхiдних заходiв для надаЕня дошоп,tоги
,:ерпiлим tIри виникненнi нещасних випадкiв в ycTaHoBi, зал),ц{аючи у разi

- - .теби аварiйно-рятувальнi формуваннrI.
8.1.16. Зважаючи, що вiдшкодування збиткiв, загrодiяних працiвниковi

,.-.liJoк шошкOдження його здоров'я або у випадку cMepTi працiвника,
-;:-,цюстъся Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв
-- ,зi:но до Закону УкраiЪи <Про загальнообов'язкове державне соцiалъне

-]: ,r\ вання вiд нещасного
- : ]ювання, якi спричинили _

- своечасЕо передавати
випадкiв на
вишезгаданого

випадqу на виробництвi i професiйного
втраry працездатностi >> :

документи на осiб, що
виробництвi та професiйних захворюваЕь, до

Фонду.
S,i.17.Зберiгати за працiвниками, що втратили працсздатнiсть у зв'язку з

: :.-HIi]VI випадком на виробництвi або профзахворюванням, мiсце роботи
_:r} та середню заробiшт}, шлату на весь перiод до вiдновлення

]: ,iз_]отностi або до визнання ix в установленому порядку iнвалiдами. У разi
- ,-,,1,.]-,{r-lиBocTi виконаннjI шотерпiлим попередньоТ роботи забезпечити

рекомендацiй його перепiдготовку та
]: ,its--]aшryвання, встановити пiльговi умови та режим роботи.

8.2. Профспiлковий KoMiTeT зобов'язусться:
S.:, 1 . Забезпечити активну у{асть представникiв шрофспiлковоТ органiзацii

, ,:,lUeHHi питань створення здорових та безпечних умов працi, попередження
--..lB травматизму i захворювань, оздоровлеянrI та працевлаштування у
- -.-) зltiни стану здоров'я працiвникiв.
- - ]. Реry;rярно (чоквартально) заслуховува"ги на засiданнi профкому

.".. вiдповiдних посадових осiб про стан умов i охорони працi.
- r Захищати права працiвникiв на здоровi i безпечнi уruови працi. При
: ,,. небезпеки для життя i здоров'я працiвникiв, а також тих, що

потергriли вiд Еещасних
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: -_,ться, вимагати припинення вiдповi:нлtх робiт.
8.2.4. СПРИяти керiвниковi. профспiлковим i державн}tч trг_ !..-,:*,{ i

,:ll"tcHeHHi ЗахОдiв для забезпечення в}]конання в ycTaнoBi вил,tог закLr::a,::5a_з_.
.,'краТни пр0 охороЕу працi i здоров'я.

8.2.5. ВНОСИТИ пропозицii керiвнику про заохочення посаJовIl\ c,c.t1 i

-РаЦiВНИКiВ, а ТакОж стимулювати ik за активну участь у здiйсненнi захо:iв ..-lя
:ОЛiПШеНЕя Умов i охорони пpairi з врахуванням можливостей профспi.-lковоi
tlрганiзацii.

8.2.6. ЗаОхОчення працiвникiв здiйснювати з урахуванням виконан}u{ Hil\lil
НОРМ i ПРаВИЛ Охорони працi i технiки безпеки шри виконаннi Tpy:oBi,Tx
обов'язкiв.

8.2.7. ВНОСити пропозицii для попередження виникнення можливих
зварiйнrтх ситуацiй, виробничого травматизму i профзахворюванъ.

8.2.8. ОРГаНiЗУВаТи роботу дjul наданнJI допOмоги травмованим i хворим
-iрацiвникам, зокрема для вирiшення побутових питань, придбання
\ { едикаментi в, отримаян я сво ечасноТ мед ичноi допомо ги.

8.2.9. СГrРИяТи гтрацiвнкка}л у BиKorrarrrri кими зобов'язань з CIxopolIld
органiзувати вiдповiдний коIIтроль"

8.2.10. Перевiряти виконаннrIIання керiвником
профорганiзацiТ з

працi
_f,

-ропозицiй предс,гавникiв
__.) \,Iагаючисъ ik решriзацii.

8.2.|1. Не рiдше l разу на piK виносити
.,r_]ектиВу резулътати спiльноТ роботи щодо,iороною працi.

i посадовими особами
пyITarb охороЕи працi,

на обговорення трудOвого
забезпечен}uI контролю за

8.3. Працiвникп зобов'язуються :

8.з.1. Пiклуватися про особисry безпеку та здоров'я, а також про безпеку
..lчованцiв, оточJaючих осiб В процесi роботи або пiд час знаходження на
-.:lrTopiT устанOви.

8.з.2. Вивчати i виконувати вимоги норý{ативно-правових aKTiB з охоронr1
:.цi. правила поводження з устаткуванням i технiчними засобами навчання,

" _ :Ifстуватися засобами колективного та iндивiду€lJlьного захисту.
8.з.3. Проходити у встановленому чинним законодавством i керiвником

:я_]к/ч попереднi та перiодичнi медичнi огляди.
Е.з.4. Негайно повiдомляти про небезпеку або нещаснi випадки керiвника

.=- ,"LlI}' посадовУ особу; вживати заходiв для ik попередження та лiквiдацiТ;
, : -:вэти першу допомоry потерпiлим.

s.j.5. Нести особисту вiдгlовiдальнiсть за порушення вимог, зазначен}rх у
],_r\I\ роздiлi колективного договору.

9 . Га ра HTii дiяльностi профспiлковоi органiзац ii
,l. 1 . Керiвник зобов'язусться:
- 1.1. Утримуватисявiд будь-яклпс1.1. УТРИМУВаТИся вiд будь-яклшс дiй, що мо}Iqrгь вва2катися втр)чаншш

п.ч дiялънiсть Профспiлки працiвлтl,жiв освiти i науки Украiни.
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-
Створити необхiднi ушrови дrя

.-,рганiзацiТ i профспiлкового KoMiTeT1, :

нормаrrъноТ дiялъностi профсгliлковоt

проведення гrрофспiлкових зборiв i

сIIри'Iти Друкуванню i розмноженню вiдповiдноi iнформацii;
g.\.2. Надавати для здiйснення контролю книги наказiв, трудовi книжки

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

працiвникiв та книry ik реестрацii, документи з тарифiкацii, атестацii

працiвникiв, вiдомостi та iншi докумеЕти з питаfiъ заробiтноi плати i T.i.

9.1.з" Головi i членам гlрофкому надавати вiльний вiд роботи час впродовж

] годин ъlа тиждень iз збереженням середнъого заробiткУ длЯ виконаннЯ

громадсъких обов'язкiв на користь трудового кодективу, ylacTi в консультацiях
i переговорах, в роботi виборних профспiлкових органiв, у тому числi вищих за

- l:порядкуванням.

9.I.4. Звiльняти представникiв трудового колективу вiд роботи на
.зобхiдний перiод для участi у пiкетуваннях} мiтингах, демонстрацlях та 1нших

:: triях протесту, у тому числi з виiздоtи за межi установи (вiдгrовiднсго

-*--ё--lеног0 пункry), шов'язаних iз захистом трудових, соцiалъно-економiчних
::в та iHTepeciB працiвникiв освiти - членiв профспiлки iз збереженняпt

_ - ]з-]ньоi заробiтноi плати.

- -, _ ос\,ються
_ -;пi;-rки на
- : * ЗНIIКiВ.

9.1.5. Надавати профспiлковому KoпiiTeTy необхiдну iнформацiю з питань,

зйеry даного колективного догOвору, сприяти реашзаJцl права

захист трудових i соцiагъно-екOномiчнюr црав та iHTepeciB

- ',,6. Не перешкоджати вiдвiдуванню та огляду виробничих, побутових та
, примiщень, робочих мiсць гlрофспiлковим KoMiTeToM, перевiркаМ

. ':,ll,{зНня законодавства Украiни про працю, охорону праui, оплату працi,
:._.:j::я трyдових книжок, надання, облiк i використаннr{ вiдпУсток тощо'
- "_еНня iнфоРмацiТ профспiлкOвого KoMiTeTy в припriщеннях i на територiТ

. _ ' Эi1 В -]осryпних ДJU{ Працiвникiв мiсцях, сВосЧасНо (в тижневий TepMiH)

: - 1-_::i1 пропоз}lцiТ профкOму про усунення виявлених ниМИ ПОРУШеНЬ, В

- : _ З]\f iH надаватИ профкоМу письмОву вiдповiдъ щодо вжитих заходlв.
IJд змiнювати притягати до

вЕt cпopiB без згоди на це профкому.
: Зз..-lьнення членiв профкому, його голови (профорганiзатора),, KpiM

,шпшрr загаJьIIого шорядку, ЕрOводкти за попереднъою ЗГоДою профкомУ i

". , --t]ряJк,чванням профспiлкового органу.
: -оп\,ск&т}1 протягом року ýlсля закlнчення ,r,ei]lvlrнy UUPaл

,l-:rHix членiв та голови профкому з iнiцiативи власника або
закiнчення TepMiHy обранняпiсля

_ j:;l\l органу' KpiM випадкiВ, передбааIениХ T.4 ст. З1 Закон1,
-].].]ССiйнi спiлки, Тх гtрава та гарантiТ дiяльностi>>. (Зжначена

,ьJя }, випадку дострокового припинення повноваженъ у
lЕrЕгDtr}[ вЕкоЕанIбIм cBoix обов'язкiв як членiв профкому, або за

ш- прiн вlшlадкiв, коли це зуý{овдеIIо стаЕом здоров'я).
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9.1.10.
профспiлки,

i

Вiдповiдно до письмових
щомiсячно i безоплатно

заяв працiвникiв, що € членами
плати i

пiзнiше
}тримувати iз заробiтноi

перераховувати на рахунок членськi профспiлковi внески не
наступного за днем виплати заробiтноi плати дня.

9.2. Профспiлковилi KoMiTeT зобов'язу€ться використов}rвати наданi чинним
законодавством УкраiЪи про працю, ocBiTy, а також цим колективним
fОГОВОРОМ Повноваження дJш захисту трудових i соцiально-економiчних прав та
. HTepeciB працiвникiв,

10. Контроль i вiдповiдальнiсть

1 0.1. Сторонн зобовОязуються:
10.1.1" СПiЛЬНО ВиЗначати необхiднi заходи для органiзацiТ виконання

- ього колективЕого договору.
10.1.2. Здiйснrовати контролъ за його виконанням як самостiйно кожною iз

":opiH, так i спiльно.
10.1.з. !ля конТролЮ за викоНанням колективного договору сторони не

: ]ше одного разу на piK аналiзvють i узагальнюють хiп його виконання, у разi
-.tsIлконання окремих положенъ здiйснюють додатковi заходи щодо ii
: =е-тiзацiТ.

1 0.2. Керiвншк зобов'язу€тьсfl :

10.2.1. Притягати до вiдrrовiдальностi осiб, винЕих у невиконаннi
]ов'язанъ (положенъ) цього колективног0 договору, HeHaJIeжHoMy
-зчасному) ix викоцаннi, порушеннi законодавства про колективнi договори;

1 0.3. Профспiлковий KoMiTeT зобов'язусться:
i0.3.1. Вимагати вiд власника розiрвання трудового договору (контракту)

,=:1BHplKoM закJIаду освiти, якщо BiH порушус законодавство про працю!, не
, , , ],н\ € зобов'язаlrъ r{ього колективного договOру, Hz пiдставi ст.45 КЗпП

, ::.HI,i.
i,.о-TектиВний догОвiр пiдпИсаwий у тръоХ примiрниках, якi зберiгаються у

- -o'i iз cTopiH i мають однакову юридичну силу.
Зэ _rорученняп4 трудовог0 колективу

j i rp е ктор Мукачiвського
Jак.тf}ду дошкiльноi освiти Nу 22

:1 |r^'
Уlаr.fr- Н. Пастущина--("tйг

Голова rrрофкому Мукачiвського
закладу дошкiлъноi освiти J\Ъ 22

_*:.,](( r
(пiдпис)
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Додаток 1

до колективItого договору мiж
адрriнiстрацiсю Мукачiвського Здо м 22
та первинною профспiлковою
органiзацiею на 2021-2a25 роки

ОРI€НТОВНИЙ ПЕРЕЛIК
посаД працiвникiв з ненормованим робочим дЕем системп MiHicTepcTBa

освiтп i науки УкраiЪп, яким може надаватIлея додаткова вiдпустка

установ i органiзацiй, ix заступники.

I, юрисконсулъти, практичнi гlсихологи, соцiологи, бухгалтери,
-ревiзори та iншi),

, середнiЙ та молоДЕIиЙ медичний персон;tJI установ i закпадiв освiти.

il
I
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Додаток 2

до ко-:Iективного договору мiж
аllriнiстрацiею Мукачiвсъкого ЗДО Ns 22
та первинною профспiлковою
органiзачiею на 2а21-2а25 роки

пЕрЕлIк
робiт з важкимп i шкiдливцми умовами працi, при вшконаннi яких

здiйснюсться пiдвищеца оплата

],::и робiт з важкими i шкiдливими умовами працi, на яких встаЕовлюються

'_ Роботи бiля гарячих плит, електрожарових шаф, кондитерських i паро-
печей та iнших апаратiв для cMaDKeHHr[ i виrriкання.

' Роботи, пов'язанi з млrттям посуду, TaplI i технологiчного обладнання
iз застосуванням кислот, лугу та iнших хiмiчних речовин.

? lботи з хлоруъання води, з виготовленнrIм дезiнфiкуючих розчинiв, а

.",: вllкористаннrIм.

: -],--rти на висотi 1,5 м i бiльше над поверхнею землi (пiдлоги).

_ ._.?TIt за несприятливi умови працi встановлюються за результаТаМи
:.бtlчртх мiсць або оцiнки умов rrрацi особам, безпосередньо зайнятим

-:эцiвникiв на таких робочих мiсцях або в таких умOвах працi, яка
вi:повiдно до дiючого законодавства про охорону працi.

l :-,l-\ пнiй рацiоналiзацiТ робочих плiсцъ i полiпшеннi умов працi
або вiдмiЕяються повнiстю.

вiDккими i шкiдливими умоваIцЕ црацi доплати
.]о 12 вiдсоткiв посадового окладу (ставки), а на роботах з

:"_ - .,,.\1Il i особливо шкiдливими умовами працi - да 24 вiдсоткiв
, -._i t СТаВКИ).

.,,, -,i\ rticцb або оцiнка умов працi в установах i органiзацiях
,-:*тзцiIYlною ксмiсiею, яка створюеться наказом керiвника за

:оФспiлковим KoMiTeToM з числа найбiлъш квалiфiкованих

- ___,tf ТЬся
- ..J\ З

lt,__.fBHitKiB профспiлкового KoMiTeTy, служби oxopoHlr працi

]ll]llllttttitl



Атестацiйну KoMicfuo очолюс керiвник або його засryпник. Дlя роботи

На пiдставi висновкiв атестацiйноi KoMicii керiвник установи, органiзацii'за
l{ЖеЕН5IМ з профспiлковим KoMiTeToM затвердjкуе перелiк конкреш{rrх робiт,

ЯКI]D( ВСТаIIОВJIЮеться доплата за несприятливi умови працi i розмiри доплат за
робiт.

KoHKpeTHi розмiри догIлат та тривалiсть ix виýлжи встановлюються
по ycTaнoBi, органiзацii.

.l,c



.fo:aToK 3

.fo ко_lективного договору мiж
а.rrriнiстрацiсю Мукачiвського ЗДО Np 22
та первинною профспiлковою
органiзацiсю на 2021-2a25 роки

список
виробнпцтвr цехiв, професiй i посад iз шкiдливими i валtкими умовамц
працi, зайнятiсть rrрацiвппкiв на роботах в якпх да€ право па щорiчну

додаткову вiдшустку

(вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 13 травня 2003 року ЛЬ б79)

Виробничтва, робсrrи, чехи, професii та пOсади

максимальrrа
трива,чiсть
щорi.rноТ

додатковоТ
вiдгryстки за

роботу iз
шкiд;tивими i

ваrккими

умовами nparri,
каJIендарник

днiв

rtc'P

,l шiТ

Кухар, яклй працюе бiля Елити

1.

l

4
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Додаток 4

до ко--Iективного договору мiж
алrriнiстрацiею Мукачiвоъкого ЗДО JrГg 22
та первLrнною профспiлковою
органiзачiею на 2a21-2025 роки

список
виробництвl робiт, професiй i посад працiвникiв, робота яких

повtязана з пiдвищеним нервово-емоцiйним та iнтелектуальним
навантажеЕням або виконуеться в особливих природних

географiчних i геологiчних умовах та умовах пiдвищепого ризику для
здоров'ял що да€ право на щорiчну додаткову вiдпустку за особливий

характер працi

вiд 1З травня 2003 }Гs 679

,\tep

зицiТ

хи. дIяJьнIсть у сФЕрI оргАнIзАIsi вrдгIочш{кl., розвАг, культури тА сilорту

ДiЯЛЬ HICTЬ ТРЕ HEPiB I СПО РТИВ НРГХ ВИIСЦАДАЧlВ

ХУП" ОХОРОНА ЗДОРОВЦ OCBITA ТА СОtЦАЛЬНА ДОПОМОГА

(вiдповiдно д0 постttнови Кабiннгу MiHioTpiB УкраТшt

Максимал ьна тривал icTb
щорiчноТ додатковоТ

вiдпустки за роботу iз
шкiдjlивими i sажкими

умOва]чlи праui.

Виробництва, роботи, цехи, професiТта посади

XЖI" ЗАГАJЪНI IРОФЕСrТ ЗА BCIMA ГЛiГУЗЯМИ ГОСПОДАРСТВА

ШШI ВИДИ ВИРОБНИЦТВ
Персояа-п медичlllrй молодшrй та обслуювую.птй персонм (сестра
медиtжа молодша з доiпяry за хýорими, caHiTapKa, буфетниц
робiплик з обсrгуговуваняя лазнi" rulнькъ шоллiчник вшхt}ват&тIя,

,|

::l g ilB

кастелянка

-1 25



До:аток 5
до Уго:рt лriж управлiнням освiти, культури,
л,tо_-то:1 та спорту виконавчого KoMiTeTy
N4r качiвськоТ мiсъкоТ ради та
Nlr,кач i вською мiською органiзацiею
Профспi.пки працiвникiв освiти i науки
на ]0] I -]0]5 роки

поло}кЕння
про премiювання працiвникiв

,,Загальнi положення
i.щане ПоложеншI про премiювання працiвникiв (далi - Положення)

: -т&новлюе порядок i розмiри премiювання керiвникiв, ik засryпникiв,
-:trагогiчних та iнших працiвникiв закладiв освiти та установ, пiдпорядкованих
rРаВлiнню освiти, молодi та спорту виконавчого KoMiTeTy lчlукачiвсъкоi
,,ськоi ради.
r.ДЛЯ ВИЗнаЧення претендентiв на премiювання та розмiру премiй FIаказом

'-]ЧаJIЪНИКа УПРавлiння освiти, молодi та спорту створю€ться комiсiя з числа
-ЭаЦiВникiв управлiння освiти, молодi та спорту; мiсъкого KoMiTery профспiлки
ЭаЦiВНИкiв освiти i науки; методичного кабiнету та централiзованоi бухгалтерiТ
rравлiння освiти, молодi та спорту.
3.КеРiВники Закладiв освiти можуть клопотати про премiювання пiдлеглих

-раltiвникiв.
,-l.B ДаНе Рiшення мохtутъ вноситись змiни та доповнення на пiдставi рiшення
oMiciT.

i.Порядок внзначепня фоrrду премiювання
-. i.ФОНД Матерiального заохочення (премiалъний фонд) ýтвOрюетъся за рахунок
:rcHoMiT фо"ду заробiтноi плати в межах заг€шьних коштiв, передбачених
,ошторисом на оплату працi"
- 2.ПРемiЮВання працiвникiв здiйсню€ться у разi вiдсутностi заборгованостi по
зробiтнiй платi.

i.Показники премiювання i розмiр премiй
: 1.Премiювання провOдиться за такими показниками:
" : _чп,rлi н не ви кона ння службових обов' язкiв ;

". ворче ставлення до працi;
" _] отриманнrI праВил внутрiшнього трудового рOзпорЯДКУ, положенъ
Jлективного договору;

"lсобистий внесок працiвнрlка у роботу колективу;
-, lt iцнення матер i ально-техн iчноТ бази закqаду;
, liдготовка перемо;кцiв та призерiв олiмпiад та змагаЕь рiзного рiвня;
- lрганiзацiя оздоровлення :iтей;
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-пiдготовка закладу до нового навча-цьного року;
-багаторiчна добросовiсна гrраця;
-активна участь у громадському жиггi;
-збiлъшення обсягу робiт та обов'язкiв.
3.2.Розмiр премii заJIежить вiд виконання пок€tзникiв, зазначених у п.З.1,
особистого вкJIаду в заг€лJIьнi результати роботи та нiutвЕих коштiв.
3.3-премiювання працiвникiв проводитъся за фактично вiдпрацьований час без
урахуваншI днlв, прогryщен}ж через хворобу, перебуваннlt у вiдгryстцi (у тому
числi й без збережеяня заробiтноi плаша).
3.4. ГIрацiвникалл, якi звiдънились з роботи в йсяцi, за якi Еровад,Iться
гrремiювання, премii не виrrлач/ютъся,завинятком гrрацiвникiв, якi вийrrrли на
пенсiю, звiльниrrися за станом здоров'я або згiдно з п. I ст.40 КЗпII УкраiЪи чи
переведенi на irшry робоry.
3.5. ГIрацiвнrжll моlш[угь бутапозбавленi rryемii uовнiстrо або частково за
неякiсне виконаЕЁrt сrrужбових обов'язкiв, порушеrrЕя трудовоi чи викокавсъкоi
дисцигшiни тощо.

4.IIремiюв*нЕя за внкснакЕя осФлкво важý,пнвоI роб*тп
4.1.ПреМiювання за виконання особливо важливоi роботи або начесть
святковID( дат з урахуванням особистого вкладу працiвника здiйснrосться в
кожномУ конщретНому виrIадку згiдно наказу начапъника управлiнttя освiти,
молодi та спорту згiдно поданЕя kepiBнkka структурЕогt} гliдроздiлу та за
Еогодженням iз вiдцlовiдшrм органом rryофспilпси.
4.2.ВптРати на шРемiюванýя за викОнаннЯ особливо важrrивоi роботи
здiйснюеться зарахуýок фонду прейюваншц утворецого вiдпЬвiдно до п.2.1
цього Полохсепrrя.

5.Irорядок i термiнш премiюванýя
5- 1-ПроПозицiТ щOдо позбавленнrt пpeмii або зменшеЕня iT розмiру конIФетному
пралliвникузазначаютъся в наказi тро rrрейювЕtнЕrt на rriдставi jоповiдrrоi
записки керiвника структlгрног0 пiдроздiлу та погодхq.ються з профспiлковим
KoMiTeToM.
5.2.премiя виплачусться не пiзнiше cTpolcy виплати заробiтпот гшати за першry
псловиIIу мiсяця, наступного за звiтнiм.
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До:аток б

до }'го.]и мiж управлiнням освiти, культури,
rto--to:i та спорту виконавчого KoMiTeTy
It4r,качiвськоi MicbKoi ради та
N{1 качiвською мiською органiзацiсю
Профспiлки працiвникiв освiти i науки
на ]02 \-2а25 роки

поло}кЕннrI
про надання щорiчноТ винагороди

педагогiчпим працiвникам навчальних закладiв за сумлiнну працю,
зразкове виконання счrчжбових обов'язкiв

1 .fiaHe Полоiкенýя поширюетъся на керiвних, педагогiчних працiвникiв
ЗаГаJЧЬНООСвiтнiх шкiл, дошrкiльних навч&цьних закладiв, позашкiлъних установ
Та МеТОДИчноГо кабiнету" пiдпорялкованих управлiнню освiти, мслодi та спорту
ВИКОНаВIlОгО коп.тiтету МукачiвськоТ MicbKoi ради, KpiM тих, якi працюють в
навч€Lт ьно-виховних закJIадах за cyrt i с HlruT во N.{.

2,Щорiчна грошrова винагорода нада€ться керiвникам, педагогiчним
працiвникам закладiв освiти та методистам п.{етодичного кабiнету за суп,Iлiнну
ПРаЦЮ, ЗРаЗкове виконання службових обов'язкiв за умови досягнення ними
;,'СПiХiв У ВихOваннi дiтей, навчаннi, BllxoBaHHi, професiйнiй пiдготовцi
vЧНiВСЬКОi мОлоДi, методичному забезпеченнi; вiдсутнiсть порушень виконавчоТ
i трудовоТ дltсциплiни та здiйснюсться за рахунок економii фонду заробiтноТ
ПЛаТИ В межах загальних коштiв, гlередбачених кошторисом на оплату працi.
З,Розмiр щорiчноТ грошовоТ в}rЕагороди за сумлiнну пDацю, зразкове виконання
:ЛУЖбОВИх обов'язкiв визначаеться комiсiею, затвердженою наказом
-{ачальника управлiння освiти, молодi та спорту з числа працiвникiв управлiння
lсвiти, молодi та спорту; мiського koMiTeTy профспiлки працiвникiв освiти та
-ауки; методичного кабiкету; центрацiзованоi бухгачтерiТ управлiння освiти,
lолодi та спорту; керiвникiв навчально-виховних закладiв, виходячи з наявних
.оштiв.
- IЩорiчна грошова винагорода керiвникам навчаJIъних заIотадiв та працiвникам
,етодичнОго кабiнету видаеться на гiiдставi наказу начаJIьника управлiння
--вiти, молодi та спорту.
Iiiорiчна грошова винагорода rrедагогiчним працiвникам надасться вiдповiдно
, ПоложенIUI, яке затверджусться керiвником навч[lJIьного заюlIаду за
годженням з профсшiлковим KoMiTeToM i е{оже включати в себе додатковi

-iTTepii, KpiM визНачениХ у пунктi 2 цъого Положення, з урахуванням
:цифiки навч€lльýого закладу.
]озмiр пдорiчноi грошовот винагороди не може перевишувати одного
-,адOвог0 окладу (ставки заробiтноi плати) з урахуванням пiдвищень.
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Jо:аток 7
:о \'го:rt rtiж управлiнням освiти, кYльтури.
r,to.-to:i та спорту вI4конавчого кtэмiтетч
N,{r.качiвсъкоТ rriсъкоТ радлr та
N4y качiвською piicbKoro органiзацiсю
Профспiлки працiвникiв освiти i науки
на 2021-2025 роки

спiльна комiсiя
управлiння освiти, молOдi та спорту викоцавч$го комiтетч Мукачiвськот
MicbKoi Ради та Мукачiвськоi MicbKoT органiзацii Профспiлкrr працiвникiв

освiти i науки для ведеЕня переговоlэiв i здiйсненtlя контролк} за
виконанням MicbKoi Угоди

HllallH l{K,vп paB-|r i ння ос Biii{ Б1,}ьтrЙ;
&lолод] та спортч вL{конавчого KoMiTeTv
I\,{1, кач i вс ькоТ' r.T ic ькоТ

Головнi-тl:t спецiалiст з дошкi,Iльного вих$вання
понгtэ Лtодь.tила
свгеtлiвна

управлlНня ocBlTI.I. кYльт}rрi.I, молOдi та спортr,
виконавчого KoMiTeTy МукачiвсъкоТ lticbKoТ

Голова рад}r директсрiв. лиректор
Мукачiвського ;ririея ýЪ 5

Вiд сторОни МукаЧiвськоТ MicbKoT органiзачii Профспi.:-rки
працlвникiв освiти i начкрt:

Голова J\{укачiвськоi bTicbKoТ органiзацiТ
Профспi;rки rrрацiвяlакiв освi.ги i Hal-Klt
Головний бухгалтер цеýтралiзованоТ

вчltте_:tь. голова первинноi профспiлковоi
органiзацiТ Мукачiвськоi ЗОШ I-III ст. М 13

Голом первиrтноi прфспiлковоi органiзацii
Мукачiвською дошкiльного навчzlльного
заIgl&тy Je 29

epii
пасi.цlшс Гашша
остапiвна

Вiд стороЕЕ упраВлiння освiти, молOдi та спорry виконавчого коллiтету
М5rкачiвськоТ MicbKoi ради :

кри шl i не цъ-Андялошi ii
KaTeplrHa Одеttсандрiвна

Ц"фра Володимир
Iванови.л

Началъник вlддirry шкiльноТ та позашкiльноf
освiти управлiння освiти, кулътури, молодi та
сIIорту виконавчого KoMiTeTy МукачiвсъкоТ
]\,{]cbкol ради

мотлrлъчак Михайло
Андрiйович

N4ртхайлова Христина
степанiвна
Яворська Оксана
Богданiвна
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